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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

1. “Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk 

saling menghargai” (Najwa Shihab). 

2. “Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala 

kegiatan masyarakat itu, sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh 

kegiatan itu mandeg” (Bediuzzaman Said Nursi) 

3. Bukan hanya sebuah keniscayaan, bagi manusia menjadi bagian dari 

masyarakat merupakan anugerah terindah dalam kehidupannya”. 

 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini  dipersembahkan untuk: 

1. Almarhum Bapak tercinta yang telah mengorbankan segenap hidupnya untuk 

mendukung cita-cita dan kesuksesan putra dan putrinya. 

2. Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan 

yang tidak ternilai harganya kepada putra dan putrinya. 

3. Kakak, keponakan, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan 

dukungan dan semangat. 

4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu ada, baik dalam suka 

maupun duka. 
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SARI 
Faozi, Nurul. 2017. Tradisi Sambatan Gawe Omah sebagai Perwujudan Gotong 
Royong pada Masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten 
Kebumen. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. 

Pembimbing II Drs. Setiajid, M.Si. 223 halaman. 

Kata Kunci: Gotong Royong, Sambatan Gawe Omah 
Sambatan gawe omah merupakan tradisi tolong menolong pada masyarakat 

Jawa ketika ada warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah. Tradisi 

ini merupakan salah satu kegiatan gotong royong dalam bentuk tolong menolong. 

Salah satu masyarakat yang masih melaksanakan tradisi ini adalah masyarakat Desa 

Pandansari. Namun, di era sekarang intensitas pelaksanaan tradisi ini di Desa 

Pandansari tidak seperti dahulu. Tidak semua warga yang sedang membangun atau 

memperbaiki rumah mengadakan sambatan, hanya orang atau warga tertentu saja 

yang masih melaksanakan sambatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan sambatan pada masyarakat adalah perubahan sosial. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan, faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan, serta bentuk perwujudan gotong royong dalam tradisi sambatan gawe 
omah pada masyarakat Desa Pandansari. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Sumber data penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Desa Pandansari umumnya 

masih sering melaksanakan tradisi sambatan ketika membangun atau merenovasi 

rumah. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial masyarakat masih bersifat 

pedesaan dan bentuk solidaritas sosial masyarakatnya mencirikan solidaritas 

mekanik. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) 

penentuan hari,  (2) pemberitahuan kepada warga, (3) pelaksanaan sambatan, dan 

(4) penutup berupa selamatan atau doa bersama. Faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan tradisi ini di dalam masyarakat diantaranya adalah, (1) faktor 

pendorong: secara umum berasal dari kehidupan masyarakat Desa Pandansari yang 

masih menunjukkan pola kehidupan masyarakat Jawa di pedesaan dan memiliki 

karakteristik solidaritas masyarakat mekanik, (2) faktor penghalang: sebagian besar 

berasal dari perubahan sosial yang terjadi pada beberapa masyarakat Desa 

Pandansari. Perwujudan gotong royong pada tradisi ini dapat dilihat dari 

karakteristik sambatan gawe omah yang sejalan dengan gotong royong, seperti 

adanya kerja sama, kesetaraan, kebersamaan, dan lain-lain. Selain itu, 

perwujudannya dapat dilihat dari  peranan tradisi ini terhadap kegiatan gotong 

royong lainnya yaitu kerja bakti. 

Saran, pemerintah desa setempat hendaknya berusaha mempertahankan dan 

melestarikan tradisi sambatan gawe omah melalui berbagai program desa yang 

linear dengan tradisi ini, seperti program peduli warga miskin, bedah rumah, arisan 

bahan bangunan, dan lain-lain.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara plural dengan tingkat keberagaman 

masyarakat yang tinggi. Beragam suku, etnis, budaya, agama, dan ras dapat 

dijumpai di Indonesia. Mulai dari suku; Jawa, Dayak, agama; Islam, Hindu, 

Budha, etnis; Tionghoa, Melayu, dan lain-lain, tersebar di seluruh penjuru 

wilayah Indonesia mulai dari ujung timur sampai ujung barat. 

Keberagaman dan perbedaan pada masyarakat seperti di atas bagi 

sebagian kalangan dinilai menjadi penghambat dan musuh terbesar bagi suatu 

negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan rakyatnya. Namun bagi 

Indonesia, keberagaman dan perbedaan di antara masyarakat tersebut bukanlah 

menjadi penghalang atau musuh terbesar yang harus ditakuti bagi terwujudnya 

persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman dan perbedaan ini oleh 

masyarakat Indonesia malah dijadikan sebagai salah satu kekuatan dan pondasi 

awal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia dengan semboyan 

pemersatu bangsanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walupun berbeda-

beda namun tetap satu jua. Semboyan inilah yang menjadi ciri khas dan 

pembeda persatuan dan kesatuan Negara Indonesia dengan negara lain. 

Persatuan di tengah perbedaan di Indonesia dapat tercipta berkat 

komitmen masyarakat dan para pendiri negara terdahulu untuk hidup bersama, 

saling bekerja sama, dan menjaga kerukunan antarmasyarakat. Selain itu, 

persatuan ini juga dapat terwujud berkat kehidupan masyarakat di berbagai 
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wilayah Indonesia yang sudah terbiasa melaksanakan dan mengenal beragam 

kegiatan serta prinsip yang dapat mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. 

Kegiatan dan prinsip-prinsip tersebut biasanya tertuang dalam bentuk tradisi, 

budaya, atau simbol-simbol dalam masyarakat di berbagai suku, ras, agama, dan 

lain-lain di Indonesia. Salah satu entitas masyarakat di Indonesia yang memiliki 

beragam kebudayaan, tradisi, serta pegangan hidup yang sarat akan makna 

persatuan dan kesatuan adalah masyarakat Jawa. 

Masyarakat Jawa khususnya yang berada di pedesaan dalam 

melaksanakan dan menjalani kehidupannya masih sering diliputi oleh berbagai 

tradisi, adat-kebiasaan, serta simbol-simbol yang sudah turun-temurun 

dilaksanakan dan dipercaya oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan 

mempercayai atau melakasanakan tradisi dan simbol-simbol tersebut, maka 

mereka akan memperoleh kebaikan dan terhindar dari malapetaka. Dalam 

perwujudan hubungan-hubungannya ini yaitu hubungan antara masyarakat 

dengan Tuhan, antara masyarakat dengan sesama anggota masyarakat, antara 

masyarakat dengan alam lingkungannya masyarakat senantiasa menggunakan 

simbol-simbol dan tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. 

Simbol-simbol dan tradisi yang ada dalam masyarakat Jawa merupakan 

bagian dari pegangan hidup dan etika agar masyarakat hidup rukun dan saling 

menghormati. Hal tersebut diyakini masyarakat Jawa agar tercipta kehidupan 

yang damai tanpa ada perpecahan dalam masyarakat.  

Dalam kehidupan bermasyarakat kerukunan mempunyai arti penting, 

salah satunya bertujuan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan antar 
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individu dalam masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut, 

masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam menciptakan kerukunan. Salah 

satu sistem kemasyarakatan dalam masyarakat Jawa yang dikenal sebagai salah 

satu sarana untuk mempertahankan kerukunan agar masyarakatnya berada 

dalam kesatuan yang harmonis adalah gotong royong. 

