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SARI 

Nurjayanti, Siti. 2013. “Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap 

Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 

Drs. M.S. Mustofa, MA, Pembimbing II, Asma Luthfi, S. Th.I, M.Hum. 

Kata Kunci : Komunitas Samin, Paguyuban, Perilaku Ekonomi 

Di Kabupaten Blora terdapat sebuah komunitas yang disebut komunitas 

Samin. Mereka mendirikan sebuah Paguyuban untuk menaungi segala kegiatan 

mereka. Paguyuban ini diberi nama Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. 

Paguyuban ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, peran 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi juga semakin beragam. Rumusan masalah 

pada penelitian ini diantaranya (1) bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, (2) bagaimana nilai-nilai 

yang mendasari aktivitas ekonomi anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, 

(3) bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam perubahan 

perilaku ekonomi komunitas Samin. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi 

penelitian di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Subyek 

penelitian ini adalah anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang 

bertempat tinggal di Dukuh Pace. Dengan demikian informan yang dilibatkan 

dalam penelitian ini berjumlah 24 orang yang terdiri dari tokoh yang dianggap 

sebagai ketua Paguuban, anggota Paguyuban dan beberapa penduduk komunitas 

Samin yang bukan menjadi anggota. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi data. Analisis data mencakup 3 hal yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Penelitian ini menggunakan Teori Moral Ekonomi yang dikemukakan oleh 

James Sscott dan Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Hasil 

yang diperoleh dari permasalahan ini: (1) aktivitas paguyuban yang melibatkan 

pihak luar seperti alat-alat pertanian modern ternyata sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Max Weber karena hal ini menumbuhkan kerjasama dengan 

pihak luar, (2) nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi yang dimiliki oleh 

anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yaitu untuk meningkatkan taraf 

hidup mereka tetapi tetap dengan landasan nilai-nilai budaya Samin. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Scott mengenal moral ekonomi petani yang mana 
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dia memaparkan kehidupan kaum peasant yang menitikberatkan pada pembagian 

kerja yang merata sehingga tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan dan masih 

berlandaskan moral kaum peasant, (3) paguyuban memiliki peran penting 

terhadap perubahan perilaku ekonomi komunitas Samin. Paguyuban ini 

memberikan banyak kontribusi bagi kehidupan komunitas Samin diantaranya 

dengan diadakan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang membuat mereka ingin 

meningkatkan kehidupan ekonomi mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa (1) 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban berdampak sangat 

baik bagi perkembangan komunitas Samin secara umum, (2) nilai-nilai yang 

dimiliki oleh anggota Paguyuban tidak hanya ingin meningkatkan kehidupan 

ekonomi tetapi juga melestarikan budaya Samin, (3) Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi berperan penting dalam peningkatan taraf kehidupan komunitas 

Samin walaupun tidak secara signifikan. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan zaman bukan suatu hal yang dapat menghilangkan tradisi 

yang sudah melekat didalam masyarakat. Kemajuan merupakan hasil kreativitas 

manusia sebagai makhluk berpikir dan bertindak dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Hasil dari kreativitas juga dapat menjaga tradisi yang sebelumnya, 

karena merupakan upaya kreativitas para pendahulu. Meninggalkan tradisi justru 

dapat membuat kita kehilangan identitas yang sebenarnya. Pesatnya perubahan 

menuntut masyarakat mengubah pola hidup menyesuaikan dengan zaman, yang 

seringkali lalai pada jati diri sendiri. 

Koentjaraningrat (1996) mengatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh 

sistem, gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan 

demikian kebudayaan adalah perilaku yang muncul dari sebuah daerah atau suku 

yang mana perilakunya timbul dari masyarakat lokal itu sendiri. Kebudayaan yang 

ada di Indonesia sangat beragam, karena Indonesia merupakan Negara yang 

memiliki pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing 

kebudayaan yang ada memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan antara 

daerah satu dengan daerah yang lain.  

Keunikan perilaku timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari 

dalam individu itu sendiri ataupun dari luar individu yang diterima oleh seseorang 
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maupun sekelompok orang. Salah satu keunikan budaya dari berbagai budaya 

yang dapat kita temui adalah pada komunitas Samin. Samin merupakan suatu 

komunitas yang menjadikan kota blora menjadi terkenal, dengan adanya 

komunitas Samin yang masih bertahan hingga saat ini. Komunitas Samin 

merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal dan bermukim di Desa 

Klopoduwur, dengan segala keunikan yang dimilikinya mulai dari budaya, 

bahasa, adat-istiadat, dan cara pandang atau idiologi yang masih dipegang teguh 

oleh Komunitas Samin dalam menjalani kehidupan. 

Komunitas Samin mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, selain itu 

juga ada yang memelihara hewan ternak seperti  ayam, kambing dan sapi,  

uniknya lagi dari komunitas Samin adalah tidak boleh berdagang. Kegiatan yang 

dilakukan oleh komunitas Samin umumnya di pagi hari hingga sore hari hanya 

untuk bertani dan memelihara hewan ternak saja. Sedangkan di malam hari atau di 

waktu luang mereka hanya duduk-duduk sembari mengawasi hewan ternak yang 

dimiliki. Hidup yang dijalani oleh komunitas Samin adalah hidup sederhana apa 

adanya dan tidak berambisi mengejar materi. 

Seiring perkembangan zaman, Desa Klopodhuwur menjadi tempat yang 

sangat menarik untuk dikunjungi. Adanya komunitas Samin dengan budaya yang 

mereka miliki menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dengan 

banyaknya wisatawan yang berkunjung di Desa Klopodhuwur, membuat 

komunitas Samin memiliki sebuah wisata budaya yang wajib untuk dikunjungi. 

Kondisi ini membawa perubahan pada masyarakat. Sebagai sebuah 

peluang,  Komunitas Samin memanfaatkan kunjungan wisata ke daerah mereka 
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dengan menjual sovenir kepada para pengunjung. Sovenir tersebut terbuat dari 

pohon yang tumbang yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini 

merupakan bukti bahwa mereka bisa berdaya tanpa merusak lingkungan. 

Terjadinya perubahan merupakan hasil dari penerimaan masyarakat akan 

pola-pola budaya luar yang dibawa oleh wisatawan. Kemunculan ide untuk 

membuat souvenir seperti gantungan kunci, kentongan, dan baju yang bertuliskan 

tentang Komunitas Samin merupakan penyebab terjadinya perubahan ekonomi 

pada Komunitas Samin. Hal ini merupakan bukti bahwa Komunitas Samin bisa 

berdaya dan memberikan contoh untuk tidak merusak lingkungan disekitar tempat 

tinggal mereka. 

Dalam Komunitas Samin, terdapat suatu organisasi yang menaungi 

kegiatan atau aktifitas masyarakat Samin. Organisasi itu disebut Sangkan 

Paraning Dumadi. Organisasi ini merupakan suatu paguyuban yang didirikan oleh 

Komunitas Samin sebagai wadah untuk melestarikan Budaya Samin. Paguyuban 

yang ada di Komunitas Samin sama seperti paguyuban-paguyuban yang ada di 

daerah lain, paguyuban ini mempunyai struktur keanggotaan yang sudah di 

sepakati oleh komunitas Samin. Dalam pengelolaan Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dijalankan secara kekeluargaan. Paguyuban ini merupakan tempat kedua 

anggota komunitas Samin untuk mencari pendapatan dan juga sebagai sarana 

untuk tetap melestarikan dan menjaga Budaya Samin. Kegiatan Paguyuban dapat 

menghasilkan suatu bentuk kerajinan dari hasil alam yang nantinya bisa di jual 

sebagai sovenir bagi pengunjung yang datang baik untuk sekedar berkunjung 

ataupun sedang melakukan penelitian. 
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Komunitas Samin sudah mengalami perubahan dan perkembangan baik 

dalam masalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi, namun ajaran-ajaran Samin 

masih dipegang teguh dan masih menjadi bagian dari hidup mereka. Perubahan 

dalam perilaku ekonomipun sudah  ditunjukkan dengan mengenalnya dunia 

perdagangan. Dulu Komunitas Samin tidak mengenal perdagangan, karena 

dengan berdagang dapat menimbulkan ketidak jujuran, dan itu sangat bertolak 

belakang dengan ajaran Samin.  

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti perubahan-perubahan yang terjadi pada Komunitas Samin 

dengan judul “ Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap 

Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus di Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora) ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah disebutkan  

oleh penulis, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam komunitas Samin? 

2. Bagaimana nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

3. Bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam 

perubahan perilaku ekonomi Komunitas Samin? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin. 

2. Mengetahui nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. 

3. Mengetahui peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam 

perubahan perilaku ekonomi Komunitas Samin. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi/bahan kajian khasanah 

keilmuan khususnya pengantar ilmu bidang Sosiologi dan 

Antropologi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi komunitas samin 

Sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam 

pengembangan Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

kedepannya. 

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Blora 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 

rekomendasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi-
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potensi budaya yang ada dan diharapkan akan terwujud 

adanya suatu kerjasama dalam usaha pelestarian kebudayaan. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi dan pengetahuan baru bahwa dalam 

Komunitas Samin terdapat sebuah Paguyuban yang didirikan 

berdasarkan ajaran Samin guna membantu meningkatkan 

ekonomi Komunitas Samin. Sehingga memberikan gambaran 

dan penjelasan mengenai perubahan yang ada dalam 

Komunitas Samin yang khususnya perubahan dalam pola 

pikir dengan berdirinya Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi, informasi dan wawasan pembaca 

sehingga dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya. 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk mengatasi adanya kesalahpahaman akan maksud dan isi, perlu 

adanya batasan atau penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam proposal 

ini, berikut adalah penegasan-penegasan istilah yang ada pada proposal ini : 

a. Perilaku Ekonomi 

Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap 

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. 

(Solita.2004:1).  Pengertian ekonomi secara etimologis berasal dari 

bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos dan 

nomos, oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi 
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pengertian ekonomi dapat diartikan sebagai persoalan yang 

berhubungan dengan daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya guna mencapai kemakmuran. 

Pengertian perilaku ekonomi adalah respon atau reaksi dari 

seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun 

dari dalam dirinya. Sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya 

upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai 

kemakmuran. Dalam penelitian ini perilaku ekonomi adalah suatu 

respon atau reaksi dari seseorang individu yaitu anggota dari 

paguyuban sangkan paraning dumadi terhadap peran paguyuban 

sangkan paraning dumadi yang berpengaruh mengubah perilaku dari 

anggota paguyuban sangkan paraning dumadi pada komunitas samin. 

b. Paguyuban 

Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana 

anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan 

bersifat alamiah serta bersifat kekal (Rina,2008). Berdasarkan satu 

keturunan yang sama pada Komunitas Samin. Suatu lembaga 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia tetap 

bertahan. Komunitas Samin menyatukan diri dalam sebuah Paguyuban 

di bawah naungan ketua lembaga yang mengurusi atau 

menghubungkan komunitas Samin dengan dunia luar. Salah satu misi 

paguyuban adalah untuk melestarikan dan memajukan budaya sesuai 
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dengan perkembangan zaman karena kebudayaan merupakan 

eksistensi suatu dari golongan. Dalam penelitian ini paguyuban yang 

di maksud adalah Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang ada 

pada komunitas Samin yang mempengaruhi perubahan perilaku 

ekonomi komunitas Samin. 

c. Komunitas Samin 

Sekelompok orang Jawa yang mengikuti dan mempertahankan 

ajaran samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda 

yakni sekita tahun 1890, yang oleh sementara pihak ajarannya disebut 

saminisme (Lestari, 2008). Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan komunitas samin adalah komunitas samin yang tinggal di 

Dukuh Pace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo Kabupaten 

Blora. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1. Kajian tentang Peran Paguyuban Terhadap Nilai-Nilai Budaya 

Paguyuban merupakan sebuah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, yang 

didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan 

(kerukunan) di antara para anggotanya. Salah satu misi paguyuban adalah untuk 

melestarikan dan memajukan budaya sesuai dengan perkembangan zaman karena 

kebudayaan merupakan eksistensi suatu dari golongan. Seperti hasil penelitian 

dari Yunus (2008: 3-20), dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan 

Anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon 

Kabupaten Kulon Progo”. Menyatakan bahwa Kelompok tani yang dimaksud di 

sini adalah sekumpulan orang atau masyarakat tani yang menentukan diri dalam 

suatu kegiatan atas dasar semangat bekerja „dari‟, „oleh‟ dan „untuk‟ anggota demi 

meningkatkan proses kesejahteraan bersama. 

Masyarakat Desa Kaligintung sejak dahulu sudah memiliki tradisi atau 

budaya gotong royong, mereka sudah terbiasa bekerjasama dan berkelompok 

sesuai dengan budaya-budaya dan kondisi lokal yang sudah ada. Dilihat dari sisi 

masyarakat mereka beranggapan bahwa bekerja berkelompok akan lebih mudah 

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. 

Selain itu, kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa 
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saling bertukar pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk membangun solidaritas sesama warga dusun. 

Untuk menyikapi hal tersebut, maka perlu dikembangkan pendekatan 

pengembangan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan. Dalam 

menjalankan kegiatannya kelompok tani ini meliputi berbagai bidang strategi 

pemberdayaan diantaranya dalam bidang ekonomi, bidang budaya dan bidang 

sosial. Strategi pemberdayaan bidang ekonomi, usaha untuk menjadikan ekonomi 

yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang 

besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah melalui 

kemudahan dalam kepemilikan dan penguasaan faktor-faktor produksi, 

kemudahan dalam distribusi dan jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang 

memadai. 

Pemberdayaan dalam bidang sosial dalam kelompok tani ini lebih difokuskan 

pada pemeliharaan penghasilan yang dilaksanakan oleh organisas-organisasi 

pelayanan manusia dan organisasi tingkat lokal. Tujuan utamanya berpijak pada 

prinsip bahwa manusia sebagai faktor produksi harus tetap sebagai subyek dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya sebagai obyek dari aktivitas 

ekonomi atau obyek dari segelintir kelompok yang mendominasi aktivitas 

perekonomian. Sedangkan pemberdayaan bidang budaya disini termasuk 

perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan terhadap kultur lokal, komunitas asli, 

multulkulturalisme dan partisipatori. Aspek-aspek budaya lokal harus menjadi 
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bagian integral dari proses pembangunan. Dalam hal ini budaya lokal harus 

dipandang sebagai modal pembangunan dan bukan hal yang bertentangan dengan 

nilai-nilai modernisasi yang menjadi inti dari sebuah proses pembangunan. Selain 

itu pelestarian budaya yang berkembang di masyarakat seperti budaya lokal perlu 

dikembangkan dan dikemas sebagai aset peristiwa yang diharapkan dapat 

mendatangkan pendapatan bagi masyarakat lokal. 

Suatu organisasi atau lembaga tentunya tidak akan berkembang tanpa adanya 

suatu bantuan dari pihak luar yang bukan merupakan anggota dari lembaga itu, 

perlu adanya kontak sosial dengan masyarakat luar. Seperti hasil penelitian dari 

Puji Lestari (2008: 104-106), dalam penelitiannya menyatakan bahwa komunitas 

Samin memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka dalam penampilan 

sehari-hari yang berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Identitas tersebut 

menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka sesuai dengan ajaran Saminisme 

yang mereka pertahankan dari waktu-kewaktu terutama generasi tua.  

Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-

ajaran Samin Surosentiko sebagai pandangan hidup yang sangat berguna. Sikap 

dan perbuatan orang-orang samin selalu diikuti bukti-bukti nyata dan konsekuen 

sesuai dengan ajaran yang diterima. Ciri-ciri khusus yang menjadi identitas 

masyarakat Samin antara lain terlihat dari pakaian dan bahasa yang digunakan. 

Mereka umumnya tidak mengenal tingkatan bahasa jawa, jadi bahasa yang 

digunakan adalah ngoko. Bagi Komunitas Samin menghormati orang lain tidak 

dari bahasa yang digunakan tetapi dari sikap dan perbuatan yang ditunjukkan. 

Kondisi demikian menimbulkan stereotype bahwa hingga komunitas Samin 
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mempunyai watak suka membangkang, aneh, tidak santun dan banyak hal yang 

dahulu dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda, masih melekat di 

kalangan komunitas Samin. Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui bentuk 

interaksi komunitas Samin dengan masyarakat luar yang tidak termasuk dalam 

komunitas Samin. 

Dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada tentunya akan 

menjaga kearifan budaya lokal yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu. 

Seperti hasil penelitian dari Moh. Rasyid (2006:158-160), yang menyatakan 

bahwa Samin Kudus memiliki prinsip hidup, ajaran hidup, pantangan hidup, 

watak hidup, dan strategi mempertahankan budaya masyarakat Samin Kudus. 

Prinsip hidup masyarakat Samin Kudus merupakan harapan ideal hubungannya 

dengan sesama manusia (khablumminannas) yang terpetakan atas tiga hal dasar.  

Ketiga hal itu pada dasarnya adalah harapan hidup manusia pada umumnya, 

meliputi sehat sentosa (seger waras), rukun dan sukses di siang dan di malam hari 

(becik apik sak rinane lan sak wengine). Sehat sentosa, merupakan hal wajar yang 

diharapkan bagi manusia secara umum juga masyarakat Samin, harapan ini 

diwujudkan setiap peneliti bertandang ke rumah warga Samin, pertanyaan 

pertama yang dilontarkan adalah kondisi kesehatan peneliti, meskipun di setiap 

pertemuan yang pertama kali ataupun setiap perjumpaan dengan warga Samin. 

Rukun, kerukunan ditanamkan secara sungguh-sungguh oleh warga Samin, hal ini 

dipraktekkan dengan cara berada pada lingkungan yang berdekatan dengan 

harapan ketika membutuhkan bantuan dapat mudah terlaksana dan tercipta 

keguyupan. Sukses di siang dan di malam hari, ukuran kesuksesan warga Samin 
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adalah jika tidak terjadi konflik antar warga Samin dengan sesama warga Samin 

atau tidak terjadi konflik warga Samin dengan masyarakat umum. Ajaran hidup, 

ajaran hidup yang ditanamkan warga Samin Kudus terhadap generasinya 

merupakan doktrin dari orang tua (terutama bapak) sejak lahir dengan bekal 

teladan baik (uswah khasanah) untuk keluarga dan masyarakatnya. 