Menurut Subadi (2009:18) gotong royong (cooperation) dikatakan 

sebagai suatu interaksi (hubungan timbal balik) dari dan oleh dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Sementara menurut Bayuadhy 

(2015:189) gotong royong sebagai kerja sama sosial mengandung dua 

pengertian, yaitu gotong royong dalam bentuk tolong menolong dan gotong 

royong dalam bentuk kerjabakti. Keduanya sama-sama bertujuan untuk saling 

meringankan beban namun berbeda dalam hal kepentingan. Gotong royong 

tolong menolong dilakukan untuk kepentingan perseorangan pada saat 

kesusahan atau memerlukan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaannya 

sehingga pihak yang bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya 

bantuan tersebut. Sedangkan gotong royong kerja bakti dilakukan untuk 

kepentingan bersama sehingga keuntungannya pun dirasakan bersama baik bagi 

warga yang bersangkutan maupun orang lain walaupun tidak turut serta dalam 

kerja bakti. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gotong royong 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela 

agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. 

Ada dua jenis bentuk kegiatan gotong royong di dalam masyarakat, yaitu gotong 
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royong “tolong menolong” dan gotong royong “kerja bakti”. Gotong royong 

tolong menolong dilakukan untuk kepentingan perseorangan pada saat 

kesusahan atau memerlukan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaannya 

sehingga pihak yang bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya 

bantuan tersebut. Sedangkan gotong royong kerja bakti dilakukan untuk 

kepentingan bersama sehingga keuntungannya pun dirasakan bersama baik bagi 

warga yang bersangkutan maupun orang lain walaupun tidak turut serta dalam 

kerja bakti. 

Salah satu kegiatan tolong menolong dalam masyarakat Jawa yang erat 

kaitannya dengan gotong royong adalah sambatan. Sambatan merupakan suatu 

sistem tolong menolong yang bersifat gotong royong dengan cara 

menggerakkan tenaga kerja secara masal yang berasal dari warga kampung itu 

sendiri untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah atau sedang 

mengerjakan sesuatu, seperti membangun dan merenovasi rumah. Bayuadhy 

(2015:188) menyatakan bahwa:   

Sambatan adalah tradisi masyarakat untuk membantu tetangga. 

Seringnya sambatan ini berupa membongkar rumah karena akan 

diperbaiki atau direhab. Sang pemilik rumah akan meminta kepada 

beberapa tetangga dekat untuk ikut membantu membongkar rumah. Dari 

mulai hanya mengganti genteng rumah atau bahkan sampai merobohkan 

dinding rumah yang akan diganti dengan bangunan yang baru. 

Sambatan ini hanya dilakukan seperlunya saja membongkar rumah. Itu 

artinya tidak sampai sepenuhnya sampai kemudian bangunan rumah 

berdiri dengan bentuk yang baru.    

Pada praktiknya ada beragam jenis sambatan yang berkembang di 

masyarakat. Seperti sambatan untuk mengolah lahan pertanian, ketika ada 

warga yang mengalami musibah, dan sambatan ketika membangun rumah atau 
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biasa disebut sambatan gawe omah. Dari ketiga jenis sambatan tersebut, 

sambatan gawe omah merupakan jenis sambatan yang masih banyak dilakukan 

oleh masyarakat Jawa khususnya yang berada di pedesaan sampai saat ini.  

Salah satu desa yang sampai saat ini masyarakatnya masih 

melaksanakan tradisi sambatan gawe omah adalah Desa Pandansari, 

Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Sambatan gawe omah di Desa 

Pandansari merupakan kegiatan tolong menolong warga yang dilaksanakan 

oleh sejumlah masyarakat di sekitar orang yang sedang meminta bantuan untuk 

mengerjakan berbagai pekerjaan dalam proses pembangunan atau perbaikan 

rumah seorang warga yang sedang meminta bantuan. Pelaksanaan kegiatan 

sambatan gawe omah di Desa Pandansari umumnya dilaksanakan hanya dalam 

waktu satu hari atau paling lama dua hari. Kegiatan sambatan gawe omah di 

desa ini bukan merupakan kegiatan tolong menolong antarwarga untuk 

membangun rumah secara keseluruhan, melainkan hanya berupa kegiatan 

membantu beberapa pekerjaan seorang warga dalam pembangunan rumah 

seperti membuat pondasi rumah, membuat dinding, membuat atap, atau juga 

dapat berupa pekerjaan memperbaiki rumah. 

Banyak hal yang menyebabkan masyarakat di desa ini masih 

melaksanakan sambatan gawe omah. Diantaranya adalah masyarakat di desa ini 

umumnya masih memegang nilai-nilai luhur tradisi. Rasa kebersamaan dan 

kepedulian sosial yang dimiliki masyarakat juga dinilai masih cukup tinggi, hal 

ini dapat dilihat dari antusias warga dalam kegiatan gotong royong 

pembangunan fasilitas umum desa dan membantu tetangga yang sedang terkena 
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musibah. Selain itu, kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Desa Pandansari 

yang tergolong lemah juga menjadi salah satu penyebab masyarakat masih 

melaksanakan tradisi ini. Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan 

rumah sebagai kebutuhan pokok masyarakat dibutuhkan dana yang relatif besar, 

tanpa meminta bantuan warga sekitar, masyarakat Desa Pandansari akan 

mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tersebut. 

Namun di sisi lain, meskipun masyarakat Desa Pandansari masih 

melaksanakan kegiatan sambatan gawe omah, intensitas pelaksanaannya pada 

era sekarang ini tidak seperti dahulu. Tidak semua warga yang akan 

membangun atau memperbaiki rumah mengadakan sambatan, hanya orang atau 

warga tertentu saja yang masih melaksanakan sambatan, seperti warga dari 

kalangan menengah ke bawah atau tokoh masyarakat setempat. Selain itu, 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sambatan gawe omah di Desa Pandansari 

juga dinilai berkurang. Jika dahulu hampir seluruh masyarakat dalam satu 

lingkup RT atau RW mengikuti sambatan gawe omah yang diselenggarakan 

oleh seorang warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, namun saat ini 

partisipan yang ikut dalam kegiatan ini biasanya hanya tetangga terdekat atau 

orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan si penyambat (orang 

yang meminta bantuan). Pelaksanaan sambatan gawe omah juga hanya 

dilaksanakan pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu yang dirasa 

luang oleh masyarakat, itu pun tidak pada setiap keluarga atau warga yang 

sedang membangun rumah. Padahal sebenarnya dengan bantuan dari para 
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tetangga, beban biaya dan tenaga yang mereka pikul ketika membangun atau 

memperbaiki rumah dapat berkurang. 

Banyak faktor yang menyebabkan tradisi sambatan gawe omah  

semakin luntur di Desa Pandansari. Salah satunya adalah perkembangan zaman 

dan pola kehidupan masyarakat desa yang telah beralih menuju pola kehidupan 

masyarakat perkotaan, dimana sikap individualitas semakin tinggi serta kondisi 

ekonomi masyarakat semakin meningkat. Selain itu, faktor perubahan sosial 

lainnya seperti kesibukan warga desa, gaya hidup masyarakat yang berubah, 

serta semakin banyaknya tenaga ahli dan alat modern yang lebih praktis juga 

dapat menjadi faktor penyebab semakin menurunnya intensitas pelaksanaan 

tradisi sambatan gawe omah di Desa Pandansari. 

Selain sebagai suatu tradisi pada masyarakat Desa Pandansari, sambatan 

gawe omah juga merupakan salah satu contoh bentuk perwujudan gotong 

royong dengan jenis tolong menolong pada masyarakat. Perwujudan gotong 

royong pada tradisi ini dapat dilihat dari karakteristik kegiatannya yang sejalan 

dengan karakteristik gotong royong dan dapat dilihat juga dari peranannya 

mewujudkan kegiatan gotong royong yang sifatnya lebih luas yakni kerja bakti. 

Selain itu, tradisi ini juga dinilai mampu menjaga kerukunan, memupuk rasa 

kebersamaan, dan persatuan masyarakat karena dilakukan secara kolektif oleh 

masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini atas dasar 

kesukarelaan. Sambatan bukan hanya sekadar kegiatan tolong menolong antara 

satu atau dua orang saja, melainkan salah satu bentuk perwujudan gotong 

royong yang dapat berfungsi menjaga kerukunan, memupuk rasa kebersamaan, 
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persatuan masyarakat, dan sekaligus menjadi upaya masyarakat dalam 

mempertahankan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha 

pelestarian serta kajian mendalam terkait tradisi sambatan gawe omah sebagai 

bentuk kegiatan gotong royong pada masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, perlu 

sekiranya mengadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan tradisi sambatan 

gawe omah sebagai perwujudan gotong royong pada masyarakat Desa 

Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan sambatan gawe omah pada masyarakat Desa 

Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi sambatan gawe 

omah di Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen? 

3. Bagaimana bentuk perwujudan gotong royong dalam tradisi sambatan gawe 

omah pada masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten 

Kebumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui pelaksanaan sambatan gawe omah pada masyarakat Desa 

Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi 

sambatan gawe omah di Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten 

Kebumen. 

3. Mengetahui bentuk perwujudan gotong royong dalam sambatan gawe omah 

pada masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten 

Kebumen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi Pengetahuan 

Manfaat teoretis bagi pengetahuan adalah sebagai berikut. 

1) Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam 

penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai deskripsi tradisi 

sambatan. 

2) Memberikan tambahan teori baru mengenai kegiatan nilai-nilai persatuan 

dan gotong royong pada masyarakat desa sebagai acuan mengajarkan 

semangat persatuan dan gotong royong bagi peserta didik di sekolah. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya 

penanaman nilai-nilai persatuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan wawasan masyarakat tentang definisi sambatan, tata cara 

pelaksanaan sambatan, serta manfaat kegiatan sambatan bagi masyarakat 

sehingga masyarakat tergugah untuk melestarikan tradisi sambatan. 

2) Menumbuhkan rasa kebersamaan dan memberikan motivasi kepada 

masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. 

b. Bagi Lembaga Pemerintahan Setempat 

Manfaat praktis bagi lembaga pemerintahan setempat adalah penelitian 

ini dimaksudkan untuk memberi masukan kepada masyarakat, tokoh 

masyarakat, pemerintah, dinas pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat 

Desa Pandansari untuk melestarikan budaya sambatan sebagai warisan budaya 

leluhur. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat praktis bagi peneliti adalah hasil penelitian ini bagi peneliti 

dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan pengalaman teori ilmu yang 

telah diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana. 
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E. Batasan Istilah 

1. Tradisi 

Menurut Muti’ah dkk (2009:15) menyatakan bahwa tradisi secara 

umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain 

yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan. 

Sedangkan W.J.S Poerwadarminto (dalam Lianovayanti, 2012:8) 

“tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, 

dan sebagainya) yang turun menurun dari nenek moyang”.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

adalah segala sesuatu yang secara turun-menurun dilaksanakan oleh 

masyarakat baik itu adat, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya. 

2. Sambatan Gawe Omah 

Menurut Bayuadhy (2015:188) “sambatan adalah tradisi masyarakat 

untuk membantu tetangga. Seringnya sambatan ini berupa membongkar rumah 

karena akan diperbaiki atau direhab”. Sedangkan Cool (dalam Nugroho 2014:8) 

menyatakan bahwa: 

Sambatan atau sambat-sinambat mempunyai hubungannya dengan 

kegiatan gotong royong mempunyai pengertian kiasnya, timbul kata 

nyambat yang artinya minta tolong yang seterusnya dari adanya 

nyambat itu menimbulkan kegiatan gotong royong bersifat tolong-

menolong yang orang Jawa pedesaan sering menyebut dengan istilah 

sambatan atau sambat-sinambat. 
Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sambatan 

merupakan suatu tradisi tolong menolong dalam masyarakat Jawa untuk 

membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah seperti kematian dan 

bencana alam, atau sedang mengerjakan sesuatu, misalnya membangun rumah 
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atau merenovasi rumah. Sambatan dengan jenis pekerjaan membangun rumah 

atau merenovasi rumah inilah yang oleh masyarakat biasa disebut dengan 

sambatan gawe omah. 

3. Gotong Royong 

Menurut Subadi (2009:18) gotong royong (cooperation) dikatakan 

sebagai suatu interaksi (hubungan timbal balik) dari dan oleh dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan Rochmadi (2012:4) 

mengungkapkan bahwa gotong royong merupakan bentuk partisipasi aktif 

setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif 

kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak di 

sekelilingnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gotong royong 

adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 

mengatasi permasalahan di sekelilingnya, seperti masalah dalam bidang 

kebersihan lingkungan, pemenuhan fasilitas umum, penyediaan tempat ibadah, 

dan lain-lain. 

4. Masyarakat  

Masyarakat, merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan 

menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas (Linton dalam Soekanto, 2006:22). Selain itu 

masyarakat juga merupakan orang yang hidup bersama-sama dan melakukan 

sebuah kegitan yang dilakukan secara berkelanjutan dan dilestarikan 

(kebudayaan). Sementara menurut Koentjaraningrat (2007:15) masyarakat 
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adalah kesatuan hidup manusia yang memiliki perasaan, pemeliharaan, serta 

sistem aturan yang sama. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat adalah sekumpulan orang-orang atau kesatuan hidup manusia yang 

tinggal dalam satu lingkungan yang saling berinteraksi dan berhubungan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Konsep Gotong Royong 

a. Pengertian Gotong Royong 

Masyarakat Indonesia sejak dulu telah mengenal sistem gotong royong. 

Secara umum gotong royong diartikan sebagai bentuk kerja sama di dalam 

masyarakat. Setiap anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong 

adalah sukarelawan dan didasari atas kesatuan kelompok setempat.   

Gotong-royong telah banyak didefinisikan para ahli dengan berbagai 

pengertianya. Menurut Rochmadi (2012:4) pengertian gotong royong adalah 

sebagai berikut.   

Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa. Kata gotong dapat 

dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Kata royong dapat 

dipadankan dengan bersama-sama. Jadi kata gotong royong secara 

sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau juga 

diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya, 

mengangkat meja yang dilakukan bersama-sama, membersihkan 

selokan yang dilakukan oleh warga se RT, dan sebagainya. Jadi, gotong 

royong memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi aktif setiap 

individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah  atau positif 

kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan  orang banyak di 

sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa   bantuan yang 

berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental  spiritual, ketrampilan, 

sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa 

kepada Tuhan.  

Sementara Subagyo (2012:63) mengungkapkan bahwa dalam perspektif 

antropologi pembangunan, oleh Koentjaraningrat gotong royong didefinisikan 

sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau 

pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan.  
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Menurut Subadi (2009:18) gotong royong (coopertion) dikatakan 

sebagai suatu interaksi (hubungan timbal balik) dari dan oleh dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya Yulianto (2003:95) juga 

turut mengungkapkan konsep gotong royong, yaitu:  

Aktivitas masyarakat pedesaan lainnya yang masih kita lihat adalah 

gotong-royong. Kegiatan ini dilakukan terkait dengan kepentingan 

umum seperti perbaikan jalan, irigasi, perbaikan pemakaman dan 

kegiatan lain dalam lingkup kepentingan bersama. Meski demikian  

kadangkala gotong-royong bukan merupakan kesadaran yang timbul dari 

kebutuhan bersama namun karena tekanan dari pihak  luar khususnya 

pemerintah. Di masa orde baru kebiasaan itu sering  terjadi meski saat ini 

telah berkurang akan tetapi masih sangat   dirasakan terutama terkait 

dengan program pemerintah. Sering kali  pemahaman program bukan 

untuk kepentingan bersama namun  adalah proyek dimana seluruh 

komponen terhitung sehingga swadaya masyarakat terutama pada gotong 

royong berkurang. Fenomena ini telah lama dirasakan oleh para 

pelaksana pembangunan dan hampir ada di setiap desa.  

Konsep gotong-royong juga diungkapkan oleh Sajogyo (2005:38–39) 

yang menyatakan bahwa :  

Disamping adat istiadat tolong-menolong antara warga desa dalam 

berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang 

berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kerabatan atau lain-

lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, adapula 

aktivitas-aktivitas bekerja sama yang lain, yang secara populer biasanya 

juga disebut gotong-royong. Hal itu adalah aktivitas bekerja sama antara 

sejumlah besar warga-warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek 

tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. 

Jiwa atau semangat gotong royong itu dapat kita artikan sebagai  peranan 

rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengandung 

pengertian atau dengan istilah Ferdinand Tonnies, Verstandnis, terhadap 

kebutuhan sesama warga masyarakat. dalam masyarakat serupa itu 

mislanya, kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi dari kebutuhan 

individu, bekerja bakti untuk umum adalah suatu hal yang terpuji, dalam 

sistem hukumnya hak-hak individu tidak diutamakan secara tajam dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gotong royong 

adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 
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mengatasi permasalahan di sekelilingnya, seperti masalah dalam bidang 

kebersihan lingkungan, pemenuhan fasilitas umum, penyediaan tempat ibadah, 

dan lain-lain. Kegiatan ini didasarkan pada jiwa atau komitmen bersama warga 

sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 

gotong royong merupakan cerminan sikap komitmen masyarakat terhadap 

kelompoknya. 

Gotong royong sebagai solidaritas sosial terjadi dalam kehidupan 

masyarakat, terutama masyarakat yang membentuk komunitas-komunitas. 

Karena dalam komunitas akan terlihat dengan jelas bentuk solidaritas dan 

kepedulian antar anggotanya.  

b. Bentuk Gotong Royong 

Gotong royong sebagai solidaritas sosial mengandung dua pengertian, 

yaitu gotong royong dalam bentuk tolong-menolong dan gotong royong dalam 

bentuk kerjabakti. Keduanya merupakan sama-sama bertujuan untuk saling 

meringankan beban namun berbeda dalam hal kepentingan. Tolong-menolong 

dilakukan untuk kepentingan perseorangan pada saat kesusahan atau 

memerlukan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pihak yang 

bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya bantuan tersebut. 

Sedangkan kerja bakti dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga 

keuntungannya pun dirasakan bersama baik bagi warga yang bersangkutan 

maupun orang lain walaupun tidak turut serta dalam kerjabakti. 

Menurut Bayuadhy (2015:189) gotong royong sebagai kerja sama sosial 

mengandung dua pengertian, yaitu gotong royong dalam bentuk tolong 
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menolong dan gotong royong dalam bentuk kerjabakti. Keduanya sama-sama 

bertujuan untuk saling meringankan beban namun berbeda dalam hal 

kepentingan. Gotong royong tolong menolong dilakukan untuk kepentingan 

perseorangan pada saat kesusahan atau memerlukan bantuan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga pihak yang bersangkutan mendapat 

keuntungan dengan adanya bantuan tersebut. Sedangkan gotong royong kerja 

bakti dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga keuntungannya pun 

dirasakan bersama baik bagi warga yang bersangkutan maupun orang lain 

walaupun tidak turut serta dalam kerjabakti. 

Sejalan dengan Bayuadhy, Koentjaraningrat (dalam Marzali 2005:145) 

membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia; 

gotong royong-tolong menolong dan gotong royong-kerja bakti. Kegiatan 

gotong royong-tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan 

sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa 

bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong royong-kerja bakti biasanya 

dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan 

umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif warga dengan gotong 

royong yang dipaksakan. 

Konsep atau bentuk kegiatan gotong royong di pedesaan antara lain: 

dalam hal pertanian, tetulung layat (yaitu bentuk gotong royong spontan ketika 

ada seorang penduduk desa meningal dunia), guyuban (yaitu bentuk gotong 

royong yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan kecil di sekitar rumah atau 

pekarangan), nyurung (yaitu bentuk gotong royong ketika ada warga desa yang 
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memiliki hajat sunat, perkawinan, kelahiran dan lain-lain) dan juga  dalam 

mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum dalam 

masyarakat desa (Subagyo, 2012: 65). 

Dari penjabaran tersebut secara garis besar gotong-royong dalam 

masyarakat dibagi dalam beberapa bidang yaitu dalam hal pertanian, telutulung 

layat (ketika ada kematian atau kecelakaan), guyuban (pekerjaan rumah 

tangga), nyurung (pesta atau hajatan) dan gotong-royong untuk mengerjakan 

pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum. 

c. Karakteristik Gotong Royong 

Perilaku gotong royong pada hakikatnya identik dengan kegiatan yang 

melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini jelas dinyatakan bahwa gotong 

royong tidak mengedepankan aspek individualitas, justru kekompakan dalam 

melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu yang dilakukan atas inspirasi 

positif dari berbagai pihak. 

Perilaku gotong royong bukan sesuatu yang terjadi tanpa dapat 

diidentifikasi. Dengan adanya perilaku ini, maka secara tidak langsung 

masyarakat diberikan beberapa wacana terkait dengan karakteristik yang 

melekat pada perilaku gotong royong tersebut.  