Selain itu ajaran Samin Kudus meliputi kudu weruh te-e dhewe, lugu, lan 

mligi. Kudu weruh Te-e Dhewe, harus memahami kepemilikannya sendiri 

maksudnya untuk membedakan antara milik pribadi dengan milik orang lain 

sehingga ketika memanfaatkan suatu barang atau lainnya harus berdasarkan 

kepemilikannya pribadi dan menggunakan (meminjam) milik orang lain harus 

seijinnya. Lugu, dapat diberi makna konsisten maksudnya jika mengadakan 

perjanjian hanya ada dua pilihan ya dan tidak. Mligi, dapat diberi tafsiran 

kemungkinan atau bertanggung jawab dengan prinsip hidup yang telah 

dipeganginya sekaligus meninggalkan pantangan hidup. Pantangan Hidup,  

Pantangan hidup yang dipegang masyarakat Samin Kudus terpilih atas: i) 

pantangan yang berhubungan dengan komunikasi antar sesama dan menyangkut 

penampilan fisiknya, dan ii) pantangan yang bersifat perilaku batin. Pantangan 

hubungannya perilaku berkomunikasi dan penampilan fisik, terpilah berupa tidak 

diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal, tidak dipebolehkan 

berpakaian seperti masyarakat umum, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak 

diperbolehkan beristri lebih dari satu. Tidak mendidik melalui pendidikan formal, 

merupakan langkah yang dianggap tidak lazim dalam pandangan masyarakat di 

luar warga Samin, di tengah kondisi era yang seperti sekarang ini tidak mendidik 
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anak melalui lembaga formal. Harapan yang tersirat dengan pola ini adalah 

adanya kekhawatiran jika mendidik anak dengan pendidikan formal, anak akan 

memperoleh ijazah yang dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi tenaga kerja 

di luar pertanian bahkan menjadi tenaga kerja dengan meninggalkan 

komunitasnya, berkeyakinan cukup puas hanya mengandalkan keramahan alam 

sebagai petani, dan hakekat pelaksanaan pendidikan adalah pendidikan budi.  

Dalam ajaran Samin Kudus meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam 

pendidikan tetapi juga dalam berpakaian sehari-hari. Tidak diperbolehkan 

berpakaian secara umum, misalnya bercelana panjang dan berpeci, hal ini lebih 

bertendensi pada semangat pada primordialisme kelompok, mereka memiliki 

pakaian khas „khas‟ berupa suwal (celana yang panjangnya di bawah lutut), udeg 

(ikat kepala), dan bebhet (sarung). Warna khas sebagai pakaian kebesarannya 

adalah hitam dan jika bertani mengenakan pakaian seperti bercaping, berkaos, 

atau berpakaian seperti lazimnya masyarakat nonsamin ketika ke ladang.  

Selain itu, komunitas Samin juga tidak diperbolehkan berdagang, prinsip 

dagang adalah mencari laba/hasil, pemahaman masyarakat Samin bahwa 

hasil/laba yang diperoleh pedagang pada hakekatnya adalah merugikan pihak lain. 

Dari bebagai prinsip, ajaran, dan pandangan Samin Kudus, benar-benar dipegang 

teguh sebagai mana pengakuan perangkat desa dan tetangga Samin yang bukan 

pemeluk ajaran Samin. Watak Hidup, Watak hidup ideal masyarakat Jawa dalam 

analisis Darmanto Jatman (2000:22-25) adalah arif, jujur, mawas diri, ikhlas, 

eling, satriya, sikap hormat, rukun, rasa, aku, dan ramah, dan kesebelas watak itu 

pun dimiliki warga Samin Kudus sebagaimana pengakuan perangkat Desa dan 
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tetangga Samin. Berbagai prinsip ideal tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan 

utuh hanya bermodalkan teladan baik dari orang tuanya, bahkan keberadaan 

orangtua sebagai guru hidup yang selalu ditaati. 

2.1.2. Kajian tentang Perilaku Ekonomi Masyarakat 

Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang 

berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. (Solita,2004:1). Hal ini sama dengan 

perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau 

individu dengan lingkungannya yang nantinya akan menimbulkan suatu 

perubahan (Thoha, 2008: 33). Pengertian ekonomi secara etimologis berasal dari 

bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos dan nomos, oikos 

artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi pengertian ekonomi dapat 

diartikan sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran. 

Seperti hasil penelitian dari Yeni (2008), yang menyatakan bahwa masyarakat 

yang ada di Desa Srigading Kecamatan Ngawen memanfaatkan hutan sebagai 

peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi pertanian. Pertanian merupakan 

sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora. Keberadaan hutan di Blora 

memiliki nilai ekonomi yang penting bagi masyarakat sekitar. Seharusnya hutan 

memberi peluang ekonomi pada masyarakat. Akan tetapi, dilihat dari situasi yang 

ada masyarakat sekitar hutan masih hidup miskkin, banyak pengangguran, 

kekurangan lahan untuk bercocok tanam, dan belum mampu memanfaatkan 

potensi hutan.   



16 
 

 
 

Berdasarkan pemikiran di atas Yeni (2008) dalam penelitiannya meneliti 

tentang bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat dalam kaitannya dengan upaya 

memanfaatkan hutan dan bagaimana masyarakat desa di sekitar hutan dalam 

memanfaatkan hutan sebagai peluang usaha ekonomi pertanian. Selain itu dalam 

penelitian ini peneliti ingin menawarkan pola pemberdayaan peluang usaha 

ekonomi pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. 

Tentunya dengan pemanfaatan hutan dan tetap menjaga nilai-nilali budaya yang 

ada dimasyarakat sama dengan menjaga kearifan budaya lokal.  

Pada Masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Ngawen, mereka 

mempertahankan nilai-nilai Budaya dengan menggunakannya dalam 

memanfaatkan hutan sebagai peluang usaha ekonomi pertanian di Desa mereka 

yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak sosial.  Seperti hasil  

Penelitian dari Setiawan (2011:14-15) yang berjudul “ Dampak Sosial Ekonomi 

dan Dampak Sosial Budaya Pemanfaatan PuraTirta Empul Sebagai Daya Tarik 

Wisata Budaya”. Menyatakan bahwa, dewasa ini, globalisasi secara perlahan-

lahan membuat dunia menjadi satu dengan yang lain, batas pilitik, budaya, 

ekonomi, menjadi semakin kabur serta tampak kesalingberhubungan. Zaman terus 

berubah, dunia terus bergerak, dan teknologi komunikasi menjadi serba canggih, 

sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi mobilitas sosial (Abdullah, 2007).  

Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Jauhari (2008: 2-5), 

Masyarakat yang ada di Surabaya tepatnya di kampung lontong di jalan Banyu 

Urip Lor Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, terdapat Keswadayaan 

Ekonomi lokal yang dimana ini tercipta untuk melatih Masyarakat agar bisa 
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mandiri dalam berwirausaha dengan mengusung pengembangan kemampuan 

lokal komunitas pembuat lontong. Dalam penelitian Jauhari lebih difokuskan pada 

usaha menciptakan kemandirian di dalam masyarakat itu sendiri dan pemerintah 

hanya sebagai aktor pendukung saja. 

Keswadayaan ekonomi lokal merupakan salah satu upaya yang mampu 

mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian dan kemampuan 

untuk mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri. Dalam pemberdayaan 

masyarakat yang mengusung pengembangan kemampuan lokal ini beberapa aspek 

penting yang menjadi sasaran pengembangan adalag: SDA (Sumber Daya Alam), 

modal dan skill (kemampuan). Dalam prosesnya SDA yang ada di kelola oleh 

masyarakat setempat dengan memanfaatkan SDM di wilayah tersebut. 

Keswadayaan ekonomi lokal kampung lontong merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan yang bermodalkan kemampuan lokal. Dimana kekuatan ekonomi 

lokal dijadikan sebagai modal untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan 

mandiri. Keswadayaan masyarakat akan efektif apabila masyarakat 

mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang 

sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan (pranata-pranata yang 

sudah ada). 

Pergerakan orang (pariwisata) demikian cepat membawa kapitalisme telah 

masuk ke dunia bisnis kebudayaan. Komodifikasi budaya terjadi kerena pasar 

cenderung memperlakukan budaya sebagai barang dagangan ketimbang 

memperlakukan budaya sebagai sebuah medan nilai. Dampak sosial budaya 

menurut Cooper (1993) muncul karena industri pariwisata melihat tiga hal, yaitu 
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wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika (1) wisatawan membutuhkan 

produk dan membelinya dari masyarakat disertai tuntutan-tuntutan sesuai dengan 

keinginannya, (2) pariwisata membawa hubungan yang informal dan pengusaha 

pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial, 

dan (3) wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, 

menyebabkan munculnya ide-ide baru.  

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dampak-dampak sosial yang 

merupakan hasil dari suatu perubahan akibat adanya suatu perkembangan dalam 

masyarakat menyebabkan berbagai aspek menarik untuk diteliti yang nantinya 

akan menimbulkan perubahan dari segi ekonomi moral dan ekonomi politik. 

Sairin.dkk, (2002:219-229) mengatakan bahwa ekonomi moral dan ekonomi 

politik mungkin dapat dilihat sebagai lanjutan dari debat subsantivis-formalis, 

dengan wajah yang baru. Di satu sisi ekonomi moral, dari Scott, menempati alur 

yang sama dengan gerakan substantif, yakni menempatkan nilai-nilai sosial 

sebagai faktor yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi; bahwa perilaku 

ekonomi kaum peasant diatur oleh moralitas tertentu yang umum dikenal sebagai 

etika subsistensi. 

 Di sisi lain, Popkin dengan ekonomi politiknya menempati alur yang 

digariskan oleh kelompok formalis, bahwa rasionalitas untung rugi berlaku 

universal, termasuk pula dikalangan peasant. Terbit tahun 1976 The Moral 

Economy Of the Peasant ditulis James Scott untuk menerangkan tata ekonomi 

masyarakat peasant di Asia Tenggara dan kaitannya dengan peristiwa 
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pemberontakan yang lekat dengan sejarah kontemporer mereka. Sebagai langkah 

pembuka bukunya, Scott menunjukkan fakta bahwa kehidupan ekonomi peasant 

hanyalah sedikit di atas garis subsistensi mereka. Secara tegas angka garis 

subsistensi itu sendiri tidak pernah diterangkan oleh Scott (1982:25), menurutnya 

angka tersebut cenderung berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain; 

namun berapa perbedaannya juga tetap tidak jelas, kondisi serba miskin itu pula 

yang memunculkan etika subsistensi. Bahwa tata ekonomi peasant diikat oleh 

sistem moral, moral peasant, agar beban kerja dan rejeki terbagi secara merata 

sehingga tidak ada satu warga desa  pun yang sampai mengalami kelaparan. 

Dalam sistem ekonomi moral peasant, di titik beratkan pada pembagian kerja 

yang harus merata sehingga tingkat kesejahteraan warganya tidak terjadi 

kesenjangan. Dipengaruhi oleh pemikiran, antara lain James Roumasset, Jere 

Behrman, John Mellor, dan Hla Mynt, Scott (1981:23-28) juga percaya bahwa 

perilaku ekonomi masyarakat peasant dilangsungkan berdasarkan prinsip 

dahulukan selamat. Di bawah tekanan kemiskinan dan ekosistem yang sering 

banyak ulah, peasant terpaksa mengembangkan prinsip ekonomi mendahulukan 

keselamatan hidup daripada mengeluarkan energi untuk melakukan perbaikan 

nasib. Dalam kondidi kehidupan yang penuh ancaman itulah peasant baru berani 

melakukan inovasi, mengeluarkan investasi, dalam dua kemungkinan kondisi. 

Pertama, bila keamanan subsistensinya sudah terjaga dan ia yakin benar bahwa 

investasi tadi akan mendatangkan hasil. Kedua, ketika mereka merasa etika 

subsistensi mereka mendapat ancaman. Inovasi disini termasuk melibatkan diri 

dalam ekonomi pasar dan melakukan makar, pemberontakan. Kondisi sosial baru, 
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sistem pasar yang kapitalistik, bagi kaum peasant adalah ancaman terhadap 

harmoni desa dan etika subsistensi yang ada di dalamnya. Pemberontakan kaum 

peasant, dalam pandangan Scott, adalah upaya untuk menghilangkan ancaman 

tersebut, pemberontakan adalah upaya untuk menjaga keamanan struktur sosial 

lama yang aman dan harmonis (James Scott:85-88). 

Dalam ekonomi moral peasant banyak tokoh yang berpendapat mengenai 

kaum peasant terkait dalam ekonomi moral, seperti  Popkin (1979:245) 

menyatakan bahwa ketika kaum peasant melibatkan diri dalam ekonomi pasar, 

menanam tanaman komoditi, atau menjual tenaga ke pasar, hal itu terjadi bukan 

karena mereka merasa etika subsistensinya terancam, melainkan karena mereka 

melihat bahwa pasar menawarkan peluang kehidupan yang labih baik dari pada 

yang ada di Desa. Pemberontakan kaum peasant, bukanlah upaya restoratif untuk 

menjaga kelanggengan struktur sosial lama, melainkan upaya untuk menciptakan 

struktur sosial baru yang lebih menguntungkan, agar akses mereka terhadap 

sumber-sumber ekonomi menjadi semakin besar. Dengan kondisi internal Desa 

seperti yang telah diuraikan di atas, maka sama sekali tidak ada alasan untuk 

menyatakan bahwa pemberontakan kaum peasant  adalah upaya untuk merestorasi 

struktur sosial alam yang terguncang oleh kolonialisme dan ekonomi pasar yang 

kapitalistik. 

“Although there were radical differences among these (rebell) 

organizations...there is at least one thing they had in common: a 

determinationto struggle against “feudalism” phong kien. None of these 

movements attemted to restore the official Confucian “golden 

past”.”(ibid:185) 
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Pemberontakan kaum peasant ini juga tidak disebabkan oleh terjadinya 

gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka (Sairin, 2002: 229). 

Kasus pemberontakan di Vietnam menunjukkan bahwa gerakan kaum peasant 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merebut masa depan yang lebih baik. 

Namun demikian kaum peasant tidak akan sembarangan melibatkan diri dalam 

gerakan pemberontakan, yang akan membuahkan hasil dalam jangka panjang, dan 

juga gerakan kolektif lainnya kecuali mereka yakin akan diuntungkan oleh 

gerakan tersebut. 

Bukannya diikat oleh moralitas kolektif, peasant adalah manusia individual 

yang kepalanya penuh perhitungan untung rugi untuk kepentingan dirinya. 

Sebagai akibatnya, peasant tidak mau sembarangan melibatkan diri dalam 

aktivitas kolektif bila secara subyektif dia tidak mendapatkan hasil. Keterlibatan 

seorang peasant dalam aktivitas kolektif, menurut Popkin, akan 

mempertimbangkan empat faktor: (1) Pengorbanan yang harus dikeluarkan, disini 

termasuk resiko dari keterlibatan suatu aktivitas; (2) Hasil yang mungkin diterima. 

Bila hasilnya seimbang dengan pengorbanan peasant cenderung akan melibatkan 

diri dalam kegiatan kolektif; (3) Kemungkinan keberhasilan aktivitas kolektif 

tersebut; apakah memiliki kemungkinan berhasil atau tidak; (4) Kemampuan 

kepemimpinan dan kepercayaan terhadap pemimpin. Apakah pemimpin gerakan 

kolektif dapat dipercaya atau tidak, apakah orang tersebut akan membawa kepada 

keberhasilan usaha atau tidak (ibid:24). Empat persyaratan di atas dapat 

menerangkan mengapa tidak setiap pemberontakan memperoleh dukungan dari 

pada peasant di pedesaan. Hanya gerakan-gerakan kolektif yang dinilai akan 
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mendatangkan untuk saja yang akan mendapatkan dukungan dari mereka (Sairin, 

2002: 231). 

Pembahasan norma mengenai kelayakan secara langsung menghadapkan 

langsung kepada kita dengan fakta bahwa hingga kini cara pendekatan kita 

terhadap masalah eksploitasi itu terlalu sepihak, yakni terlalu materialistis. Suatu 

analisa seperti ini, yang mulai dengan hal-hal yang sudah ditentukan mengenai 

anggaran rumah tangga petani, lalu mendeduksikan kebutuhan-kebutuhan dan 

kepentingan-kepentingan petani dari padanya dinamakan “individualisme 

metodologis”. Dari perspektif ini, individu dan masyarakat hanya merupakan 

lingkungan dimana ia harus bertindak. Memang benar bahwa tujuan untuk 

menjamin subsistensi itu ada sebagai satu ketentuan yang tidak dapat direduksi 

lagi di dalam kehidupan kebanyakan petani. Akan tetapi apabila kita berhenti 

sampai di situ saja, maka kita tidak akan melihat konteks sosial yang sangat 

menentukan bagi tindakan petani. Hal itu berarti bahwa kita tidak melihat fakta 

yang sentral bahwa petani dilahirkan di dalam satu masyarakat dan kebudayaan 

yang memberikan kepadanya sejumlah nilai moral, seperangkat tata-hubungan 

sosial yang kongkrit, satu pola harapan-harapan mengenai perilaku orang-orang 

lain, dan satu pemahaman tentang bagaimana orang-orang lain di dalam 

kebudayaannya telah berbuat untuk menuju tujuan-tujuan yang serupa di masa 

lampau.  
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2.2. Kerangka Konseptual 

 

2.2.1 Moral Ekonomi Petani 

Konsep moral ekonomi petani dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperkuat penelitian berkaitan dengan teori kaum petani peasant. Menurut 

Scott, petani dilahirkan dalam satu kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai moral yang harus dipertahankan oleh petani demi terjaganya budaya mereka. 