Menurut Murtadla (2013:28) beberapa karakteristik yang dimungkinkan 

cukup merepresentasikan perilaku gotong-royong dapat dinyatakan sebagai 

berikut. 

1) Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan 

tidak dimiliki bangsa lain. 
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2) Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebagai 

bahan pertimbangan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang selama ini ada 

perlu senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan agar semakin lama tidak 

semakin memudar.  

3) Memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. 

4) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena di dalam kegiatan gotong 

royong, setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang 

kedudukan seseorang tetapi memandang keterlibatan dalam suatu proses 

pekerjaan sampai sesuai dengan yang diharapkan. 

5) Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan 

kerukunan hidup bermasyarakat. 

6) Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela 

tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau 

kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. 

Menurut Panjaitan (2015:36–52) ada beberapa poin penting terkait cara 

hidup gotong royong yang dapat dijadikan sebagai ciri khas gotong royong. 

1) Persaudaraan 

Gotong royong adalah kerja sama sukarela dan setara dalam 

semangat persaudaraan. Bantu-membantu dan tolong-menolong menjadi 

kebutuhan manusia, dan lama kelamaan terwujud saling ketergantungan 

antara manusia yang satu dengan yang lain. Saling ketergantungan antar 

manusia menjadi hukum yang harus dipatuhi, kerja sama menjadi 
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keharusan, setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih 

rendah. 

Dalam pelaksanaan gotong royong, apabila peserta tidak hadir, 

misalnya karena sakit, orang tersebut diperbolehkan mencari gantinya, atau 

menggantikan waktu kerjanya pada tahun depan. Kemudahan ini berangkat 

dari semangat persaudaraan yang hidup dalam masyarakat. Sesama warga, 

khususnya warga bertetangga mengakui persaudaraan mereka dan oleh 

karena itu bantu-membantu adalah kebutuhan. 

Semangat persaudaraan didasari pengakuan bahwa manusia 

bersaudara, dan diwujudkan dalam perilaku: “semua warga dapat berbagi 

rasa dan berbagi beban, berbagi suka dan duka. Masyarakat hanya akan 

terwujud apabila individu yang satu dapat merasakan penderitaan dan atau 

kebahagiaan individu yang lain. Bantu-membantu tenaga dan pemikiran 

adalah penerapan semangat persaudaraan yang paling mudah dan 

manusiawi. 

2) Kesetaraan 

Salah satu contoh bentuk gotong royong pada masyarakat suku 

Pamona di Sulawesi Tengah adalah upacara molamoa. Pada upacara ini 

yang menjadi imam-imam pemimpin uapacara adalah perempuan yang 

dianggap dekat denga roh wurake. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa 

dalam gotong royong derajat perempuan setara dengan laki-laki. Perempuan 

dan laki-laki bekerja sama, dengan pembagian kerja sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. 
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Gotog royong membagi tugas, tetapi tidak membedakan derajat 

manusia. Kehidupan masa lampau populasi manusia masih sedikit dengan 

kehidupan sederhana, sebelum muncul peguasa nilai kesetaraan berlaku dan 

diyakini kebenarannya. 

3) Manusia Merdeka 

Manusia gotong royong adalah manusia merdeka, dan 

keikutsertaannya dalam gotong royong adalah sukarela, tanpa paksaan dari 

pihak manapun. Manusia merdeka derajatnya sama, tidak ada yang lebih 

tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, dan tidak ada yang bisa memaksakan 

kehendaknya terhadap orang lain. Masyarakat menyadari bahwa gotong 

royong adalah baik, dan berbuat baik kepada sesama adalah kebutuhan. 

“Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati”. Peribahasa ini 

menganjurkan agar semua orang berbudi, selalu berbuat baik terhadap 

sesama manusia. Berbuat baik adalah tindakan sukarela oleh manusia 

merdeka, tanpa paksaan dari pihak manapun. 

4) Kebaikan Bersama 

Secara umum tujuan gotong royong adalah untuk kebaikan bersama 

seluruh masyarakat. Dengan bergotong royong, berbagai kegiatan menjadi 

lebih ringan dan lebih cepat selesai serta membawa kebaikan bersama 

masyarakat. 

Demikian beberapa karakteristik yang cukup representatif terkait 

dengan seluk beluk perilaku gotong royong yang ada di masyarakat. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

karakteristik gotong royong, yaitu: 

1) Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebagai 

bahan pertimbangan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang selama ini ada 

perlu senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan agar semakin lama tidak 

semakin memudar. 

2) Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan 

kerukunan hidup bermasyarakat. 

3) Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela 

tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau 

kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. 

4) Gotong royong adalah kerja sama sukarela dan setara dalam semangat 

persaudaraan. 

5) Gotog royong membagi tugas, tetapi tidak membedakan derajat manusia 

(kesetaraan). 

6) Manusia gotong royong adalah manusia merdeka, dan keikutsertaannya 

dalam gotong royong adalah sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. 

7) Secara umum tujuan gotong royong adalah untuk kebaikan bersama seluruh 

warga. 

Karakteristik di atas akan peneliti gunakan untuk mengkaji dan 

mengidentifikasi peran tradisi sambatan sebagai perwujudan gotong royong 

pada masyarakat Desa Pandansari. 
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2. Kerja Sama (Gotong Royong) Tolong-menolong 

Koentjaraningrat dalam Marzali (2005:147) menyatakan bahwa kerja 

sama tolong menolong adalah kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bukan bagi kepentingan umum tetapi 

untuk kepentingan individu tertentu. Kegiatan tolong-menolong dibedakan 

menjadi dua yaitu kegiatan tolong-menolong yang benar-benar ingin menolong 

(sukarela) dan kegiatan tolong-menolong yang mengharapkan di kemudian hari 

akan ditolong. 

Tolong-menolong merupakan kegiatan yang sudah ada sejak manusia 

lahir ke bumi, hal tersebut sudah seperti naluri yang dibawa setiap manusia yang 

lahir di dunia ini, mereka mempunyai naluri untuk saling tolong-menolong. 

Alasan seseorang saling membantu karena mereka menyadari bahwa manusia 

merupakan mahluk sosial yang saling bergantung dengan sesama dan mampu 

menyesuaikan diri. 

Tolong menolong merupakan kewajiban setiap individu untuk 

membantu sesamanya yang sedang mengalami kesulitan. Dengan tolong-

menolong seseorang dapat membina hubungan baik dengan sesama. Tolong 

menolong dapat diartikan dengan sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan 

sebagai akibat dari keterbatasan masyarakat untuk mengatur anggota 

masyarakat dalam berinterkasi dan memenuhi kebutuhan hidup yang tidak 

terbatas. 