Hal yang sama dapat dikatakan mengenai setiap tujuan manusia dalam 

masyarakat. Kebutuhan akan teman hidup, umpamanya, biasa merupakan suatu 

“hal yang sudah ditentukan”, akan tetapi bentuk-bentuk perkawinan, maknanya 

dan harapan-harapan timbal balik dari suaami-istri pada hakekatnya merupakan 

ciptaan-ciptaan kebudayaan dan sejarah. Apabila kita mengatakan bahwa manusia 

dilahirkan dalam satu masyarakat, maka hal itu tidak berarti bahwa kita tidak 

mengakui adanya kemampuan manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk baru 

dan membuang yang lama; kita hanya ingin mengingatkan bahwa manusia itu 

tidak muncul di atas satu panggung yang kosong lantas bermain semau-gue. 

Masyarakat bersikap dan bertindak sesuai dengan budaya yang di dalamnya 

terdapat nilai-nilai yang mengaturnya. 

Dengan demikian, maka di dalam setiap tindakan sosial petani terkandung 

nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan. Seorang pedesaan yang mengalami 

panen yang gagal tidak memberikan respon begitu saja. Ia mempunyai gambaran 

yang jelas mengenai orang-orang yang layak dimintai bantuan dan tentang apa 

yang dapat ia harapkan secara wajar dari mereka masing-masing. Selama itu, ia 

bertindak atas dasar perkiraan bahwa peta sosial lebih kurang adalah tepat, bahwa 
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pengertiannya mengenai struktur dari tuntutan-tuntutan moral sesuai dengan 

kesadaran tentang kewajiban yang terdapat pada orang-orang lain. Demikian pula 

halnya, penyitaan padi secara meluas dari pemilik-pemilik tanah yang kaya dapat 

dibagi-bagikannya padi itu kepadaa penduduk Desa, sebagai mana yang telah 

terjadi di Nghe-An dan Ha-Tinh, hanya dapat bersumber pada satu perasaan yang 

umum tentang apa yang dapat dibenarkan dalam keadaan waktu itu. Ketika Saya 

San berseru kepada petani-petani di burma Hilir agar mereka tidak membayar 

pajak kepala, iapun mengarahkan himbauannya kepada suatu persepsi umum 

tentang kondisi-kondisi di mana pemungutan pajak oleh negara tidak dapat 

dibenarkan. Himbauannya didasarkan atas penderitaan-penderitaan baru yang 

akan diakibatkan oleh pajak-pajak itu ditengah suatu depresi, dan atas kenyataan 

bahwa orang-orang inggris telah memajaki apa yang oleh orang-orang Burma 

dianggap sebagai pemberian dari alam. 

Dengan demikian, baik di dalam rutin-rutin setempat yang normal maupun di 

dalam kekerasan suatu pemberontakan, terjalin ke dalam jaringan perilaku petani 

itu struktur suatu universum moral bersama, suatu pengertian bersama tentang apa 

yang dinamakan adil. Warisan moral inilah yang, di dalam pemberontakan-

pemberontakan petani, memilih sasaran-sasaran yang tertentu saja, bentuk-bentuk 

yang tertentu saja, dan yang memungkinkan diambilnya tindakan yang kolektif 

(meskipun jarang terorganisasi) yang lahir dari kemarahan moral (Scott, 1989: 

252-254). 
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2.2.2 Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Max Weber adalah seorang sosiolog dari Jerman yang lebih dianggap 

seabagai Bapak Sosiologi Modern. Salah satu topik yang paling penting di bahas 

oleh Weber adalah tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan 

munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat dan teori mengenai 

tindakan sosial yang menjadi karya khusus dari Max Weber. Teori Weber 

mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya 

sekitarnya.  

Pemikiran Max Weber bertolak dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. 

Rasionalisme yang dimiliki adalah model rasionalisme barat yang mewarnai 

semua aspek kehidupan. Konsep rasionalitas Weber dapat dijelaskan seiring 

dengan perkembangan masyarakat modern karena rasionalitas dapat menjelaskan 

tentang problem subyektif individu beserta motivasinya, merupakan dasar 

pembentukan teori tentang tindakan sosial, dan mengerti tentang arti subyektif. 

Menurut Weber, dalam kehidupan masyarakat barat tampaknya lebih 

menempatkan diri dalam lingkup operational teknis, sehingga sebagai akibatnya 

perilakunya bisa diperbaiki (improve) secara terus menerus. Yang dimaksud oleh 

Weber dengan tindakan sosial adalah “tindakan individu sepanjang tindakannya 

itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan dan diarahkan pada 

tindakan orang lain” (Ritzer, 1980:44). Dengan demikian tindakan-tindakan yang 

dituju kepada benda mati atau tindakan religius yang dilakukan sendiri tidak 

disebut sebagai tindakan sosial. 
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Dengan bertitik tolak pada konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar 

hubungan sosial mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran sosiologi 

(usman dan asih, 1994: 144-145), yaitu: 

1) Tindakan manusia, yang menurut aktor (pelaku) yang mengandung 

makna subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata 

2) Tindakan nyata dan bersifat batiniah sepenuhnya dan bersifat subyektif 

3) Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang 

sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-

diam 

4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu 

5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu (Ritzer, 1980: 45). 

 Teori yang relevan untuk menganalisis mengenai peran Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora adalah teori dari Scott mengenai moral 

ekonomi petani peasant dan teori Max Weber tindakan sosial. Karena dalam 

teorinya Scott mengatakan bahwa petani dilahirkan di dalam satu masyarakat dan 

kebudayaan yang memberikan kepadanya sejumlah nilai moral, seperangkat tata-

hubungan sosial yang kongkrit, dimana dengan berprilaku sesuai dengan 

kebudayaan-kebudayaan mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ini sangat 

relavan dengan teori dari Max Weber mengenai tindakan sosial dimana  dengan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan kebudayaan peasant 

menimbulkan tindakan sosial yang oleh Weber dikatakan bahwa “tindakan 
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individu sepanjang tindakannya  itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi 

dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain”,dalam penelitian ini komunitas 

Samin relavan dengan teori dari Scott, karena mayoritas penduduk Samin adalah 

petani kecil dimana mereka ingin meningkatkan kehidupan mereka seperti 

masyarakat lainnya melalui Paguyuban yang ada di komunitas Samin selalu 

mengadakan kerjasama dengan  pihak luar dan itu oleh Weber dikatakan tindakan 

sosial. Sedangkan dalam penelitian ini di titik beratkan dengan adanya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi yang merupakan suatu organisasi yang di bentuk oleh 

Komunitas untuk memajukan Komunitasnya. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi-dimensi utama serta 

faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam menyusun metode, 

pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan dilapangan maupun pembahasan 

hasil penelitian. 

Komunitas samin merupakan suatu kelompok masyarakat yang tinggal di 

Dukuh Pace Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang memiliki ajaran dan 

pandangan hidup dari Saminsorosentiko yang masih di pertahankan hingga saat 

ini. Komunitas samin mengalami perkembangan dan perubahan, sudah mulai 

berinteraksi dengan masyarakat diluar komunitasnya dan hidup rukun. Peran 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi pada komunitas samin memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap perubahan perilaku ekonomi komunitas samin. 

Perubahan perilaku ekonomi pada komunitas samin bisa di lihat dari nilai-nilai 

yang mendasari aktivitas ekonomi anggota Paguyuban, dan mengenalnya 
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perdagangan dalam kegiatan Paguyuban. Dalam penelitian ini perubahan perilaku 

ekonomi masyarakat samin terlihat dari kehidupan yang dilakukan oleh komunitas 

samin sehari-harinya.  Dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan ajaran samin sehingga kepribadian 

dan perilaku komunitas samin sesuai dengan pandangan hidup mereka, meskipun 

komunitas samin sudah mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Gambar. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Dalam penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati dan tidak mengandalkan bukti berdasarkan 

logika matematis, prinsip angka dan metode statistik. Penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi terhadap 

perubahan perilaku ekonomi komunitas Samin. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Dukuh Pace Desa Klopoduwur Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi ini adalah 

karena faham Saminisme berkembang pesat di Desa ini, dan masih banyak 

komunitas Samin yang masih menganut faham Saminisme. Seiring perkembangan 

zaman, terdapat berbagai perubahan yang terjadi disini, termasuk perubahan 

dalam pola pikir yang membuat Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi didirikan 

di desa ini. 

3.3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika 

kita bicara tentang subyek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit 

analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti 

(Arikunto, 2006: 145). Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah anggota 
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Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang bertempat tinggal di Dukuh Pace, 

Desa Klopoduwur yang masih memegang erat ajaran-ajaran Samin. Informan 

adalah orang yang memberi informasi. Dengan pengertian ini maka informan 

dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena 

dipancing oleh pihak peneliti. Dengan demikian informan yang dilibatkan dalam 

penelitian ini adalah tokoh yang dianggap sebagai tetua Samin, serta beberapa 

penduduk Komunitas Samin yang ikut dalam Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi (anggota paguyuban). 

Tabel 3.1 

Daftar Subyek Penelitian 

N0 Nama Pekerjaan Umur 

1 Lasio Buruh tani 56 th 

2 Nyari Buruh tani 40 th 

3 Pardi Buruh tani 50 th 

4 Yadi Buruh tani 70 th 

5 Parji Buruh tani 35 th 

6 Sakijan Buruh tani 80 th 

7 Suroso Wiraswasta 24 th 

8 Wakiyo Buruh tani 25 th 

9 Parjo Buruh tani 53 th 

10 Poso Buruh tani 53 th 

       Sumber Data: Hasil wawancara Bulan Maret-April 2013 

Pada penelitian ini tabel diatas hanya memuat sebagian data informan yang 

terlibat dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya terdapat pada lampiran 4. 

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 
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3.4.1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya, melalui wawancara dengan subyek dan informan 

untuk menggali keterangan dan informasi mengenai Peran Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi Dalam Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin. 

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang 

akan diteliti. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah ketua 

paguyuban serta informasi awal dipilih secara purposive (purposive sampling). 

Sedangkan informasi selanjutnya ditentukan dengan cara “snowboll sampling”, 

yaitu dipilih secara bergulir menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. 

Tabel 3.2 

Daftar Informan Ketua, Anggota Paguyuban, Komunitas Samin 

dan Masyarakat umum 

N0 Nama Pekerjaan Umur Keterangan Jenis 

Kelamin 

1 Lasio Buruh tani 56 th Ketua Paguyuban L 

2 Agus S Kepala sekolah 65 th Sekretaris 

Paguyuban 

L 

3 Pardi Buruh tani 50 th Anggota Paguyuban L 

4 Suroso Wiraswasta 24 th Anggota Paguyuban L 

5 Parji Buruh tani 35 th Anggota Paguyuban L 

6 Waini Buruh tani 40 th Komunitas Samin P 

7 Lasmi Buruh tani 43 th Komunitas Samin P 

8 Sudar Buruh tani 36 th Komunitas Samin  L 

9 Taryono Guru 45 th Masyarakat Umum L 

10 Yadi Wiraswasta 34 th Masyarakat umum L 

       Sumber Data : Hasil wawancara Bulan Maret-April 2013 

 Pada penelitian ini tabel diatas hanya memuat sebagian data informan yang 

terlibat dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya terdapat pada lampiran 5. 
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3.4.2. Sumber Data Sekunder 

Data  Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dalam data 

sekunder bersumber dari literatur yang relevan, yakni buku-buku, artikel yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dokumen, dokumen 

merupakan segala sesuatu baik yang tertulis maupun yang berbentuk film atau 

rekaman video yang tidak dipersiapkan karena permintaan penyidik. Menurut 

Lincoln dan Guba, digunakannya dokumentasi, dalam penelitian dengan alasan: 

a. Dokumen digunakan karena sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

d. Tidak reaktif,sehingga mudah ditemukan. 

e. Hasil pengkajian dokumentasi akan membuka kesempatan untuk lebih luas 

tumbuh kembang pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 

3.5.1. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 
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2002:180). Dalam teknik wawancara ini terjadi interaksi langsung antara peneliti 

dengan informan. Teknik ini juga dilakukan secara terbuka, akrab dan 

kekeluargaan. Sehingga interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan tidak 

terkesan kaku dan informan yang diperoleh akurat, tidak mengada-ada.  

Teknik ini menurut penulis sebagai cara untuk mencari data sedetail mungkin 

dan mengungkap jawaban kejujuran dari informan dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan. Penulis dalam mengumpulkan data memerlukan waktu kurang 

lebih satu bulan antara bulan Maret hingga april 2013. Dalam penelitian ini 

wawancara difokuskan pada Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin. 

Penulis sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu membuat instrumen 

yang isinya memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar lebih fokus 

dengan permasalahan yang akan diteliti dan pertanyaan dapat berubah disesuaikan 

dengan jawaban dari informan. Penulis dalam penelitian ini memperoleh data 

mengenai Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan 

Perilaku Ekonomi Komunitas Samin. Penulis dalam melakukan penelitian 

mmelakukan beberapa tahap dalam wawancara. 

Tahap-tahap teknik wawancara yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penbelitian yaitu: 

1) Tahap pertama penulis mewawancarai Sesepuh Komunitas Samin yang 

menjadi ketua Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. Penulis melakukan 

wawancara pada tanggal 8 Maret 2013. 
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2) Tahap kedua Penulis mewawancarai beberapa anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 

9 Maret 2013. 

3) Tahap ketiga penulis mewawancarai beberapa Komunitas Samin yang 

bukan menjadi anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. Penulis 

melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret sampai 15 Maret. 

4) Tahap keempat penulis mewawancarai beberapa Masyarakat yang tinggal 

di Desa Klopoduwur tepatnya mereka bukan termasuk Sedulur Sikep. 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret dan 15 sampai 19 

Maret 2013. 

Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara penelitian ini adalah : (1). 

Informasi mengenai gambaran umum Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, 

profil Paguyuban, dan sejarah Paguyuban. (2). Informasi mengenai aktivitas 

ekonomi yang dilakukan Paguyuban Sangkan Parraning Dumadi, keadaan 

ekonomi Komunitas Samin dan kegiatan yang dilakukan Komunitas Samin. (3). 

Informasi mengenai Motivasi Ekonomi anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dan Peran dari Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. 

3.5.2. Observasi Partisipatif 

Data observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 
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data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak  (Sugiyono, 2010:310). 

Teknik observasi (pengamatan) adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dalam penelitian 

ini menggunakan cara langsung terhadap yang relevan dengan kondisi lingkungan 

di lokasi penelitian yang diamati. Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipan yang disesuaikan dengan obyek atau 

sasaran yang diamati. Observasi non partisipan adalah jenis observasi yang tidak 

menempatkan peneliti sebagai bagian dari masyarakat yang diteliti. Teknik 

observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai profil 

Paguyuban,letak geografis Desa, Bentuk kegiatan yang dilakukan, dan Peran 

Paguyuban. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi kunci utama keberhasilannya 

adalah ingatan penulis dan pengamatan penulis. Penulis menggunakan media 

catatan lapangan untuk mempermudah pengamatan dan pengambilan data 

dilapangan. 

Tahapan-tahapan dalam teknik observasi yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1) Observasi awal dilakukan penulis pada tanggal 

28 Januari sampai 4 Februari 2013. Lokasi observasi berada di Dukuh Pace Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Hasil dari observasi awal 

seperti Kondisi fisik Desa Klopoduwur, keadaan Ekonomi Komunitas Samin, 

profil Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dan bentuk kegiatan Paguyuban. (2) 
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Observasi kedua dilakukan penulis pada tanggal 8 Maret sampai 1 April 2013. 

Lokasi dilakukan Di Dukuh Pace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo 

Kabupaten Blora hasil dari observasi seperti: Kegiatan yang dilakukan Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi, seperti setiap Selasa Kliwon diadakan perkumpulan di 

Pendopo Samin antara anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dengan 

Sedulur Sikep Komunitas Samin untuk saling tukar pendapat dan informasi antar 

Komunitas Samin. Hasil dari observasi  anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi membuat Klotak dengan memanfaatkan pohon yang tumbang tanpa 

merusak hutan yang ada dilingkungan Komunitas Samin, selain itu hasil dari 

observasi anggota Paguyuban ada yang membuat kaos yang bertema mengenai 

Komunitas Samin dan Budaya Samin yang menjalin kerjasama dengan orang 

diluar Komunitas Samin. 

Teknik observasi (pengamatan) digunakan untuk mengetahui data yang 

berhubungan dengan peran Paguyuban terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi 

Komunitas Samin. 

3.5.3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memanfaatkan data-data yang telah ada di lokasi penelitian dan ada yang tercatat 

di instansi terkait yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis 

penelitian.Dokumentasi yang dilakukan diantaranya mengambil gambar atau foto 

dengan menggunakan Camera untuk mendukung penelitian ini. Dalam studi 

dokumentasi peneliti menggunakan camera untuk mengambil gambar saat peneliti 
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melakukan wawancara dengan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, 

serta kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

guna memperkuat hasil penelitian. 

1.6. Analisis Data 

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus, bersamaan 

dengan pengumpulan data dan kemudiaan dilanjutkan setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada 

tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), biasa dikenal 

dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga langkah yaitu: 

1.6.1.  Reduksi Data 

Dalam penelitian ini langkah reduksi yang dilakukan adalah dengan cara 

menggolongkan dan membuat ringkasan kedalam unit-unit kajian yang meliputi 

profil paguyuban,bentuk kegiatan yang dilakukan dalam Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menjalankan analisis, 

menggolongkan atau pengkategorian kedalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian direduksi dan dan 

digolongkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu meliputi  letak 

geografis Desa Klopoduwur, Kependudukan, Profil Paguyuban, nilai-nilai yang 

mendasari aktivitas ekonomi anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, 

aktivitas yang dilakukan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, Peran 

Paguyuban terhadap perubahan perilaku ekonomi,  Bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh Paguyuban, keadaan ekonomi Komunitas Samin. Sehingga dengan 

pengelompokan data tersebut dapat diperoleh data yang diinginkan mengenai 

Peran Paguyuban Sngkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku 

Ekonomi Komunitas Samin. Hal tersebut dilakukan sehingga mampu memberikan 

gambaran yang lebih mendalam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

penulis untuk mencari lagi data yang diperoleh jika diperlukan. 