Berkaitan dengan gotong royong, tolong menolong dapat menjadi 

bagian dari sistem gotong royong. Karena di dalam sistem gotong royong 
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banyak mengandung unsur kegiatan tolong menolong. Selain itu, pada 

praktiknya beberapa kegiatan tolong menolong dalam masyarakat dilakukan 

secara bergotong royong dengan melibatkan banyak orang, sebagai contoh 

adalah pada pelaksanaan kegiatan sambatan. Oleh sebab itu, Koentjaraningrat 

(dalam Marzali 2005:145) membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia; gotong royong-tolong menolong dan gotong royong-

kerja bakti. Kegiatan gotong royong-tolong menolong terjadi pada aktivitas 

pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan 

pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong royong-

kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya 

untuk kepentingan umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif 

warga dengan gotong royong yang dipaksakan. 

Dalam prosesnya, tolong menolong menjalankan prinisp resiprositas 

(timbal balik) dan merupakan sebuah bentuk pertukaran sosial. Pertolongan 

yang diberikan oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban kepada pihak yang 

ditolong untuk membalasnya dan dari diri pemberi pertolongan pun muncul 

harapan akan adanya balasan yang sebanding dengan apa yang sudah mereka 

lakukan pada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. 

3. Perbandingan Konsep Gotong Royong Kerja Bakti dengan Tolong 
Menolong 

a. Perbedaan Gotong Royong Kerja Bakti dan Tolong Menolong 

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gotong royong merupakan suatu 

bentuk kerja sama dalam masyarakat. Sebagai suatu bentuk kerja sama dalam 
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praktiknya ada dua jenis gotong royong di dalam masyarakat, yaitu gotong 

royong dalam bentuk tolong menolong dan dalam bentuk kerja bakti. 

Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong dengan kerja bakti 

merupakan dua hal yang berbeda, seringkali masyarakat tidak tahu akan 

pengertian keduanya. Hal mendasar yang membedakan gotong royong kerja 

bakti dengan kegiatan tolong menolong adalah kerja sama tersebut dilakukan 

untuk kepentingan siapa. Secara singkatnya kegiatan tolong menolong adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan individu tertentu, sedangkan gotong 

royong kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum 

atau bersama dalam masyarakat. 

Koentjaraningrat dalam Marzali (2005:147) menyatakan bahwa kerja 

sama tolong menolong adalah kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bukan bagi kepentingan umum tetapi 

untuk kepentingan individu tertentu. Dalam rangka usaha untuk membedakan 

konsep gotong royong kerja bakti dari konsep tolong menolong, 

Koentjaraningrat menganjurkan bahwa agar menggunakan istilah kerja bakti 

untuk gotong royong kepentingan umum, sedangkan kerja sama lainnya disebut 

tolong menolong. 

Marzali (2005:149-153) memberikan penjelasan lebih mengenai 

perbedaan antara gotong royong kerja bakti dengan tolong menolong. 

1) Kerja untuk kepentingan siapa. 

Perbedaan antara kedua kegiatan kerja sama tersebut terletak pada 

untuk kepentingan siapa pekerjaan tersebut dilakukan. Kegiatan tolong 
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menolong adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan individu 

tertentu. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan ini berguna/memberi 

keuntungan bagi individu atau keluarga tertentu. Jadi jelas bahwa, kegiatan 

tolong-menolong adalah kegiatan yang diadakan untuk kepentingan 

individu tertentu. 

Sementara untuk gotong royong atau kerja bakti, kegitan tersebut 

merupakan kegitan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Gotong 

royong yang terjadi adalah kerja sama untuk kepentingan bersama, atau 

dalam kalimat populer sering disebut “dari kita, oleh kita, untuk kita”. Disini 

tidak ada “dari kita untuk dia”. 

Diadakannya kegitan tolong-menolong dan gotong royong (kerja 

bakti) mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana kegiatan tolong-

menolong dilakukan untuk kepentingan individu tertentu atau keluarga 

tertentu, sedangkan kegiatan gotong royong atau kerja bakti dilakukan untuk 

kepentingan umum. 

2) Asas Reciprocity atau timbal balik. 

Asas reciprocity atau timbal balik dapat juga digunakan untuk 

membedakan perbedaan antara kegiatan gotong royong dengan kegiatan 

tolong menolong. Kegiatan tolong menolong digerakkan oleh asas timbal 

balik yang mana, barang siapa yang telah menerima pertolongan tentu akan 

mendapatkan pertolongan balik dari pihak yang telah ditolongnya. 

Dalam kegiatan gotong royong tidak dapat ditemukan prinsip timbal 

balik seperti dalam kegiatan tolong menolong. Seperti apa yang telah 
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diungkapkan dalam pengertianya, dalam kegiatan gotong royong adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan 

individu tertentu. Kegiatan gotong royong atau kerja bakti ini yang dituntut 

adalah komitmen seseorang terhadap kelompoknya, tidak ada kewajiban 

yang menuntut untuk mengikuti pekerjaan ini. 

3) Pendekatan Historis 

Kegiatan gotong royong lahir ketika adanya suatu kepemimpian dari 

suatu kelompok, sehingga gotong royong sesungguhnya merupakan intruksi 

dari suatu pemimpin yang telah disepakati bersama anggota kelompok. 

Berbeda dengan kegiatan tolong menolong yang ada pada masyarakat, 

tolong-menolong merupakan kegiatan yang sudah ada sejak manusia lahir 

ke bumi, hal tersebut sudah seperti naluri yang dibawa setiap manusia yang 

lahir didunia ini, mereka mempunyai naluri untuk saling tolong menolong. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaaan 

yang paling mencolok antara kegiatan gotong royong kerja bakti dengan 

tolong menolong adalah untuk kepentingan siapa kegiatan tersebut 

diadakan. Telah banyak diuraikan di atas bahwa kegiatan tolong menolong 

adalah jenis kegiatan yang dilakukan sukarela untuk kepentingan individu 

tertentu, sedangkan kegiatan gotong royong adalah kegiatan untuk 

mengerjakan proyek tertentu yang berguna untuk kepentingan umum atau 

bersama. 

Gotong royong merupakan bentuk kerja sama untuk menyelesaikan 

proyek-proyek tertentu dalam masyarakat yang dianggap berguna bagi 
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kepentingan umum atau kepentingan bersama dalam masyarakat. Untuk 

membedakan kegiatan gotong royong dari kegiatan tolong menolong, 

gotong royong untuk kepentingan umum dapat disebut dengan istilah kerja 

bakti. 

b. Hubungan Gotong Royong Kerja Bakti dan Tolong Menolong 

Gotong royong kerja bakti dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela sesuai dengan 

kemampuan mereka sehingga segala sesuatu yang akan dan sedang dikerjakan 

dapat berjalan dengan lancar, mudah serta terasa ringan. Alasan seseorang 

saling membantu karena mereka menyadari bahwa manusia merupakan mahluk 

sosial yang saling bergantung dengan sesama dan mampu menyesuaikan diri. 

Tolong menolong merupakan kewajiban setiap individu untuk 

membantu sesamanya yang sedang mengalami kesulitan. Dengan tolong-

menolong seseorang dapat membina hubungan baik dengan sesama. Tolong 

menolong dapat diartikan dengan sebuah pranata dalam sistem kemasyarakatan 

sebagai akibat dari keterbatasan masyarakat untuk mengatur anggota 

masyarakat dalam berinterkasi dan memenuhi kebutuhan hidup yang tidak 

terbatas. 