1.6.2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan agar sajian data 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan 

dalam bentuk gambar sebagai informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan 

sesuai dengan apa yang telah diteliti. Seperti aktivitas yang dilakukan oleh 

anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, nilai-nilai yang mendasari 

aktivitas ekonomi anggota Paguyuban serta peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi terhadap perubahan perilaku ekonomi komunitas Samin. Penyajian data 

dilakukan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan setelah mengadakan reduksi 

data. Penulis mencari informasi yang tersusun serta memberikan sebuah 
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kemungkinan adanya penarikan simpulan yang berhubungan dengan latar 

belakang masalah penelitian dengan berpedoman pada penyajian analisis data. 

Penulis mencari informasi yang tersusun serta memberikan sebuah kemungkinan 

adanya penarikan simpulan yang berhubungan dengan latar belakang masalah 

penelitian dengan berpedoman pada penyajian analisis data. 

Dalam penelitian ini setelah semua data direduksi maka penulis menyajikan 

semua data yang telah dipilih pada saat reduksi data yang telah tersusun dan 

disajikan ini merupakan data yang telah memuat seluruh permasalahan dari 

masalah yang ada dalam penelitian. 

1.6.3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Penarikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian merupakan tahap akhir 

dari keseluruhan hasil penelitian  dalam tehnik analisis data. Pada tahap ini 

penulis mencari gambar kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi, foto-foto yang sama merupakan satu kesatuan dan erat 

kaitannya dengan alur sebab-akibat masalah yang dikaji. Dalam penarikan 

kesimpulan penulis juga meninjau ulang pada data-data yang sebelumnya dan 

berusaha menarik kesimpulan disertai dengan penyajian kebenarannya 

disesuaikan dengan validitas yaitu dengan tehnik Triangulasi data. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses analisis data, yang 

dilakukan pertama kali adalah melakukan pengumpulan data dilapangan sesuai 

dengan tehnik-tehnik yang disebut diatas. Setelah data yang diperoleh sesuai 

dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan reduksi data, yaitu mengurangi atau 
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membuang data yang kurang penting dan menambahi data penting yang kurang 

sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut, dan apabila 

ternyata masih terdapat data yang belum lengkap maka harus terjun lagi 

kelapangan untuk menarik data tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh hasil 

penelitian yang akurat. Penarikan kesimpulan berupa intisari dari penyajian data 

yang akan dan merupakan hasil analisis yang dilakukan. Dalam penelitian 

kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang (Miles, 1992:16-19).  

Penulis dalam menarik kesimpulan memfokuskan pada topik permasalahan 

yang ada yaitu bagaimana Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap 

Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin. Komponen-komponen dalam 

analisis tersebut adalah suatu siklus, jika penulis dalam menarik kesimpulan 

masih terdapat kekurangan data maka akan digali melalui catatan lapangan yang 

ada dan bila masih tidak ditemukan data yang dimaksud maka penulis dalam 

penelitian ini mengumpulkan data kembali. Penulis melakukan kegiatan tersebut 

setelah merasa beberapa data yang dimaksudkan belum ditemukan dan melalui 

langkah itu penulis merasa cukup memperoleh data yang diperlukan, sesuai 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Penulis mengakhiri kegiatan tersebut karena 

merasa data yang diperoleh sudah mendapatkan data yang sesuai dengan harapan. 

Ketiga komponen diatas adalah satu kesatuan yang berlanjut, berulang dan 

terus menerus. Reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

merupakan gambaran yang secara berurutan sebagai rrangkaian kegiatan analisis 

yang saling berurutan. Dari uraian di atas dapat disederhanakan dalam bentuk 

bagan sebagai berikut. 
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Gambar 3.1. Proses Analisis Data 

     Sumber : Miles (1992:20) 

Selain itu analisis data juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

isi untuk pendekatan kualitatif, melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat catatan lapangan 

Membuat catatan lapangan, peneliti membuat suatu catatan yang dibuat 

saat peneliti melakukan observasi awal dan wawancara kepada anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. 

2. Membuat transkripsi verbatim dari catatan lapangan 

Membuat transkripsi verbatin dari catatan lapangan, dilakukan peneliti 

untuk mempermudah membedakan data yang telah diambil melalui 

wawancara agar mudah disusun dan dipahami. 

3. Mengedit transkripsi verbatim yaitu melakukan koreksi, menambahkan 

atau meresensi catatan lapangan 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan-Kesimpulan: 

Penarikan / verifikasi 
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Mengedit transkripsi verbatin, dilakukan peneliti untuk meresensi ulang 

catatan lapangan yang sudah dibuat oleh peneliti, lalu menambahkan data 

yang kurang dalam catatan lapangan. 

4. Melakukan pengkoding, yaitu mencari kata kunci dan memberi label 

terhadap bagian-bagian teks untuk memudahkan pencarian kembali 

5. Menyimpan data, yaitu mengorganisasi data dalam penskalaan data 

6. Mencari dan memberi keterangan data, yaitu melokasikan bagian teks 

yang berkaitan 

7. Mencari keterkaitan data, yaitu membuat rantai ikatan data yang relevan 

satu sama lain, membuat kategori, kelompok-kelompok dan jaringan data 

yang dapat memberi informasi 

8. Menampilkan data, yaitu menempatkan data yang terseleksi atau telah 

direduksi ke dalam bentuk ringkasan atau format yang terorganisasi 

9. Membuat teori, yaitu mengembangkan secara sistematis, memberikan 

penjelasan konseptual yang koheren terhadap temuan penelitian. 

Peneliti dalam membuat teori, menggunakan teori yang pas untuk 

mendukung hasil penelitian mengenai Peran Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas 

Samin. 

1.7. Validitas Data 

Dalam sebuah penelitian, sebelumnya data dianalisis terlebih dahulu harus 

mengalami pemeriksaan. Teknik penyajian dalam menentukan validitas data 

adalah  menggunakan teknik Triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah 
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teknik pemeriksaan dengan pemanfaatan sumber, membandingkan dan mengecek 

tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan membandingkan apa yang 

dikatakan. Data yang telah didapat oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan 

para informan yaitu ketua dan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan komunitas Samin secara umum 

dan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi lainnya untuk mengecek 

tinggkat keakuratan data atas pertannyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Uji validitas dilakukan dengan cara Triangulasi. Untuk menguji obyek 

validitas data dilakukan dengan mencocokkan antara data dilapangan apakah 

sudah ada dan relevansi antara teori dengan kenyataan dilapangan atau yang 

terjadi justru sebaliknya. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan data dapat 

dilakukan dengan perpanjangan kehadiran pengamat kelokasi penelitian dan 

refrensi yang cukup kuat untuk mendukung pernyataan data yang diperoleh. 

Tehnik Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tehnik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber lain untuk membandingkan dan 

mengorek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang dipilih melalui waktu 

dan alat yang berbeda dan dalam hal ini akan diperoleh dengan cara : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Terjadi pada data hasil pengamatan yang berupa data aktivitas yang 

dilakukan oleh anggota paguyuban sehari-harinya dengan hasil 

wawancara dengan ketua dan beberapa anggota Paguyuban mengenai 
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aktivitas, nilai dan peran Paguyuban berdasarkan rumusan pada 

masalah yang diteliti. Contohnya, kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh anggota Paguyuban dalam kegiatan sehari-hari dengan 

mencocokkan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan berbagai 

pendapat dan pandangan antara pengurus Paguyuban dengan 

masyarakat yang menjadi anggota dalam Paguyuban tersebut. Terjadi 

pada data hasil wawancara mengenai peran Paguyuban dan motivasi 

dari pengurus Paguyuban yang masing-masing individu memiliki 

motivasi yang berbeda-beda dengan di cocokkan dengan hasil 

wawancara dari anggota Paguyuban. 

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Terjadi pada data hasil wawancara dengan pengurus 

Paguyuban dan beberapa anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

dengan isi dokumen yang dimiliki oleh pengurus Paguyuban. 

Kredibilitas (atau biasa dikenal dengan istilah validitas dalam penelitian 

kuantitatif) pada penelitian kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai 

maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting. Proses, kelompok 

sosial atau pola interaksi yang kompleks (Poerwandari,1998). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penduduk 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Klopoduwur dan Komunitas Samin 

Gambaran umum Desa Klopoduwur dalam penelitian ini diambil dari data 

monografi Desa. Komunitas Samin, salah satunya terletak di Wilayah Kabupaten 

Blora. Blora merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

Secara astronomis, Kabupaten Blora terletak diantara 111
0
16 s.d 111

0 
 338‟ BT 

dan 6
0 
528‟ s.d 7

0
248‟ LS (BPS kab. Blora, 2011:5). 

Kabupaten Blora diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan 

Kendeng Selatan. Luas wilayah berkisar 182.059 km
2
 atau 5,5% dari luas wilayah 

provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah Kabupaten Blora, sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Jawa Timur. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen Jawa Tengah dan 

Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Grobogan (BPS kab. Blora, 2011:5). 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang masih terdapat Komunitas 

Samin adalah Kecamatan Banjarejo, tepatnya di Desa Klopoduwur. Secara 

geografis Desa Klopoduwur terletak 7km ke arah selatan kota Blora. Dengan 

batas-batas wilayah diantaranya, Sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Gedongsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jepangrejo, kecamatanBlora 
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kota, sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara, sedangkan sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Sumber Agung. 

Desa Klopoduwur mempunyai luas wilayah 687.705 Ha, yang terdiri dari 6 

dukuh yaitu; dukuh Klopoduwur, Wotrangkul, Badong Kidul, Badong geneng, 

Sale, dan Sumengko. Iklim di daerah Klopoduwur sama halnya dengan daerah 

lain di Pulau Jawa setiap setengah tahun basah dan setengah tahun kering atau 

kemarau. Secara umum keadaan tanah di Desa Klopoduwur merupakan tanah 

kapur sehingga tingkat kesuburan sedang, dan keadaan air sangat bergantung pada 

musim penghujan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Klopoduwur 

adalah petani, ini dibuktikan dengan 205.487 Ha sebagai lahan pertanian dan 

sisanya 104.450 Ha sebagai pemukiman (Sumber: data kontor kelurahan 

Klopoduwur 2012). 

Pada tahun 2011 tercatat bahwa jumlah penduduk desa Klopoduwur 4.611 

jiwa yang terdiri dari 2.282 laki-laki dan 2.329 orang perempuan dengan jumlah 

kepala keluarga 1.327 KK  yang terbagi dalam 29 RT dan 5 RW (Sumber Data: 

Kantor Kecamatan Banjarejo 2011: 9-13). 

Masyarakat Desa Klopoduwur mayoritas beragama Islam, yaitu 4.611 jiwa, 

hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penduduk yang beragama Kristen, Katolik, 

Hindu, Budha atau Kong Huchiu, termasuk didalamnya Komunitas Samin yang 

mayoritas juga beragama Islam. Meskipun dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

mereka mengaku Islam. Mereka dapat digolongkan dalam Komunitas Abangan. 
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Dalam pendidikan Desa Klopoduwur memiliki sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, desa Klopoduwur hanya memiliki 1 Paud, 3 TPQ, dan 1 SD 

(Sumber Data: Kantor Kecamatan Banjarejo 2011: 25).  Untuk melanjutkan 

sekolah SMP Masyarakat Desa Klopoduwur biasanya bersekolah di SMP N 3 

Blora yang letaknya di sebelah utara Desa Klopoduwur dengan jarak ± 3 km. 

Untuk melanjutkan sekolah SMA, SMA N 1 Randublatung merupakan pilihan 

utama meskipun jaraknya lebih jauh dibandingkan menuju ibu kota kabupaten. 

Dengan keadaan Desa yang sangat strategis jika dilalui dari Randublatung 

ingin menuju kota Blora akan melewati Desa Klopoduwur yang terkenal dengan 

adanya suatu Komunitas yang saat ini menjadi icon Kota Blora yaitu dengan 

adanya Komunitas Samin yang ada di Dukuh Pace, Desa Klopoduwur, Kecamatan 

Banjarejo, Kabupaten Blora. Komunitas Samin di Dukuh Pace ini terletak di 

sebelah kanan jalan apabila kita dari arah kota Blora. Sebaliknya jika kita dari 

arah Randublatung Komunitas Samin ini terletan di sebelah kiri jalan. Komunitas 

Samin ini terletak di Desa Klopoduwur, tepatnya di RT 1/ RW 2, Dukuh Pace. 

Komunitas Samin dengan segala keunikan budayanya sekarang menjadi lebih 

terkenal lagi dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang 

merupakan sebuah organisasi yang ada di dalam Komunitas Samin. 

Kehidupan Komunitas Samin sudah mulai terbuka, mereka lebih suka 

menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah kejuruan, dengan harapan setelah 

lulus sudah mempunyai keterampilan, sehingga dikemudian hari dapat membuka 

usaha sendiri dan tidak perlu bekerja dengan pemerintah. Hal ini dipengaruhi 

dengan sikap kekecewaan Komunitas Samin dengan pemerintah. Dahulu mereka 
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juga menolak adanya perdagangan karena dahulu perdagangan sama saja 

membantu penjajah pada saat zaman kolonial tetapi berbeda dengan sekarang 

seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk memenuhi hidup 

(wawancara dengan Bapak Agus, tanggal 8 Maret‟13). Berikut jumlah penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk  Berdasarkan Pendidikan 

N0 Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Tidak atau belum pernah sekolah 850 18,43 

2 Tidak atau belum tamat SD 732 15,85 

3 Tamat SD 2122 46,01 

4 Tamat SMP atau sederajat 535 11,60 

5 Tamat SLTA atau sederajat 272 5,89 

6 Tamat SMK 36 0,80 

7 D1/D11 12 0,27 

8 DIII 16 0,36 

9 D IV/SI 35 0,77 

10 S2/S3 1 0,02 

Jumlah 4611 100,00 

         Sumber  Data : BPS Kab. Blora 2011: 16 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 46,01% penduduk desa 

Klopoduwur merupakan tamatan SD. Menurut hasil penelitian mereka adalah para 

orang tua yang tergolong anggota Komunitas Samin. Mereka tidak mau mengikuti 

pendidikan formal karena takut ajaran dan tradisi yang mereka pegang akan 

tergantikan oleh ajaran penjajah pada saat itu. Pendidikan Komunitas Samin 

diperoleh dari orang tua secara turun temurun. Tetapi berbeda dengan sekarang, 

mereka tidak mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan biaya, dimana 

pendapatan mereka hanya cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Sedangkan 

berdasarkan mata pencahariannya. 
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Tabel 4.2 

Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya 

N0 Mata Pencaharian Penduduk 

Desa Klopoduwur 

Persentase 

(%) 

1 Pertanian 71,55 

2 Pertambangan dan penggalian 0,04 

3 Industri 1,24 

4 Listrik, gas dan air bersih  0,00 

5 Konstruksi 6,66 

6 Perdagangan 11,36 

7 Transportasi dan komunikasi 2,17 

8 Keuangan dan jasa perusahaan 0,04 

9 Jasa-jasa 6,94 

Jumlah 100,00 

Sumber: Data BPS Kab.Blora 2011: 18-19 

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas penduduk Desa Klopoduwur sebagai 

petani dalam sektor pertanian. Tipikal masyarakat Desa ini lebih suka 

menggantungkan hidupnya pada alam,sawah dan hutan. Selain itu juga ada 

sebagian yang bekerja sebagai pedagang. Mayoritas pedagang di Desa 

Klopoduwur merupakan pedagang keliling dan kios-kios di sekitar pemukiman 

yang biasanya menyatu dengan bangunan rumah (hasil pengamatan tanggal 8 

Maret- 21 Maret 2013).  

Jumlah PNS atau pekerjaan lainnya lebih sedikit, hal ini dipengaruhi oleh 

kepercayaan masyarakat terhadap wasiat Bapak Engkrek. Beliau adalah murid 

dari Samin Surosentiko sekaligus sebagai orang yang mengajarkan ajaran 

Saminisme di Klopoduwur.  
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4.1.2. Gambaran Umum Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

4.1.2.1 Sejarah Paguyuban 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi terbentuk pada tahun 2011, asal 

mula terbentuknya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keinginan 

dari sesepuh atau orang yang dituakan dalam Komunitas Samin yang ingin tetap 

mempertahankan budaya Samin agar tidak hilang, seperti yang diungkapkan oleh 

Mbah Lasio : 

“... Latar belakang terbentuknya Paguyuban ini sebenarnya dari orang 

diluar Komunitas Samin, tetapi saya yang memberi nama Paguyuban ini, 

waktu itu saya di tanya kalau Mbah punya anak mau diberi nama siapa? 

Saya jawab Sangkan Paraning Dumadi... “ ( Mbah Lasio, 56th, Buruh 

tani, 9 Maret 2013) 

Paguyuban ini diberi nama Sangkan Paraning Dumadi yang artinya 

apapun yang ada di alam dunia ini akan kembali lagi pada sang penciptanya 

artinya tidak ada yang kekal di alam dunia ini. 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi ini baru dirintis beberapa tahun 

tetapi sudah mengalami banyak kemajuan untuk memajukan Komunitas Samin 

tentunya. Paguyuban ini bergerak sebagai sebuah Paguyuban yang berbadan 

hukum yang bersifat sosial. Paguyuban ini didirikan pada tahun 2011 berdasarkan 

kesepakatan bersama Sedulur Sikep Komunitas Samin. Tujuan awal berdirinya 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi ini adalah untuk melestarikan budaya 

Samin agar tidak tergiris oleh zaman untuk generasi-generasi seterusnya, selain 

itu Paguyuban ini juga bertujuan sebagai tempat guyup (rukun) antar sedulur sikep 
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agar tali siraturahmi antar Komunitas Samin tetap terjaga. Seperti yang 

diungkapkan oleh Mbah Lasio: 

“... Tujuan berdirinya Paguyuban ini agar bisa tetap menguri-uri budaya 

Samin dan sebagai tempat guyub (rukun) menjaga silaturahmi antar 

sedulur sikep Komunitas Samin... “ ( Mbah Lasio, 56th, Buruh tani,  9 

Maret 2013). 