Dalam prosesnya, tolong menolong menjalankan prinisp resiprositas 

(timbal balik) dan merupakan sebuah bentuk pertukaran sosial. Pertolongan 

yang diberikan oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban kepada pihak yang 

ditolong untuk membalasnya dan dari diri pemberi pertolongan pun muncul 
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harapan akan adanya balasan yang sebanding dengan apa yang sudah mereka 

lakukan pada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. 

Hubungan sikap tolong menolong dan gotong royong kerja bakti 

sangatlah erat. Tolong-menolong merupakan cikal bakal terbentuknya gotong 

royong kerja bakti di masyarakat. Tanpa adanya sikap tolong menolong antar 

seseorang dalam suatu komunitas masyarakat, maka sikap gotong royong kerja 

bakti dalam masyarakat tersebut akan sulit terwujud. Dari sikap saling 

menolong inilah seseorang mulai memahami bahwa dirinya adalah mahluk 

sosial yang membutuhkan orang lain. Dengan sikap ini pulalah seseorang mulai 

menumbuhkan sikap kepedulian sosial yang lebih besar bukan hanya peduli 

terhadap kepentingan satu atau dua orang saja melainkan juga peduli terhadap 

kepentingan yag sifatnya menyeluruh atau kepentingan umum. Selain itu, sikap 

tolong menolong juga dapat menciptakan hubungan baik seseorang dengan 

orang lain di sekitarnya yang merupakan faktor pendorong terwujudnya sikap 

gotong royong kerja bakti dalam masyarakat.  

4. Pengertian Tradisi 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia mengandalkan 

kemampuan diri sendiri dengan menjadikan alam sebagai objek yang dapat 

dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh 

keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah 

laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi 

sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian 
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harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara 

spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. 

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya 

dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Secara termologi 

perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang 

adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang 

diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa 

sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah 

laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang 

gaib atau keagamaan.  

Menrut Sztompka (2007:69) tradisi adalah kesamaan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum 

dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar 

atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang 

bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut 

maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap 

aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia 

dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah 

menjadi bagian dari kebudayaan. 

Sementara menurut Muti’ah (2009:15) menyatakan bahwa tradisi secara 

umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain 
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yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan. 

Sedangkan W.J.S Poerwadarminto (dalam Lianovayanti, 2012:8) “tradisi 

adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan 

sebagainya) yang turun menurun dari nenek moyang”.  

Shils (dalam Sztompka, 2007:75-76) menegaskan, suatu tradisi itu 

memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:  

a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut 

kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 

Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan  orang 

dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.  

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai 

keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal 

yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena 

mereka telah menerima sebelumnya. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 
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daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau 

anggotanya dalam bidang tertentu. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu 

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan 

akan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana 

anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat 

duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Hal yang 

paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari 

generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa 

adanya hal tersebut, suatu tradisi dapat punah. 

Berkaitan dengan kegiatan sambatan, maka jika dilihat dari deskripsi 

teori mengenai tradisi, kegiatan sambatan dapat dikategorikan sebagai sebuah 

tradisi. Hal ini disebabkan karena sambatan merupakan sebuah kegiatan yang 

sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa. Kegiatan ini 

merupakan sebuah praktik tolong menolong antar warga yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Jawa ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu atau 

membutuhkan bantuan yang oleh masyarakat Jawa dikenal dengan istilah 

sambatan. 
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5. Tradisi Sambatan 

Sambatan berasal dari kata sambat yang bisa dimaknai mengeluh atau 

meminta bantuan. Kegiatan ini sering dilakukan masyarakat Jawa ketika hendak 

membangun rumah atau gawe omah. Orang yang ingin membuat rumah 

meminta tolong kepada para tetangga untuk mendirikan rumah sampai selesai 

(Bayuadhy, 2015:186–187). 

Idris (dalam Maryani, 2013:2) mengungkapkan bahwa:  

Dalam merehab rumah, membuat pagar rumah dan menebang  pohon 

besar serta memasang konblok (paving) halaman, sangat umum minta  

bantuan kepada tetangganya. Sistem gotong royong seperti ini  disebut 

dengan sambatan atau sambat-sinambat. Dalam sistem ini,   keterikatan 

satu sama lain sangat diutamakan, dan bila saatnya  nanti dimintai 

bantuannya, maka dengan rasa senang juga akan  dibantu. Istilah yang 

sering digunakan adalah gentenan. Orang-orang yang membantu hanya 

diberi makanan, minuman kopi atau  teh, rokok, dan makanan kecil 

lainnya, dan bukan berbentuk uang.  

Sambatan merupakan bentuk dari solidaritas masyarakat yang 

menunjukkan bagaimana kepedulian masyarakat terhadap masyarakat lainnya 

yang saling peduli dan saling tolong-menolong serta untuk memupuk rasa 

kebersamaan dan gotong royong. Kerja sama sambatan 

membangun/merenovasi rumah juga turut serta menjadi wadah bagi masyarakat 

untuk mempertahankan kerukunan. 

Menurut Kartodirdjo (1994:104–105) ada beberapa jenis sambatan, 

yaitu:  

a. Sambatan mendirikan rumah atau disebut sambatan gawe omah 

mengerahkan 7 sampai 15 orang sebanyak-banyaknya. Orang yang 

mendirikan rumah menjamin makan dan minum. Banyaknya orang yang 
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dikerahkan tergantung fase pembangunan seperti mengangkut bahan 

dilakukan beramai-ramai oleh 20 orang, tetapi hal itu cukup untuk satu atau 

setengah hari saja.   

b. Sambatan dalam bidang pertanian, seperti membuka hutan dan mengolah 

tanah. Waktu yang diperlukan untuk sambatan membuka hutan tidak 

ditentukan. Tenaga diperlukan pada saat-saat permulaan dan apabila 

pekerjaan dapat dilakukan sendiri oleh berkepentingan, maka sambatan 

dihentikan. Sudah suatu kelaziman bahwa tidak ada jaminan, masing-

masing membawa bekal sendiri. 

Menurut Koentjaraningrat (2008:59-60), bentuk sambatan tidak 

terbatas produksi pertanian, aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam 

aktivitas kehidupan masyarakat lainnya. Aktivitas yang dimaksud meliputi:  

a. Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk 

pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya 

menggali sumur, mengganti dinding bambu dari rumah, membersihkan 

rumah dan atap dari hama tikus dan sebagainya.   

b. Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang 

beberapa tetangga paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, 

perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada 

lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, melepaskan tali 

pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, 

pemotongan rambut pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya).  
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c. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu 

secara spontan pada waktu seorang penduduk mengalami kematian atau 

bencana.   

Kegiatan sambatan ini bersifat sukarela. Orang-orang yang dimintai 

bantuan tenaga tidak diberi upah sebagaimana para tukang bangunan mestinya. 

Mereka hanya diberi makanan dan minuman dari sang pemilik rumah atau yang 

memiliki hajat tersebut, misalnya, wedang kopi, pisang goreng ataupun 

makanan yang lain. 