Paguyuban ini merupakan Paguyuban pertama dan satu-satunya yang ada 

pada Komunitas Samin. Banyak Komunitas Samin yang menjadi anggota 

Paguyuban ini, tetapi mayoritas adalah warga Komunitas Samin yang sudah 

berusia 24 tahun ke atas. Dengan adanya Paguyuban ini diharapkan bisa 

membawa nama Samin ke seluruh penjuru kota. Tidak menutup kemungkinan 

karena Komunitas Samin saat ini menjadi ikon Kota Blora yang mendapatkan 

perhatian khusus oleh pemerintah Kota Blora yang merupakan aset yang bisa 

membawa nama Blora menjadi di kenal oleh masyarakat di luar Kota Blora. 

4.1.2.2 Profil Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi merupakan Paguyuban yang 

berbadan hukum secara sosial artinya tidak ada sangsi khusus yang diberikan pada 

Paguyuban ini saat ada anggota yang melanggar peraturan atau tidak sesuai 

dengan alur pemikiran kebudayaan Samin. Keberadaan Paguyuban ini disambut 

dengan antusias sedulur Sikep, karena dengan adanya Paguyuban ini diharapkan 

dapat tetap mempertahankan keberadaan Komunitas Samin dengan kearifan lokal 

budaya Samin. 
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1) Struktur Organisasi Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi memiliki pengurus yang 

mengelola segala kebutuhan Paguyuban. Para pengurus Paguyuban 

didominasi oleh Komunitas Samin. Struktur organisasi Paguyuban 

terdiri dari beberapa bagian. 

Struktur Paguyuban dapat dilihat pada lampiran 1, dengan 

gambaran sebagai berikut: Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

dipimpin oleh Mbah Lusio beliau selain sebagai ketua Paguyuban 

beliau juga merupakan sesepuh yang dituakan di Komunitas Samin, 

beliau masih keturunan dari Mbah. Engrek yang merupakan tokoh yang 

menyebarkan ajaran Saminisme dan masih murid dari Surosentiko yang 

merupakan penyebar atau yang mengajarkan ajaran Saminisme. Dalam 

kepengurusannya ketua Paguyuban dibantu oleh seorang sekretaris 

yang dijabat oleh Bapak Agus. Struktur organisasi Paguyuban untuk 

seksi-seksi yang lainnya itu dirangkap menjadi ttanggung jawab 

anggota dari Paguyuban, tentunya ini berbeda dengan organisasi-

organisasi pada umumnya yang biasanya terdapat struktur organisasi 

yang lengkap. Seperti yang diungkapkan oleh Mbah Lusio (wawancara 

pada tanggal 9 Maret 2013). 

“... Struktur organisasi Paguyuban punika yo boten wonten 

Mbak, wontene inggih namung lisan boten tertulis, punika niki 

di tunjuk dados ketuane Paguyuban, lha sekretaris e niku Pak 

Agus ...” 
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 “..Struktur organisasi Paguyuban itu sebenarnya tidak tertulis 

secara formal, tetapi hanya secara lisan saja, yaitu saya sebagai 

ketua dan sesepuh dari Komunitas Samin dan sekertaris yaitu 

Bapak Agus...” (Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013). 

 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi tidak memiliki keanggotaan 

secara struktural karena terbentuk dengan adanya ikatan darah atau 

sama-sama Komunitas Samin atau Sedulur Sikep. Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi menyebut anggota-anggotanya dengan sebutan 

anggota Paguyuban Sedulur Sikep. Seperti yang diungkapkan oleh 

Mbah Lasio (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013). 

“...Kabeh anggota Paguyuban niku inggih di pun panggil 

Sedulur Sikep, wong padha-padha tiyang sedulur sikep boten 

wonten perbedaane...”  

 

“... Kami menyebut anggota-anggota Paguyuban itu dengan 

sebutan anggota paguyuban sedulur sikep karena sama-sama 

sedulur sikep tidak ada jenjang perbedaan...”(Mbah Lasio, 56 

th, 9 maret 2013). 

 

Dikatakan Paguyuban Sedulur Sikep karena terdiri dari komunitas 

Samin yang memiliki budaya dan ajaran yang sama. Meskipun tidak 

semua sedulur sikep ikut dalam anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi, tetapi dalam menjalankan kegiatannya tetap melibatkan 

komunitas Samin sedulur Sikep pada umumnya. 

2) Program Kerja Paguyuban 

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi sesuai dengan 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi perlu adanya Program 
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Paguyuban dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pengurus Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi dalam menjalankan kegiatannya. 

Dalam Program kerja terdapat sikap dan tekad dari masing-masing 

anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yaitu seluruh anggota 

termasuk sedulur sikep menyatakan sikap dan tekad sebagai berikut:  

a. Jujur, dalam kehidupan di dunia  selalu menjunjung tinggi 

kejujuran. 

b. Senantiasa mengutamakan kepentingan sedulur sikep, kepentingan 

semua Komunitas Samin. 

c. Hidup sesuai dengan yang sudah ditakdirkan sang pencipta. 

d. Tidak menyakiti hati orang lain. 
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Pokok-pokok Program Kerja Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

yaitu: 

                    Tabel 4.3 

       Program Kerja Paguyuban 

N0 Bidang/Aspek Program Kerja 

1 Bidang Sosial a. Memberi bantuan kepada sesama 

sedulur sikep atau komunitas 

Samin pada umumnya saat 

terkena musibah yang layak 

dibantu. 

b. Mencari sponsor untuk kegiatan 

sosial. 

2 Bidang Budaya a. Menciptakan dan 

mengembangkan usaha-usaha 

mandiri yang sah untuk 

mendukung biaya operasional 

kegiatan Paguyuban. 

b. Melakukan kegiatan-kegiatan 

perkumpulan antara anggota 

Paguyuban dan sedulur sikep 

dalam rangka untuk tetap 

melestarikan budaya Samin, 

setiap malem selasa kliwon. 

c. Ikut pawai dalam ulang tahun 

Kota Blora. 

3 Bidang 

Kemasyarakatan 

a. Meningkatkan kesejahteraan 

komunitas Samin. 

b. Meningkatkan koordinasi dengan 

pejabat pemerintah yang terkait 

untuk menjaga kearifan budaya 

Samin. 

c. Mempererat tali silaturahmi antar 

komunitas Samin (sedulur sikep). 

d. Membangun kesadaran generasi 

muda untuk tetap melestarikan 

Budaya Samin. 
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3) Sarana dan Prasarana Paguyuban 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi belum memiliki peralatan 

yang mendukung kegiatan Paguyuban dalam menjalankan kegiatannya. 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi menempati pendopo yang 

dijadikan sebagai pusat berlangsungnya kegiatan Paguyuban. 

Paguyuban ini belum memiliki tempat khusus untuk menjalankan 

kegiatannya.  

 

Gambar 4.1 Pendopo yang dijadikan pusat kegiatan Paguyuban. 

Dokumentasi: Siti Nurjayanti (9 Maret 2013) 

 

4) Pengelolaan Paguyuban 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam mengelola 

kelangsungan hidup dan menjaga kearifan budaya Samin, 

membutuhkan dana. Sumber dana yang diperoleh digunakan untuk 

mengelola keberlangsungan Paguyuban dan dibagikan kepada anggota 

sedulur sikep. Sumber dana yang diperoleh biasanya berasal dari 

pemerintah  setempat selain itu dari para pengunjung atau peneliti yang 
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melakukan penelitian, Sedulur Sikep tidak meminta tetapi apabila diberi 

maka akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, mereka menganggap 

siapapun yang berkunjung ke Komunitas Samin adalah bagian dari 

mereka. 

5) Kegiatan Paguyuban 

Paguyuban dalam melaksanakan visinya yakni agar anggota-

anggotanya menjadi masyarakat yang sejahtera. Paguyuban mempunyai 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: bidang ekonomi dan bidang sosial-

budaya. Kegiatan-kegiatan dalam Paguyuban sepenuhnya dilaksanakan 

oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi.  

Dalam menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi biasanya 

mereka membuat souvenir dari bahan dasar kayu yang dimana kayu 

tersebut di ambil disekitar hutan tempat mereka berada. Ada yang unik 

disini, yaitu mereka memanfaatkan pohon yang tumbang tanpa harus 

menebang pohon atau merusak hutan, tetapi mereka memanfaatkan 

pohon yang tumbang apabila terkena angin atau jatuh dengan 

sendirinya.  
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Gambar 4.2. Contoh hasil kerajinan 

Dokumentasi: Siti Nurjayanti (9 Maret 2013) 

 

Biasanya mereka membuat klotak atau yang biasa digunakan untuk 

gantungan di kepala sapi, mereka membuat kerajinan seperti ini apabila 

ada yang memesan, jika tidak ada yang memesan mereka tidak akan 

membuat, selain itu mereka juga membuat kaos yang bertuliskan 

mengenai Samin, tetapi karena keterbatasan alat dan ketrampilan, 

mereka bekerjasama dengan orang yang bisa membuat kaos jadi mereka 

hanya mendisains saja. Hal itu dilakukan apabila ada yang memesan 

saja, lagi-lagi ini semua terhalang oleh ketersediaan alat dan bahan 

selain itu juga modal dan ketrampilan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Mbah Lasio (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2013). 

“... biasane nek wonten pesenan saking tiyang-tiyang nembe 

ndamel, amargi mboten wonten modhal kalian ketrampilan 

inggih dadi mboten pati berkembang punika, luwih ngasilna 

tani Mbak...”  

“... biasanya kalau ada pesanan dari orang-orang baru kita buat, 

karena tidak ada modal dan ketrampilan iya jadi tidak 

berkembang ini, lebih menghasilkan menjadi petani Mbak ...” 

(Mbah Lasio, 56th, 9 Maret 2013). 
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Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam bidang budaya 

mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan eksistensi keberadaan 

Komunitas Samin, seperti: saat ulang tahun kota Blora pernah 

Komunitas Samin menunjukkan eksistensi keberadaan mereka dengan 

ikut karnaval dengan mengelilingi kota Blora (pawai) saat harri jadi 

kota Blora, dimana seluruh masyarakat Blora akan melihat bahwa 

ternyata Komunitas Samin itu masih ada, menjaga dan tetap 

melestarikan budaya Samin dengan sesrawungan antar Sedulur Sikep 

dalam Paguyuban yang berkumpul di pendopo setiap Selasa Kliwon. 

Dalam sesrawungan biasanya dihadiri oleh semua Sedulur Sikep 

yang gunanya untuk tetap menguri-nguri kabudayan Komunitas Samin. 

Biasanya kegiatan seperti ini dilakukan setiap Selasa kliwon. Dengan 

adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi membuat masyarakat 

luar lebih mengenal keberadaan Komunitas Samin di Blora dan 

membuat perubahan dalam perilaku ekonomi komunitas Samin. 

4.2. Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan oleh Anggota Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi 

4.2.1. Keadaan Ekonomi Komunitas Samin Sebelum ada Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi 

Komunitas Samin merupakan sekelompok masyarakat yang menempati suatu 

tempat dengan menganut ajaran Samin. Dengan segala keunikan dan kearifan 

budaya yang dimiliki membuat Komunitas Samin semakin menarik untuk diteliti. 

Komunitas samin dahulu dikenal sebagai suatu Komunitas yang menentang 

pemerintah sebenarnya mereka seperti itu karena mereka tidak ingin mengikuti 
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pemerintah zaman kolonial belanda, oleh karena itu mereka mengasingkan diri 

dan tidak mengenal adanya pendidikan, perdagangan, bahkan kepemerintahan. 

Mereka menjauhkan itu semua karena dianggap sebagai pembantu pemerintah 

kolonial belanda ( Mbah Lasio, 56 th, Buruh tani,  9 Maret 2013).  

Dalam kegiatan sehari-hari komunitas Samin memiliki sistem pembagian 

kerja dalam keluarga yang terstruktur. Seorang kepala keluarga bekerja menjadi 

buruh tani yaitu menggarap sawah yang bukan sawah mereka, disini komunitas 

Samin sudah mengenal sistem paron atau bagi hasil antara pemilik sawah dengan 

penggarap sawah. Seorang istri menunggu dirumah dengan menyiapkan makanan 

untuk suami mereka saat pulang dari sawah selain itu mengasuh anak itu 

merupakan tanggung jawab seorang istri. 

Komunitas Samin mayoritas berprofesi sebagai petani, mereka sangat 

mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. 

Dalam bertani mereka hanya mengandalkan sedikit pengetahuan yang mereka 

dapat dari nenek moyang mereka dulu (turun temurun). Hasil pertanian menjadi 

jantung untuk sebagaian besar komunitas Samin bertahan hidup. Selain itu juga 

ada sebagian komunitas Samin yang bekerja sebagai peternak sapi, disini mereka 

juga sudah mengenal sistem paron dalam jual beli hewan ternak seperti sapi dan 

kambing, tetapi itu hanya sebagian kecil komunitas Samin, komunitas terhambat 

dalam masalah modal yang kurang sehingga sebagian besar komunitas Samin 

bekerja sebagai penggarap sawah (buruh tani) untuk bertahan hidup. 
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“... orang Samin itu merupakan orang yang tekun dan jujur, mereka selalu 

mensyukuri apa yang mereka dapat walaupun hanya cukup untuk makan, 

wong Samin hanya diam dan bersyukur yang penting yang paling 

dijunjung wong Samin dalam menjalani hidup itu jujur ...” (Bapak Agus, 

65 th, 8 Maret 2013). 

Dalam kehidupan yang sangat sederhana yang dilakukan oleh mayoritas 

komunitas Samin, mereka terkadang hanya menginginkan untuk hidup sesuai 

dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, hidup dengan jujur dan 

selalu memegang teguh ajaran Samin. 

4.2.2. Keadaan Ekonomi Komunitas Samin Sesudah ada Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi 

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang merubah 

pola pikir Komunitas Samin yang dahulu tidak mengenal pendidikan sekarang 

sudah banyak keturunan Samin yang bersekolah pada pendidikan formal, tidak 

hanya itu saja yang dahulu Komunitas Samin dalam ajarannya tidak boleh 

berdagang, saat ini ada Komunitas Samin yang berdagang di sekitar Paguyuban. 

(Hasil pengamatan dan wawancara dengan Mbah Marsi pada tanggal 10 Maret 

2013).  

“...mbiyen ya dagang boten angsal, la sak niki kan sampun merdeka wis 

boten wonten londo, dados dagang inggih boten menapa-menapa, 

amargi sing penting punika dagang jujur, ampun mbodhoni...”  

 

“... Waktu zaman Belanda tidak boleh berdagang, sekarangkan sudah 

merdeka jadi dagang iya tidak apa-apa asalkan harus dagang jujur, jangan 

membohongi ...” (Mbah Marsi, 10 Maret 2013). 
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      Gambar 4.3 komunitas Samin yang berdagang 

   Dokumentasi: Siti Nurjayanti (10 Maret 2013) 

 

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Komunitas Samin, tetapi tidak 

merubah sifat santun Komunitas Samin yaitu diantaranya sifat;  jujur, tidak 

membangkang, dan hidup dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh 

sang pencipta. Itulah sifat asli Komunitas Samin yang seharusnya menjadi 

panutan. 

Komunitas Samin di Desa Klopoduwur menempati dukuh Pace dan berada 

pada RT 1/ RW 5, yang jumlah penduduknya terdiri dari 65 KK (kepala 

keluarga), yang dimana masing-masing kepala keluarga terdiri dari 5-6 anggota 

keluarga. (Hasil wawancara dengan ketua RT Bapak Nyari, 10 Maret 2013 ). 

“...Dhata tertulis punika mboten wonten Mbak, inggih kula apal, Samin 

punika wonten ing RT 1/RW 5, punika wonten 65 KK, per KK punika 

wonten 5-6 keluarga Mbak...” 

 

 “.. Data secara tertulis itu tidak ada, iya kan saya sudah hafal, Samin itu 

ikut RT 1/RW 5, itu ada 65 KK, per KK itu ada 5-6 keluarga Mbak ...” 

(Bapak Nyari. 40th, 10 Maret 2013). 
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Mayoritas Komunitas Samin menggantungkan hidupnya dengan alam. 

Komunitas Samin berprofesi atau bermata pencaharian sebagai petani dan buruh 

tani. Kebanyakan Komunitas Samin hanya menggarap lahan sawah milik orang 

lain dan mereka hanya sebagai penggarap atau pengelola. Selain itu juga ada 

sebagian Komunitas Samin yang berternak sapi, mereka juga mengenal sistem 

paron dimana nanti hasilnya akan dibagi dua antara pemilik dengan penggarap 

atau pemelihara sapi. Keadaan ekonomi Komunitas Samin tergolong kedalam 

keadaan ekonomi yang stabil, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

Agus. 

“... keadaan ekonomi Komunitas Samin itu stabil, karena hanya bertitik 

tumpu pada sektor pertanian dan peternakan ...” ( Bapak Agus, 65 th, 8 

Maret 2013). 

Itulah yang menyebabkan keadaan ekonomi Komunitas Samin yang stabil 

yang semuanya itu di pasrahkan kepada sang maha pencipta. Selain itu dengan 

tetap berpegang tegur pada budaya-budaya Samin itulah yang membuat 

Komunitas Samin bisa bertahan hingga saat ini yaitu kejujuran. 

Dengan adanya perubahan dan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

yang didirikan oleh Komunitas Samin, diharapkan dapat tetep mempertahankan 

budaya-budaya Samin. Banyaknya perubahan dan sudah mulai terbukanya 

Komunitas Samin dengan masyarakat di luar Komunitasnya, membuat banyak 

pengunjung yang datang ke Komunitas Samin, banyak yang melakukan penelitian 

ataupun hanya berkunjung. Menyikapi hal tersebut, Komunitas Samin sangat 

senang sekali dengan kedatangan para pengunjung yang datang ke Komunitas 
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Samin, itu artinya mereka menganggap Komunitas Samin bagian dari mereka 

(hasil wawancara dengan Bapak Agus, 8 Maret 2013). 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kemajuan Komunitas Samin, dengan dibangunkan pendopo oleh 

Pemerintah Blora, yang dijadikan sebagai tempat pertemuan dan menjalankan 

kegiatan Paguyuban yang ada dalam Komunitas Samin. Setiap Selasa Kliwon 

diadakan pertemuan sedulur sikep, untuk membicarakan langkah-langkah orang-

orang Samin, biasanya dihadiri oleh anggota Paguyuban dan para Sedulur Sikep 

lainnya. Dari segi ekonomi Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi mendapatkan 

dana dari pemerintah yang akan dibagikan oleh sedulur sikep dan di gunakan 

untuk memajukan Komunitas Samin. 

Fakta yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa aktivitas ekonomi yang 

dilakukan Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin 

sifatnya masih sangat sederhana. Itu semua terjadi karena dalam kegiatannya 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi keterbatasan dalam hal modal dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh para anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi. 

Aktivitas yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

misalnya; membuat klotak (gantungan yang biasa di pakai untuk sapi). Dalam 

membuat klotak ini, mereka memanfaatkan alam disekitar tempat tinggal 

Komunitas Samin, ada fakta yang menarik dalam pembuatan klotak ini, 

Komunitas Samin memanfaatkan pohon yang sudah tumbang tanpa merusak 
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lingkungan dan ekosistem hutan. Dengan menggunakan alat yang sederhana 

klotak ini dibuat oleh tangan-tangan terampil dari Komunitas Samin. Selain itu, 

ada juga yang membuat kaos dengan tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang 

mencerminkan Budaya Samin.  

Hambatannya yang dihadapi oleh komunitas Samin untuk menjalankan 

kegiatan Paguyuban antara lain komunitas Samin tidak bisa memproduksi kaos 

sendiri. Mereka menjalin kerja sama dengan orang yang mempunyai ketrampilan 

mendesain kaos dan menyamblon kaos, setelah jadi baru kaos itu nantinya diantar 

ke Komunitas Samin. Ini dilakukan apabila ada yang memesan atau ingin 

membeli kaos yang beridentitas Samin. Hal ini, dilakukan untuk mendapatkan 

pendapatan yang nantinya bisa dijadikan tambahan penghasilan bagi anggota 

Paguyuban. 

4.3. Nilai-nilai yang Mendasari Aktivitas Ekonomi Anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi 

Nilai (value) mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, 

cara untuk mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu benar 

(mempunyai suatu nilai kebenaran). Nilai  ini, juga dimiliki oleh komunitas Samin 

dan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi untuk menjadikan kehidupan 

komunitas Samin berkecukupan seperti masyarakat pada umumnya. Dengan 

berlandaskan budaya yang dimiliki oleh komunitas Samin, komunitas Samin 

mencoba mempertahankan hidup di era zaman yang tehnologi semakin canggih 

seperti saat ini. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi nilai yang dimiliki oleh anggota Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi tidak hanya semata-mata ingin mendapatkan pendapatan yang 

lebih tetapi yang diutamakan adalah bagaimana caranya dengan adanya 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi ini bisa membawa nama Komunitas Samin 

dengan segala kearifan budaya lokal yang dimiliki oleh  Komunitas Samin. Selain 

itu juga Komunitas Samin dengan Paguyuban sebagai sarana untuk mengenalkan 

Budaya-budaya Samin yang masih hingga saat ini dipegang teguh oleh Sedulur 

Sikep Komunitas Samin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus, pada 

tanggal 8 Maret 2013. 

“... Keadaan Ekonomi Komunitas Samin itu relatif stabil, karena mayoritas 

penduduk samin iti bertani menggarap sawah, yang hasilnya tentu saja 

lebih menjanjikan untuk hidup sehari-hari, tetapi Paguyuban ini hanya 

dijadikan tempat untuk sampingan saja, jadi tidak begitu tergantung 

dengan Paguyuban, yang lebih utama ya bagaimana dengan adanya 

Paguyuban ini Budaya Samin dengan segala ajaran Samin itu bisa dikenal 

diluar Komunitas Samin dan masih menjadi pedoman  dalam kehidupan 

Komunitas Samin ...”( Bapak. Agus, 65 th, 8 maret 2013). 

 

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, Komunitas Samin sudah 

mulai beradaptasi dengan kehidupan saat ini, namun dengan tetap memegang 

teguh budaya dan menerapkan ajaran Samin dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam bekerja, berinteraksi dengan sesama ataupun dengan masyarakat diluar 

Komunitas Samin  sehingga kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh komunitas 

Samin tetap terjaga meskipun dalam kehidupan dan perilaku ekonomi komunitas 

Samin mengalami perubahan dan perkembangan. 
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Dengan demikian, maka di dalam setiap tindakan sosial petani terkandung 

nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan.  Seorang pedesaan yang mengalami 

panen yang gagal tidak memberikan respon begitu saja. Ia memiliki gambaran 

yang jelas mengenai orang-orang yang layak dimintai bantuan dan tentang apa 

yang dapat ia harapkan secara wajar dari mereka masing-masing. Selain itu, ia 

bertindak atas dasar perkiraan bahwa peta sosialnya lebih kurang adalah tepat, 

bahwa pengertiannya struktur dari tuntutan-tuntutan moral sesuai dengan 

kesadaran tentang kewajiban yang terdapat pada orang-orang lain (Scott; 1976: 

253). 

Begitu juga dengan komunitas Samin yang mayoritas bekerja sebagai buruh 

tani. Dengan tetap berlandaskan Budaya Samin mereka bertahan untuk merubah 

hidup mereka. Seperti halnya yang terjadi pada komunitas Samin yang menjalin 

kerjasama dengan pihak luar agar terpenuhi harapan-harapan mereka untuk 

menjadikan kehidupan mereka lebih maju dengan tetap mempertahankan Budaya 

Samin.  

4.3.2. Nilai-nilai yang Mendasari Aktivitas Ekonomi Komunitas Samin yang 

Bukan Anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

Hubungan yang terjalin antara komunitas Samin secara umum yang bukan 

anggota Paguyuban dengan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

sangatlah baik, itu terbukti dengan saling menjaga budaya samin sehingga 

kearifan lokal Budaya Samin hingga saat ini masih terjaga. Selain itu dalam 

menjalankan kegiatan Paguyuban tidak terlepas dengan melibatkan komunitas 

Samin sedulur sikep yang bukan anggota Paguyuban. 
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Nilai-nilai yang mendasari anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

tentunya tidak berbeda jauh dengan nilai-nilai yang mendasari komunitas Samin 

sedulur sikep pada umumnya, yaitu tidak semata-mata dengan adanya Paguyuban 

dititik beratkan pada kemakmuran semua komunitas Samin sedulur sikep, tetapi 

lebih dititik beratkan dengan bagaimana caranya Budaya Samin akan tetap lestari 

dan dikenal oleh sedulur-sedulur sikep yang berada diluar komunitas Samin 

sehingga tetap terjaga kearifan lokal Budaya Samin hingga saat ini. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak. Taryono 15 Maret 2013. 

“... komunitas Samin sedulur Sikep itu merupakan suatu komunitas yang 

terkenal akan kejujurannya banyak mengajarkan hal-hal yang mungkin 

manusia saat ini meninggalkan kejujuran, dengan adanya Paguyuban 

membuat komunitas Samin semakin terkenal di wilayah Blora, motivasi 

saya dengan dibangunnya Paguyuban bisa membuat komunitas Samin 

semakin dikenal oleh masyarakat diluar komunitas Samin ...” (Bapak. 

Taryono, 50 th, Guru SMP, 15 Maret 2013). 

Dengan sikap jujur yang dimiliki oleh komunitas Samin, dapat memberikan 

contoh bagi masyarakat diluar komunitas Samin, bahwa kejujuran itu penting 

dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dari sikap komunitas Samin yang 

selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. 

4.4. Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam Perubahan Perilaku 

Ekonomi Komunitas Samin 

Komunitas Samin dahulu terkenal dengan sifat yang kaku dan tidak mau 

mendapatkan pengaruh dari luar Komunitasnya. Akan tetapi, berbeda dengan 

sekarang Komunitas Samin dengan zaman yang semakin maju dan berkembang 

membuat Komunitas Samin menjadi lebih terbuka dengan masyarakat di luar 

Komunitasnya, itu terbukti dengan sudah mulai berinteraksi dan bekerja sama 



69 
 

 
 

dengan orang di luar Komunitasnya, dalam hal profesi atau pekerjaan Komunitas 

Samin juga selain berprofesi sebagai buruh tani juga ada yang berdagang 

meskipun kecil-kecilan, ada yang berwiraswasta dengan merantau keluar jawa 

untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak guna mensejahterakan 

anggota keluarganya, selain itu dalam hal pendidikan juga Komunitas Samin 

sudah mulai menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal pada jenjang SMP 

dan SMK. (Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 10 Maret 2013). 

4.4.1 Pelatihan dan Pengenalan Pertanian Modern  

Dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi memiliki banyak 

sekali peranan penting bagi komunitas Samin baik yang menjadi anggota 

Paguyuban ataupun yang bukan menjadi anggota Paguyuban. Komunitas Samin 

mayoritas bekerja dalam sistem pertanian dengan memanfaatkan keahlian yang 

dimiliki secara sederhana. Dengan adanya penyuluhan pertanian sedikit 

membantu pengetahuan para petani komunitas Samin dalam mengolah sawah, 

baik itu dalam pengelolaan tanah, pemilihan bibit unggul, pemupukan dan panen 

hasil pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Lasio, 56 tahun, 9 

maret 2013. 

“... rumiyen punika sedulur sikep inggih bertani sak mampune, lha mboten 

nduwe keahlian sing luwih lan apik, angger nandur, mupuk inggih 

sampun, mboten ngerti bibit sing apik, pupuk sing apik, lan tanah sing 

apik, lha sak niki wonten penyuluhan pertanian inggih remen sanget, 

dados mengerti sistem pertanian sing bener ...”  

“... dulu itu sedulur sikep hanya bertani sesuai dengan kemampuan yang 

dimilik saja, tidak punya keahlian yang baik, tinggal ditanam, dipupuk itu 

sudah cukup, tidak mengerti bibit yang bagus, pupuk yang bagus dan tanah 

yang bagus, kalau sekarang dengan adanya penyuluhan pertanian jadi 



70 
 

 
 

senang sekali, jadi mengerti sistem pertanian yang baik ...” (Mbah Lasio, 

56 th, 9 Maret 2013). 

Sering kali orang menganggap bahwa tugas dan kepentingan petaniadalah 

semata- mata menanam, memelihara dan memetik hasil-hasil pertanian sehingga 

boleh dikata hanya merupakan masalah tehnis saja. Anggapan demikian adalah 

keliru, yang benar adalah bahwa para petani berkepentingan untuk meningkatkan 

penghasilan pertaniannya dan penghasilan keluarganya (farm income) sehingga 

selain besarnya produksi mereka juga berkepentingan agar biaya produksi 

pertanian dapat ditekan serendah-rendahnya dan penerimaan dari penjualan 

hasilnya dapat dinaikkan sebesar-besarnya. Inilah yang disebut usaha tani yang 

efisien dan menguntungkan. Usaha tani ini menyangkut banyak aspek lain diluar 

aspek tehnis saja yaitu aspek sosial, tradisi dan kebudayaan, moral, keagamaan 

(Mubyarto, 1972:46). 

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Paguyuban dapat 

memberikan pengetahuan masalah sistem pertanian dan cara bertani yang baik 

dan benar. Dalam hal pemilihan bibit unggul, alat-alat pertanian yang modern, 

serta pengolahan tanah yang baik,  sehingga komunitas Samin sedulur sikep 

memiliki pengetahuan yang baik dalam bertani. Dengan adanya penyuluhan yang 

dilakukan Paguyuban ini mengenai pelatihan dan pengenalan pertanian modern 

dalam produksi pertanian komunitas Samin bisa meningkatkan hasil pertanian. 

4.4.2 Pelatihan Pembuatan Kripik  Daun sirih 

Komunitas Samin hidup dengan bertitik tumpu pada sektor pertanian, dengan 

cara memanfaatkan lahan pertanian. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian 
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yang dilakukan pada bulan Maret – April, disekitar rumah warga Komunitas 

Samin terdapat lahan atau pekarangan yang biasanya di tanami pohon pisang, 

jahe, daun sirih, kencur, talas, tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk 

kehidupan komunitas Samin sehari-harinya. Komunitas Samin memanfaatkan 

pekarangan rumah tempat mereka tinggal untuk menanami tanaman-tanaman obat 

tradisonal, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit seperti masuk 

angin atau turunnya nafsu makan, bisa dibuatkan obat denagn memanfaatkan 

tanaman-tanaman obat tradisional yang ditanam di sekitar pekarangan di sekitar 

rumah mereka. Hasil wawancara dengan Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013. 

“... pekarangan griyane tiyang sikep menika biasane ditanduri inggih 

tanaman-tanaman obat tradisional Mba, lha nek wonten keluarga sing 

sakit misale lare cilik kan biasane sakit demam, masuk angin, inggih 

obate gampang Mba, biasane di damelke kunyit daparut mboten 

dicampuri nopo-nopo inggih sampun mari Mba ...” 

“... pekarangan rumah orang sikep itu biasanya ditanami iya tanaman-

tanaman obat tradisional Mba, lha kalau ada keluarga yang sakit 

biasanya kan anak kecil sakit masuk angin, iya obatnya kunyit diparut 

tidak dicampur apa-apa ya sudah sempuh Mba ...” (Mbah Lasio, 56 th, 

9 Maret 2013). 

Pemerintah Kabupaten Blora memberikan perhatian khusus dengan 

keberadaan Komunitas Samin yang saat ini menjadi ikon kota Blora dengan 

segala keunikan dan karifan Budaya lokal yang masih dipertahankan oleh 

komunitas Samin membuat banyak pihak tertarik dan mengadakan suatu 

penyuluhan demi kebaikan hidup komunitas Samin. Bahkan, Ibu Bupati Blora 

memberikan penyuluhan mengenai pembuatan kripik dari daun sirih bekerja sama 

dengan darmawanita atau perkumpulan ibu-ibu darmawanita serta Paguyuban 
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Sangkan Paraning dumadi. Adanya penyuluhan walaupun tidak dipimpin 

langsung oleh Ibu Bupati Blora disambut antusias oleh komunitas Samin. 

Dipilihnya daun sirih yang akan dijadikan kripik, karena bahan yang akan 

dijadikan kripik banyak dijumpai di komunitas Samin bahkan bisa ditanam 

dengan mudah dan dibudidayakan sehingga bisa mendapatkan hasil yang lumayan 

dibandingkan dengan hanya dimanfaatkan sebagai tanaman yang tidak 

dimanfaatkan. Bahkan bisa dijadikan makanan khas atau oleh-oleh jika 

berkunjung di Samin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Lasio 56th, 9 

Maret 2013. 

“... kripik daun sirih punika inggih sae Mba, pengetahuan anyar kagem 

tiyang Samin, daun sirih saget dipundamel kripik, sae banget menika, 

nanging inggih niku Mba, modal kaliyan pemasaran kan mboten wonten 

,selain punika inggih niku lha wong penyuluhan angger-angger eling 

mawon, dados tiyang sikep inggih sami aras-arasen damel, sak jane 

inggih saget Mba, nanging mboten cocok ...” 

“... kripik daun sirih itu iya bagus mba, pengetahuan baru untuk orang 

Samin, daun sirih bisa dibuat kripik bagus banget itu, tetapi iya itu Mba, 

modal sama pemasaran kan tidak ada, selain itu iya orang penyuluhan itu 

Cuma kadang-kadang kalau inget, jadi orang sikep iya pada males buat, 

sebenarnya iya bisa Mba, tetapi tidak cocok ...” (Mbah Lasio, 56 th, 9 

Maret 2013). 

Banyak hubungan-hubungan yang menggabungkan kehidupan sosial yang 

mempunyai sifat transisi, dan senantiasa berada dalam proses pembentukan dan 

pembubaran. Tentunya tidak pula mengandung arti bahwa eksistensi suatu antar 

hubungan sosial mempraduga kerjasama diantara mereka yang terlibat. Seperti 

yang dikemukakan oleh Weber dengan hati-hati bahwa pertentangan merupakan 

ciri khas antar hubungan yang paling permanenpun. Tidak semua jenis kontak 

antara individu menurut ketentuan-ketentuan Weber, merupakan suatu pertalian 
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sosial. Bilamana dua orang yang berjalan di jalan yang saling bertabrakan, tanpa 

mengetahui siapa lawan bertabrakannya sebelum terjadi tabrakan itu, maka 

interaksi mereka itu bukanlah suatu kasus tindakan sosial, bilamana mereka itu 

setelah bertabrakan lalu saling menyalahkan maka tabrakan itu menjadi kasus 

tindakan sosial (Anthony, 1986: 186-187). 

Hal ini terjadi pada komunitas Samin yang melalui Paguyuban menjalin 

kerjasama dengan pihak luar dari komunitasnya, dan terjadi kesalahpahaman yang 

benar dikatakan oleh Weber bahwa apabila ada pihak yang bekerjasama tetapi 

salah satu pihak ada yang dirugikan mereka akan saling menyalahkan. Akan 

tetapi, dengan adanya pelatihan pembuatan kripik daun sirih ini memberikan suatu 

inovasi baru bagi komunitas Samin. Mereka tidak hanya disosialisasikan dalam 

pembuatan kripik daun sirih ini, tetapi juga dilatih untuk membuatnya. Dengan 

demikian, adanya pelatihan pembuatan kripik daun sirih memberikan suatu 

pengetahuan bagi komunitas Samin bahwa daun sirih bisa dibuat kripik yang 

harga jualnya sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tidak 

dimanfaatkan. 

4.4.3 Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos 

Kabupaten Blora termasuk salah satu kabupaten yang aman terhindar dari 

pengaruh sampah. Dengan tatanan kota yang begitu terstruktur dan rapi membuat 

kota Blora menjadi kota yang bersih dan terhindar dari penumpukan sampah. 

Dengan adanya kesadaran yang besar dari pemerintah kabupaten Blora membuat 

penanganan sampah menjadi bukan masalah yang akan membuat kesehatan 
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masyarakat Blora terganggu. Oleh karena itu Pada bulan juni 2011 Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi bekerja sama dengan pemerintah setempat 

mengadakan penyuluhan mengenai pembuatan pupuk kompos. Komunitas Samin 

diajarkan cara bagaimana mengolah sampah menjadi pupuk kompos yang 

tentunya akan memberikan pengetahuan mengenai cara pembuatan pupuk 

kompos. 

Penyuluhan pembuatan pupuk kompos disambut sangat baik oleh para 

komunitas Samin sedulur sikep. Dengan adanya penyuluhan yang diadakan di 

dukuh pace diharapkan dapat menambah kreatifitas warga sedulur sikep serta 

dapat digunakan untuk teteap menjaga lingkungan agar tetap bersih. Hasil 

wawancara dengan Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013. 

“... inggih warga ngrikii nyambut sae Mba, lha seneng di warahi cara 

ndamel pupuk kompos, rumiyin sakderengipun wonten penyuluhan 

inggih warga sikep mboten ngertos caranipun ndamel pupuk kompos 

Mba, lha wonten penyuluhan inggih remen sanget ...” 

“... iya warga sini menyambut baik mbak, senang di ajari cara membuat 

pupuk kompos Mbak, dulu sebelum ada penyuluhan iya warga sikep 

tidak tahu cara membuat pupuk kompos Mba, iya ada penyuluhan iya 

seneng banget ...”. (Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013). 

Dengan pemanfaataan pembuatan pupuk kompos ini diharapkan memberi 

bekal bagi sedulur sikep untuk kreaktif dalam memilah dan memanfaatkan 

sampah. Sampah yang sudah jadi bisa digunakan sendiri untuk pupuk tanaman, 

bisa di jual ke pasar, sehingga sedikit bisa menjadikan tambahan penghasilan. 

Dengan memanfaatkan salah satu jenis sampah alam yaitu daun yang sudah tua, 

maka dibuat kompos. Daun-daun yang sudah tua dan berguguran sebaiknya tidak 

dibuang begitu saja di sembarangan tempat dilingkungan tempat tinggal. Harus 
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ada pemanfaatan lebih lanjut untuk mengurangi masalah timbunan sampah juga. 

Salah satu pemanfaatan daun yang sudah tua adalah dengan mendaur ulang 

menjadikan sesuatu yang berguna yaitu kompos. 

Daun yang bersifat alamiah pada akhirnya juga akan dikembalikan lagi ke 

dalam habitat aslinya, yaitu kompos. Tanah akan lebih menerima sesuatu yang 

bersifat alami dibandingkan dengan sesuatu yang non alami. Seperti budaya yang 

masih dipegang teguh oleh komunitas Samin sedulur sikep. Hasil wawancara 

dengan Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013. 

“... tanah ingih punika sami kaliyan ibu Mba, amargi wong urip bakale 

mati, bakalan mbalik lan dikubur ning tanah,dados tanah menika perlu 

di hormati ibarat ibu keduane manungso ...” 

“... tanah itu sama dengan ibu Mba, karena orang hidup suatu saat pasti 

akan mati dan kembali dikubur di tanah, jadi tanah itu harus dihormati 

ibarat ibu keduanya manusia ...” (Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013). 

Dengan penyuluhan yang diadakan oleh Paguyuban sangat diteladani oleh 

sedulur sikep, tetapi berjalannya pembuatan pupuk kompos memiliki hambatan. 

Hasil wawancara dengan Mbah Waini, 40 th, 8 Maret 2013. 

“... ndamel pupuk kompas menika sak jane inggih sae Mba, nanging 

inggih punika wonten tiyang-tiyang sing ingkang mboten trep kaliyan 

sedulur sikep, dados ndamelipun pupuk kompas inggih kesendhat, sak 

jane inggih sae, saget dipundamel pikantukan Mba ...” 

“... membuat pupuk kompas itu bagus sekali Mba, tetapi iya itu ada 

orang-orang yang tidak pas dengan sedulur sikep, jadi pembuatan pupuk 

kompas iya terhambat, sebenarnya iya bagus, bisa dibuat pendapatan 

Mba ...” (Mbah Waini, 40 th, 8 Maret 2013). 

Dengan diadakan pelatihan pembuatan pupuk kompos secara sederhana 

tentunya dapat dimanfaatkan oleh komunitas Samin untuk membuat pupuk 

kompos sendiri dan dijual sehingga bisa menjadikan tambahan pendapatan bagi 
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komunitas Samin. Seperti yang diungkapkan oleh Max Weber dengan menjalin 

kerjasama sehingga pihak lain memberi respon itu dikatakan dengan tindakan 

sosial. Sama dengan Paguyuban yang mengadakan kerjasama dengan pihak luar 

yang melibatkan komunitas Samin itu termsauk kedalam ciri tindakan sosial 

dengan mengarah pada satu tujuan yaitu diadakan pelatihan-pelatihan untuk 

komunitas Samin. Diadakan pelatihan pembuatan pupuk kompos membuat 

komunitas Samin menjadi lebih kreaktif untuk menambah pendapatan mereka. 

4.4.4 Perkumpulan Rutin Sedulur Sikep 

Salah satu peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang sangat penting 

adalah, setiap selasa rutin pengurus Paguyuban dan anggota Paguyuban 

mengadakan perkumpulan rutin yang dihadiri oleh komunitas Samin sedulur 

sikep. Perkumpulan rutin ini selalu dilakukan untuk mengingatkan sedulur sikep 

agar tetap menjaga dan melestarikan budaya Samin baik dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari dan berperilaku sesuai dengnann budaya yang menjadi 

warisan dari leluhur mereka. 

“... angger malem selasa kliwon Mba, wonten perkumpulan rutin kaliyan 

sedulur Sikep, perkumpulan punika inggih kagem sak dulur wong sikep 

ben rukun kaliyan saget nguri-nguri budaya Samin, perkumpulan punika 

rutin mba, saget kagem sesrawungan omong-omong kaliyan sedulur 

sikep liayne Mba ...” 

“... setiap malem selasa kliown Mba, ada perkumpulan rutin dengan 

sedulur sikep Samin, perkumpulan itu iya untuk semua sedulur Sikep biar 

selalu rukun dan bisa melestarikan Budaya Samin, perkumpulan itu rutin 

Mba, biar bisa antar sedulur sikep dengan anggota Paguyuban ada 

komunikasi ...” (Mbah Lasio, 56 th, 9 Maret 2013). 

Dengan perubahan yang semakin ke arah kemajuan, adanya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi bisa menjaga kearifan Budaya lokal Komunitas Samin. 
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Kegiatan rutin setiap Selasa Kliwon yang dihadiri oleh anggota Paguyuban dan 

Sedulur Sikep Komunitas Samin, dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan 

Samin, selain itu Sedulur Sikep juga di ingatkan dengan ajaran-ajaran dan budaya 

yang dimiliki Komunitas Samin agar tidak luntur meski dalam Komunitas Samin 

sudah mengalami kemajuan dan perkembangan dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan keadaan demikian, maka Peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi terhadap  Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin memiliki 

pengaruh yang bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi, yang mana dalam kegiatannya melibatkan komunitas Samin. 

Misalnya saja, dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi demi kemajuan 

komunitas Samin dengan segala kearifan Budaya lokal yang dimiliki komunitas 

Samin. Meskipun Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi lebih banyak berperan 

menjaga kearifan lokal Kebudayaan Samin dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

Paguyuban dapat memberikan banyak pengetahuan bagi komunitas Samin, 

sehingga dalam berperilaku komunitas Samin sudah mengalami perubahan 

meskipun tetap menjaga Budaya Samin. 

4.5 Pembahasan 

Konsep moral ekonomi petani yang digunakan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan kaum petani peasant. Menurut Scott, petani dilahirkan dalam 

satu kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang harus 

dipertahankan oleh petani demi terjaganya budaya mereka. masyarakat bersikap 
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dan bertindak sesuai dengan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang 

mengaturnya. Ini sesuai dengan komunitas Samin yang pada umumnya komunitas 

Samin bekerja sebagai petani dimana mereka hanya sebagai buruh tani. 

Komunitas Samin mempunyai budaya yang kuat dan nilai-nilai budaya yang 

masih dipertahankan hingga saat in. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari 

komunitas Samin berlandaskan pada nilai-nilai budaya Samin sebagai bentuk 

cinta terhadap nenek moyang mereka. dengan demikian pula, maka di dalam 

setiap tindakan sosial petani terkandung nilai-nilai dan bentuk-bentuk 

kebudayaan.  

Pernyataan dari Scott diperkuat dengan teori tindakan sosial dari Max 

Weber yang menyatakan bahwa, tindakan sosial adalah “tindakan individu 

sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan 

diarahkan pada tindakan orang lain (Ritzer, 1980:44)”. Ini sangat relevan dengan 

teori Max Weber mengenai tindakan sosial dimana dengan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu berdasarkan kebudayaan peasant menimbulkan tindakan sosial 

yang dinyatakan oleh Weber. Sedangkan pada penelitian ini di titik beratkan 

dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang merupakan suatu 

organisasi yang dibentuk oleh Komunitas Samin dapat memajukan Komunitasnya 

dan tetap mempertahankan eksistensinya dengan kearifan budaya lokal yang 

dimiliki oleh Komunitas Samin. 
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4.5.1 Aktivitas Ekonomi yang dilakukan oleh Anggota Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin 

 

Fakta yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa aktivitas ekonomi yang 

dilakukan Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin 

sifatnya masih sangat sederhana. Itu semua terjadi karena dalam kegiatannya 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi keterbatasan dalam hal Modal dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh para anggota Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi. 

Aktivitas yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

misalnya; membuat klotak (gantungan yang biasa di pakai untuk sapi), dalam 

membuat Klotak ini, mereka memanfaatkan alam disekitar tempat tinggal 

Komunitas Samin, ada fakta yang menarik dalam pembuatan klotak ini, 

Komunitas Samin memanfaatkan pohon yang sudah tumbang tanpa merusak 

lingkungan dan ekosistem hutan. Dengan menggunakan alat yang sederhana 

klotak ini dibuat oleh tangan-tangan terampil dari Komunitas Samin. Selain itu, 

ada juga yang membuat kaos dengan tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang 

mencerminkan Budaya Samin. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Scott, 

bahwa petani dilahirkan dalam satu kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai moral yang harus dipertahankan oleh petani demi terjaganya budaya mereka. 

Komunitas Samin memiliki ciri yang sama dengan petani yang digambarkan oleh 

Scott dalam berprilaku dan bertindak Komunitas Samin sesuai dengan budaya 

yang didalamnya terdapat nilai-nilai moral yang masih dipertahankan hingga saat 

ini. 
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Hambatannya adalah, Komunitas Samin tidak bisa memproduksi kaos 

sendiri, mereka menjalin kerja sama dengan orang yang mempunyai ketrampilan 

mendesain kaos dan menyamblon kaos, setelah jadi baru kaos itu nantinya diantar 

ke Komunitas Samin. Ini dilakukan apabila ada yang memesan atau ingin 

membeli kaos yang beridentitas Samin. Hal ini, dilakukan untuk mendapatkan 

pendapatan yang nantinya bisa dijadikan tambahan penghasilan bagi anggota 

Paguyuban.  

4.5.2 Nilai-Nilai yang mendasari Aktivitas Ekonomi Anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh 

anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi tidak hanya semata-mata ingin 

mendapatkan pendapatan yang lebih tetapi yang diutamakan adalah bagaimana 

caranya dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi ini bisa membawa 

nama Komunitas Samin dengan segala Kearifan Budaya lokal yang dimiliki oleh  

Komunitas Samin. Selain itu juga Komunitas Samin dengan Paguyuban sebagai 

sarana untuk mengenalkan Budaya-budaya Samin yang masih hingga saat ini 

dipegang teguh oleh Sedulur Sikep Komunitas Samin. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Agus, pada tanggal 8 Maret 2013. 

“... Keadaan Ekonomi Komunitas Samin itu relatif stabil, karena 

mayoritas penduduk samin iti bertani menggarap sawah, yang hasilnya 

tentu saja lebih menjanjikan untuk hidup sehari-hari, tetapi Paguyuban 

ini hanya dijadikan tempat untuk sampingan saja, jadi tidak begitu 

tergantung dengan Paguyuban, yang lebih utama ya bagaimana dengan 

adanya Paguyuban ini Budaya Samin dengan segala ajaran Samin itu bisa 
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dikenal diluar Komunitas Samin dan masih menjadi pedoman  dalam 

kehidupan Komunitas Samin ...” 

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, Komunitas Samin sudah 

mulai beradaptasi dengan kehidupan saat ini, namun dengan tetap memegang 

teguh budaya dan menerapkan ajaran Samin dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam bekerja, berinteraksi dengan sesama ataupun dengan masyarakat diluar 

Komunitas Samin. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Scott, mengenai kaum petani 

peasant , dalam kaum petani peasant terdapat nilai-nilai moral yang mengatur 

kehidupan petani peasant, begitu juga dengan komunitas Samin, dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari komunitas Samin berlandaskan dengan nilai-

nilai budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Nilai-nilai yang masih 

dijaga oleh komunitas Samin misalnya saja kejujuran. Aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka menjunjung tinggi kejujuran, segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kebohongan akan diserahkan kepada sang maha pencipta, 

mereka yakin apabila mereka jujur dan ada orang yang tidak jujur dan mengambil 

keuntungan dengan adanya komunitas Samin, maka orang itu akan mendapatkan 

balasan dari sang maha pencipta. Oleh karena itu, kejujuran sangat dijunjung dan 

dipertahankan hingga saat ini karena yang membalas ketidak jujuran adalah 

sangm maha pencipta. 
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4.5.3 Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam Perubahan 

Perilaku Ekonomi Komunitas Samin 

 

Komunitas Samin dahulu terkenal dengan sifat yang kaku dan tidak mau 

mendapatkan pengaruh dari luar Komunitasnya. Akan tetapi, berbeda dengan 

sekarang Komunitas Samin dengan zaman yang semakin maju dan berkembang 

membuat Komunitas Samin menjadi lebih terbuka dengan masyarakat di luar 

Komunitasnya, itu terbukti dengan sudah mulai berinteraksi dan bekerja sama 

dengan orang di luar Komunitasnya, dalam hal profesi atau pekerjaan Komunitas 

Samin juga selain berprofesi sebagai buruh tani juga ada yang berdagang 

meskipun kecil-kecilan, ada yang berwiraswasta dengan merantau keluar jawa 

untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak guna mensejahterakan anggota 

keluarganya, selain itu dalam hal pendidikan juga Komunitas Samin sudah mulai 

menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal pada jenjang SMP dan SMK. 

(Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 10 Maret 2013). 

Dengan perubahan yang semakin ke arah kemajuan, adanya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi bisa menjaga kearifan Budaya lokal Komunitas Samin. 

Kegiatan rutin setiap Selasa Kliwon yang dihadiri oleh anggota Paguyuban dan 

Sedulur Sikep Komunitas Samin, dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan 

Samin, selain itu Sedulur Sikep juga di ingatkan dengan ajaran-ajaran dan budaya 

yang dimiliki Komunitas Samin agar tidak luntur meski dalam Komunitas Samin 

sudah mengalami kemajuan dan perkembangan dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari. 
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Berdasarkan keadaan demikian, maka Peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi terhadap  Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin juga sudah 

terbukti, meskipun Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi lebih banyak berperan 

menjaga kearifan lokal Kebudayaan Samin. 

Ini sangat relevan dengan teori Scott yang mengatakan bahwa petani 

dilahirkan di dalam satu masyarakat dan kebudayaan yang memberikan sejumlah 

nilai moral, seperangkat tata hubungan sosial yang kongkrit, dimana dengan 

berprilaku sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan mereka untuk mencapai tujuan 

tertentu, ini sangat relevan dengan teori dari Max Weber mengenai tindakan sosial 

dimana dengan untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan kebudayaan 

peasant menimbulkan tindakan sosial seperti yang dikatakan oleh Weber. Dalam 

penelitian  ini komunitas Samin relevan dengan teori dari Scott, karena mayoritas 

penduduk Samin adalah petani kecil dimana mereka ingin meningkatkan 

kehidupan mereka seperti masyarakat lainnya melalui Paguyuban yang ada di 

dalam komunitas Samin selalu mengadakan kerjasama dengan pihak luar dan itu 

oleh Weber dikatakan tindakan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini di titik 

beratkan dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang merupakan 

suatu organisasi yang dibentuk oleh komunitas untuk memajukan komunitasnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  SIMPULAN 

5.1.1  Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban berdampak 

sangat baik bagi perkembangan komunitas Samin secara umum bahkan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dalam menjalankan aktivitasnya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi tidak hanya melibatkan anggota Paguyuban saja, 

tetapi juga melibatkan komunitas Samin. Aktivitas yang dilakukan oleh 

Paguyuban ini banyak sekali diantaranya dengan diadakannya pelatihan-

pelatihan seperti, pembuatan pupuk kompos dan pelatihan pembuatan kripik 

daun sirih. Pelatihan yang diadakan oleh Paguyuban memberikan manfaat 

skill bagi komunitas Samin dimana komunitas Samin dapat 

memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. 

5.1.2  Nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi anggota Paguyuban yaitu 

tidak hanya ingin meningkatkan kehidupan ekonomi tetapi juga melestarikan 

budaya Samin sehingga kearifan budaya lokal yang dimiliki oleh komunitas 

Samin akan terjaga. Sedangkan nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi 

komunitas Samin yang tidak termasuk dalam anggota Paguyuban, dengan 

adanya Paguyuban yang ada dalam komunitas Samin diharapkan dapat 

mensejahterakan komunitas Samin dengan program-program kegiatan yang 

dilakukan oleh Paguyuban dengan tetap mempertahankan kearifan lokal 

Budaya Samin. 
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5.1.3   Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi yang ada didalam komunitas Samin 

memiliki peranan bagi komunitas Samin pada umumnya. Tidak hanya untuk 

motif ekonomi saja, tetapi juga memperkenalkan berbagai pelatihan-pelatihan 

dan informasi baru bagi komunitas Samin untuk meningkatkan taraf hidup 

komunitas Samin. Walaupun demikian hal ini tetap mempertahankan tradisi 

dan kearifan lokal Budaya komunitas Samin. 

 

5.2  SARAN 

5.2.1 Bagi Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dapat menjalin kerjasama 

dengan pihak luar dalam upaya-upaya meningkatkan taraf hidup anggota 

Paguyuban dan komunitas Samin. 

5.2.2  Bagi komunitas Samin lebih memahami eksistensi Budaya Samin dan dapat 

memanfaatkan segala kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi untuk meningkatkan taraf hidup. 

5.2.3  Bagi pemerintah setempat khususnya pemerintah Kabupaten Blora agar 

mengoptimalkan potensi-potensi budaya yang ada dan diharapkan 

terwujud adanya suatu kerjasama dalam usaha pelestarian Budaya Samin 

dan kehidupan komunitas Samin. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI TERHADAP 

PERUBAHAN PERILAKU EKONOMI KOMUNITAS SAMIN (STUDI 

KASUS DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO 

KABUPATEN BLORA) 

  

 

Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sesuai bidang keahlian atau 

bidang studinya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, saya memohon Bapak, Ibu 

atau saudara berkenan meluangkan waktuguna memberikan informasi yang 

berkaitan dengan “PERAN PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI 

TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU EKONOMI KOMUNITAS SAMIN 

(Studi kasus di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

4. Mengetahui aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin. 

5. Mengetahui nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. 

6. Mengetahui peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam 

perubahan perilaku  ekonomi Komunitas Samin. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap  Perubahan 

Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora) 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamat dan 

pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun hal-hal yang 

menjadi fokus dalam melakukan observasi antara lain: 

1. Gambaran umum masyarakat Komunitas Samin Desa Klopoduwur 

2. Gambaran umum kondisi fisik dan geografis pemukiman masyarakat 

Komunitas Samin di Desa Klopoduwur 

3. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban 

mengenai kehidupan sosial-ekonomi Komunitas Samin. 

4. Aktivitas keseharian Komunitas Samin 

5. Aktivitas Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI  TERHADAP 

PERUBAHAN PERILAKU EKONOMI KOMUNITAS SAMIN (STUDI 

KASUS DI DESA KLOPODUWUR  KECAMATAN BANJAREJO 

KABUPATEN BLORA) 

 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh 

validitas dan data yang lengkap diperlukan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Klopoduwur dengan mengambil 

tempat di Dukuh Pace Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. 

B. Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah di susun akan ditunjukkan kepada 

subyek penelitian dan informan. Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah ketua dan anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK KOMUNITAS SAMIN 

 

a. Identitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Agama  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

b. Daftar Pertanyaan 

Daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah 

yang berkaitan mengenai fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin? 

 Aktivitas Ekonomi 

a. Apakah anda asli keturunan Samin? 

b. Apa pekerjaan anda? 

c. Kegiatan apa saja yang anda lakukan sehari-harinya? 

d. Sudah berapa tahun anda tinggal di Dusun Pace Desa 

Klopoduwur Kecamatan Banjarejo ini? 

e. Bagaimana pendapat anda mengenai budaya Samin? 

f. Apakah anda mengetahui adanya Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dalam Komunitas Samin? 
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g. Apakah anda merupakan anggota Paguyuban? 

h. Adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

i. Menurut anda syarat yang diberikan susah ataukah sulit? 

j. Apakah anda terlibat dalam kegiatan Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? Jika tidak, mengapa anda tidak terlibat? 

k. Bagaimana keterlibatan anda dalam kegiatan Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

l. Menurut anda apa manfaat Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi?  

m. Dalam menjalankan kegiatan apakah ada pertentangan dengan 

ajaran Samin? Jika ada, apa yang menjadi penyebabnya? 

n. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

2. Bagaimana motivasi ekonomi yang dimiliki oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

 Motivasi Ekonomi 

a. Menurut anda apa yang mendorong anda untuk menjadi 

anggota Paguyuban? 

b. Bagaimana keadaan ekonomi Komunitas Samin saat ini dan 

dahulu? 
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c. Mayoritas yang menjadi anggota paguyuban bapak-bapak atau 

ibu-ibu? Jika ibu-ibu atau bapak-bapak, mengapa mereka 

terlibat dalam kegiatan Paguyuban? 

d. Apa yang menjadi alasan anda ikut menjadi anggota 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

e. Apa yang mendorong anda untuk terlibat dalam Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

f. Mengapa banyak orang yang ikut dalam Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

g. Apa yang menjadi tantangan Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dalam menjalankan kegiatannya? 

h. Menurut pendapat anda  tantangan itu berasal dari mana? 

i. Menurut anda bentuk-bentuk tantangan yang seperti apa yang 

dihadapi oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

j. Menurut anda, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? 

k. Apa saja yang menjadi faktor terbentuknya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

l. Bagaimana motivasi ekonomi yang dimiliki oleh anggota 

Paguyuban dalam menjalankan kegiatan Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

m. Adakah target dan tujuan dalam terbentuknya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 
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3. Bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam 

perubahan perilaku ekonomi Komunitas Samin? 

 Peran Paguyuban 

a. Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

b. Menurut anda bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dalam Komunitas Samin? 

c. Perubahan perilaku yang seperti apa yang saat ini ada dalam 

Komunitas Samin? 

d. Bagaimana Komunitas samin menyikapi banyaknya 

pengunjung yang mengunjungi Komunitas Samin? 

e. Bagaimana pendapat anda mengenai usaha (bisnis) atau 

berdagang? 

f. Apakah dalam ajaran Samin dilarang berdagang? 

g. Apakah tidak bertentangan dengan ajaran Samin? 

h. Lalu bagaimana anda, menyikapi perubahan yang terjadi pada 

Komunitas Samin saat ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK KETUA DAN ANGGOTA  

PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI 

 

a. Identitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

b. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin? 

 Aktivitas Ekonomi 

a. Apakah anda asli orang Samin? 

b. Sudah berapa tahun anda tinggal di dusun Pace Desa 

Klopoduwur? 

c. Kegiatan apa yang anda lakukan dalam kehidupan sehari-

harin? 

d. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

e. Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan Sangkan 

Paraning Dumadi? 
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f. Mengapa Paguyuban yang ada dalam Komunitas Samin di 

berinama Sangkan Paraning Dumadi? 

g. Apa tujuan berdirinya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

h. Apa program kerja Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

i. Apa saja kegiatan yang di lakukan oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

j. Bagaimana kegiatan dan aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

k. Apa saja kendala yang dialami oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi dalam melaksanakan kegiatannya? 

l. Menurut anda, dari mana kendala itu berasal? 

m. Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala atau tantangan 

yang dihadapi oleh Komunitas Samin? 

2. Bagaimana motivasi ekonomi yang dimiliki oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

 Motovasi Ekonomi 

a. Bagaimana anda menyikapi program kerja Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

b. Bagaimana cara mendorong ekonomi Komunitas Samin? 

c. Apa saja yang menjadi tantangan Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dalam menjalankan kegiatannya? 

d. Menurut anda, dari mana tantangan itu berasal? 

e. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? 
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f. Adakah target dan tujuan dalam kegiatan Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

3. Bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam 

perubahan perilaku ekonomi Komunitas Samin? 

 Peran Paguyuban 

a. Apakah ada keterkaitan antara perilaku yang dilakukan oleh 

Komunitas Samin terkait dengan ajaran Samin? 

b. Adakah larangan berdagang dalam ajaran Samin? 

c. Menurut anda, apa manfaat adanya Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin? 

d. Apakah ada perubahan ekonomi dalam Komunitas Samin, 

dengan adanya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

e. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dibentuknya Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

f. Bagaimana Komunitas samin menyikapi banyaknya 

pengunjung yang mengunjungi Komunitas Samin? 

g. Bagaimana pendapat anda, mengenai usaha atau berdagang? 

h. Apakah dalam ajaran Samin dilarang berdagang? 

i. Apakah tidak bertentangan dengan ajaran Samin? 

j. Lalu bagaimana anda, menyikapi perubahan yang terjadi pada 

Komunitas Samin saat ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK TOKOH KOMUNITAS SAMIN 

 

A. Identitas Informan 

a. Nama  : 

b. Alamat : 

c. Umur  : 

d. Agama : 

e. Pekerjaan : 

B. Daftar Wawancara 

Daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah 

yang berkaitan mengenai fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin? 

 Aktivitas Ekonomi 

a. Apakah anda asli keturunan Samin? 

b. Sudah berapa tahun anda tinggal di Dusun Pace Desa Klopoduwur 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora? 

c. Kegiatan  apa yang anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? 

d. Apakah anda menjadi salah satu anggota Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

e. Apakah anda tahu arti dari Sangkan Paraning Dumadi?  
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f. Mengapa Paguyuban yang ada dalam Komunitas Samin di beri 

nama Sangkan Paraning Dumadi? 

g. Apa saja yang dilakukan Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

dalam kegiatannya? 

h. Bagaimana Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi menjalankan 

kegiatannya? 

i. Apakah anda terlibat dalam kegiatan Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi? 

j. Bagaimana pendapat anda mengenai aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

k. Menurut anda, bagaimana pandangan anda mengenai keberadaan 

Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

2. Bagaimana motivasi ekonomi yang dimiliki oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

 Motivasi Ekonomi 

a. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Paguyuban Sangkan 

Paraning Dumadi? 

b. Apa yang mendorong kegiatan Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi? 

c. Menurut anda, dari mana tantangan itu berasal? 

d. Bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut? 

e. Bagaimana keadaan ekonomi Komunitas Samin saat ini apakah 

mengalami perubahan? 
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f. Jika iya mengalami perubahan, bagaimana bentuk perubahannya? 

g. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan Paguyuban Sangkn 

Paraning Dumadi? 

h. Apa tujuan berdirinya Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi? 

3. Bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam perubahan 

perilaku ekonomi Komunitas Samin? 

 Peran Paguyuban 

a. Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

b. Menurut anda bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi terhadap Komunitas Samin? 

c. Bagaimana Komunitas samin menyikapi banyaknya pengunjung 

yang mengunjungi Komunitas Samin? 

d. Bagaimana pendapat anda, mengenai usaha atau berdagang? 

e. Apakah dalam ajaran Samin dilarang berdagang? 

f. Apakah tidak bertentangan dengan ajaran Samin? 

g. Lalu bagaimana anda, menyikapi perubahan yang terjadi pada 

Komunitas Samin saat ini? 

h. Apakah ada pengaruhnya dengan ajaran Samin? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK MASYARAKAT DI LUAR KOMUNITAS SAMIN 

 

A. Identitas Informan 

a. Nama  : 

b. Alamat : 

c. Umur  : 

d. Agama : 

e. Pekerjaan : 

A. Daftar Wawancara 

1. Bagaimana aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi dalam Komunitas Samin? 

 Aktivitas Ekonomi 

a. Apakah anda asli orang Desa Klopoduwur? 

b. Apa pekerjaan anda? 

c. Kegiatan apa yang anda lakukan dalam kehidupan keseharian 

anda? 

d. Sudah berapa tahun anda tinggal di Desa Klopoduwur? 

e. Apakah anda tahu mengenai keberadaan Komunitas Samin di Desa 

Klopoduwur? 

f. Apakah anda pernah berkunjung ke Komunitas Samin? 

g. Menurut anda, bagaimana tanggapan anda mengenai Komunitas 

Samin? 
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h. Apakah anda tahu dalam Komunitas Samin terdapat sebuah 

Paguyuban? 

i. Menurut anda, bagaimana interaksi Komunitas Samin dengan 

Masyarakat di luar Komunitasnya? 

j. Apakah dengan adanya Komunitas Samin di Desa Klopoduwur 

memberikan suatu pandangan tersendiri bagi anda? 

2. Bagaimana motivasi ekonomi yang dimiliki oleh anggota Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

 Motivasi Ekonomi 

a. Menurut anda, Bagaimana keadaan ekonomi Komunitas Samin? 

b. Apa pendapat anda mengenai Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi yang ada dalam Komunitas Samin? 

c. Bagaimana anda menyikapi banyaknya pengunjung yang 

mengunjungi Komunitas Samin? 

d. Menurut anda, adakah keuntungan dan kerugian adanya Komunitas 

Samin di Desa Klopoduwur? 

3. Bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dalam perubahan 

perilaku ekonomi Komunitas Samin? 

 Peran Paguyuban 

a. Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan Paguyuban 

Sangkan Paraning Dumadi? 

b. Menurut anda, bagaimana peran Paguyuban Sangkan Paraning 

Dumadi dalam Komunitas Samin? 
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c. Menurut anda, adakah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kehidupan Komunitas Samin sehari-hari? 

d. Menurut anda, apakah ada pengaruhnya untuk anda perubahan 

yang terjadi pada Komunitas Samin? 

e. Bagaimana bentuk pengaruhnya untuk anda? 

f. Perubahan perilaku yang seperti apa yang saat ini ada dalam 

komunitas Samin? 
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Identitas dan semua informasi yang telah diberikan akan dijaga 

kerahasiaannya, karena hanya untuk kegiatan akademik. Atas kerjasama dan 

informasinya saya ucapkan terimakasih. 

 

      

       Hormat saya 

 

 

       Siti Nurjayanti 

        3401409045 
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DAFTAR SUBYEK PENELITIAN 

Ketua Dan Anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi 

No Nama Pekerjaan Umur Keterangan J.k 

L/P 

1 Lasio Buruh tani 56 th Ketua Paguyuban L 

2  Agus S Kepala Sekolah 65 th Sekretaris Paguyuban L 

3 Nyari Buruh tani 40 th Anggota Paguyuban L 

4 Pardi Buruh tani 50 th Anggota Paguyuban L 

5 Yadi Buruh tani 70 th Anggota Paguyuban L 

6 Parji Buruh tani 35 th Anggota Paguyuban L 

7 Sakijan Buruh tani 80 th Anggota Paguyuban L 

8 Suroso Wiraswasta 24 th Anggota Paguyuban L 

9 Wakiyo Buruh tani 25 th Anggota Paguyuban L 

10 Parjo Buruh tani 53 th Anggota Paguyuban L 

11 Poso Buruh tani 53 th Anggota Paguyuban L 

12 Wadiman Buruh tani 35 th Anggota Paguyuban L 

13 Wiqnyo Buruh tani 36 th Anggota Paguyuban L 

14 Jirah Buruh tani 45 th Anggota Paguyuban L 

15 Ngatini Ibu rumah tangga 25 th Komunitas Samin p 

16 Lasmi Buruh tani 43 th Komunitas Samin P 

17 Waini Buruh tani 40 th Komunitas Samin P 

18 Sumini Petani 45 th Komunitas Samin p 

19 Sudar Buruh tani 36 th Komunitas Samin  L 
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20 Sutimin Pensiunan 

Perhutani 

64 th Masyarakat umum L 

21 Yadi Wiraswasta 34 th Masyarakat umum L 

22 Taryono Guru 50 th Masyarakat umum L 

23 Windarti Guru 45 th Masyarakat umum P 

24 Nuraeni Ibu rumah tangga 50 th Masyarakat umum P 
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DAFTAR INFORMAN 

Ketua, Anggota Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi, komunitas Samin 

secara umum dan Masyarakat diluar komunitas Samin 

No Nama Pekerjaan Umur Keterangan J.k 

L/P 

1 Lasio Buruh tani 56 th Ketua Paguyuban L 

2  Agus S Kepala Sekolah 65 th Sekretaris Paguyuban L 

3 Nyari Buruh tani 40 th Anggota Paguyuban L 

4 Pardi Buruh tani 50 th Anggota Paguyuban L 

5 Yadi Buruh tani 70 th Anggota Paguyuban L 

6 Parji Buruh tani 35 th Anggota Paguyuban L 

7 Sakijan Buruh tani 80 th Anggota Paguyuban L 

8 Suroso Wiraswasta 24 th Anggota Paguyuban L 

9 Wakiyo Buruh tani 25 th Anggota Paguyuban L 

10 Parjo Buruh tani 53 th Anggota Paguyuban L 

11 Poso Buruh tani 53 th Anggota Paguyuban L 

12 Wadima

n 

Buruh tani 35 th Anggota Paguyuban L 

13 Wiqnyo Buruh tani 36 th Anggota Paguyuban L 

14 Jirah Buruh tani 45 th Anggota Paguyuban L 

15 Ngatini Ibu rumah tangga 25 th Komunitas Samin p 

16 Lasmi Buruh tani 43 th Komunitas Samin P 
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17 Waini Buruh tani 40 th Komunitas Samin P 

18 Sumini Petani 45 th Komunitas Samin p 

19 Sudar Buruh tani 36 th Komunitas Samin  L 

20 Sutimin Pensiunan Perhutani 64 th Masyarakat umum L 

21 Yadi Wiraswasta 34 th Masyarakat umum L 

22 Taryono Guru 50 th Masyarakat umum L 

23 Windarti Guru 45 th Masyarakat umum P 

24 Nuraeni Ibu rumah tangga 50 th Masyarakat umum P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

PAGUYUBAN SANGKAN PARANING DUMADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Paguyuban 

Bapak. Lasio 

Sekertaris 

Bapak. Agus 

Sedulur Sikep 

(Anggota Paguyuban) 

Ketua Bidang 

Kerjasama 
Ketua Bidang 

Budaya 