Keikhlasan seseorang untuk membantu tetangga dekatnya membongkar 

rumah ataupun pekerjaan yang lain adalah poin penting dalam pelaksanaan 

tradisi sambatan. Karena bentuknya adalah sebuah keikhlasan, tidak adanya 

paksaan bagi para tetangga untuk ikut serta membantu. Ketika ada waktu yang 

luang mereka diminta membantu, tetapi ketika tidak bisa, mereka tidak akan 

dipaksa untuk ikut membantunya. 

Sambatan didasari oleh rasa bahwa dalam kenyataan hidup 

bermasyarakat setiap individu sebagai masyarakat akan saling membutuhkan 

satu terhadap yang lain atau rasa saling ketergantungan antara satu dengan yang 

lain. Selain menyampaikan empati atas kebahagiaan atau simpati atas 

kesedihan, orang yang nyambat datang dengan harapan agar dibantu jika kelak 

kemudian hari mengadakan ewuh (perhelatan) serupa (Bayuadhy, 2015:189). 

Semua kegiatan yang mereka kerjakan bersama dilakukan dengan 

perasaan rela, ikhlas, tanpa adanya unsur-unsur yang dirasakan memaksa. 

Paksaan yang dirasakan berupa kewajiban untuk berbuat sosial terhadap 
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sesamanya. Selain itu, sambatan juga dilandasi oleh falsafah hidup ‘sapa 

nandur kabecikan, mesti bakal ngunduh’ (siapa menanam kebaikan pasti akan 

memetik hasilnya). Dalam kehidupan masyarakat Jawa, perbuatan semacam itu 

dilandasi dengan rasa kebersamaan bahwa orang yang suka menolong atau 

membantu sesama itu sama dengan menanam budi, suatu perbuatan yang luhur, 

yang oleh orang Jawa disebut nandur kabecikan. Diharapkan bila orang suka 

nandur kabecikan akan memperoleh rasa senang, tenteram, dan bahagia baik 

lahir maupun batin. 

Menurut Januar (2009, Sambatan, http://sosbud.kompasiana.com/ 

2009/09/23/sambatan/, diakses tanggal 19 Maret 2017), “Mekanisme undangan 

dalam sambatan tidak perlu repot-repot dengan rapat besar ataupun 

pembentukan panitia, cukup dari mulut ke mulut”. Pemilik rumah atau tuan 

rumah hanya meminta tolong kepada tetangga dan orang tetangga tersebut yang 

menyebarkan berita sambatan tersebut.   

Sebagai contoh, ketika warga akan membangun rumah. Tuan rumah 

tidak menghitung secara nominal tenaga yang dikeluarkan oleh orang-orang 

yang datang membantu. Suguhan makan dan minum ditambah dengan rokok 

cukuplah untuk membalas keikhlasan mereka yang datang membantu.   

Berkaitan dengan konsep gotong royong dalam bentuk kerja bakti dan 

tolong menolong yang sudah dikemukakan di muka, maka pada hakikatnya 

kegiatan sambatan merupakan kegiatan gotong royong tolong menolong. 

Tradisi sambatan merupakan kegiatan tolong menolong yang dalam 

pelaksanaannya mengandung unsur kegiatan gotong royong.  
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Sambatan atau sambat-sinambat mempunyai hubungan yang erat 

dengan kegiatan gotong royong. Sambatan berasal dari kata nyambat yang 

artinya minta tolong, dari adanya nyambat itu menimbulkan kegiatan gotong 

royong karena dalam pelaksanaannya, tradisi ini membutuhkan atau melibatkan 

banyak orang sehingga di dalamnya terjadi interaksi dan kerja sama antara 

orang yang satu dengan yang lain dalam rangka membantu tetangga atu orang 

yang sedang nyambat. Dari interaksi dan kerja sama antarmasyarakat inilah 

yang kemudian menjadi perwujudan gotong royong dalam sambatan. 

Tradisi sambatan merupakan bagian dari ciri masyarakat Indonesia 

yang mengandung prinsip gotong royong, tolong-menolong, dan membantu 

terhadap sesamanya. Banyak sekali manfaat yang didapat dari pelaksanaan 

sambatan. Di antaranya adalah dapat menumbuhkan kerukunan dan 

kebersamaan masyarakat serta mewujudkan sikap gotong royong masyarakat. 

Oleh sebab itu keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan. 

Pada perkembangannya, banyak faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan sambatan pada masyarakat. Faktor tersebut bisa berupa faktor 

pendorong dan penghalang. Faktor pendorong sambatan ini bisa diakibatkan 

oleh kondisi sosial masyarakat tersebut yang masih terjaga atau penyebab 

lainnya di luar hal tersebut. Sementara faktor penghalang tradisi ini disinyalir 

banyak disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. 

6. Solidaritas Sosial 

Konsep solidaritas sosial digunakan untuk mengkaji faktor pendorong 

masyarakat melaksanakan tradisi sambatan dengan cara melihat bagaimana 
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solidaritas yang terjalin di antara masyarakat Desa Pandansari. Solidaritas 

menunjukkan bagaimana kekompakan masyarakat Desa Pandansari dalam 

melaksanakan tradisi Sambatan. Konsep solidaritas sosial merupakan konsep 

sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologinya. Durkheim 

menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara 

individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan 

yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 

Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok 

yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-

nilai moral serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat (Jhonson, 

1998:81). 

Persoalan solidaritas sosial merupakan inti dari seluruh teori yang 

dibangun Durkheim. Ada sejumlah istilah yang erat hubungannya dengan 

konsep solidaritas sosial, yakni integrasi sosial dan kekompakan sosial. Secara 

sederhana solidaritas menunjukkan pada suatu situasi keadaan hubungan antar 

individu atau kelompok yang didasari pada perasaan moral dan kepercayaan 

yang dianut bersama dengan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama 

(Abdullah, 1986:81–125). 

Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman 

emosional, sehingga memperkuat hubungan antarmasyarakat. Menurut 

Durkheim solidaritas sosial masyarakat terdiri dari dua bentuk yaitu solidaritas 

mekanik dan solidaritas organik.  
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a. Solidaritas Mekanik  

Pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang 

hidup, masyarakat berpikir dan bertingkah laku dihadapkan kepada gejala-

gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada diluar individu. 

Fakta sosial yang berada di luar individu memiliki kekuatan untuk 

memaksa. Pada awalnya, fakta sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku 

individu, namun terdapat pula pikiran dan tingkah laku yang sama dari 

individu-individu yang lain, sehingga menjadi tingkah laku dan pikiran-

pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial. Fakta sosial 

yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh sesuatu 

yang dipaksakan pada tiap-tiap individu. 

Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang 

didasarkan atas persamaan. Pada masyarakat dengan tipe solidaritas 

mekanis, individu diikat dalam suatu bentuk solidaritas yang memiliki 

kesadaran kolektif yang sama dan kuat. Realitas masyarakat yang memiliki 

solidaritas mekanis dapat kita temukan pada masyarakat sederhana, 

segmental, pra industri, dan masyarakat pedesaan. 

Pada masyarakat, manusia hidup bersama dan berinteraksi sehingga 

timbul rasa kebersamaan di antara mereka. Rasa kebersamaan ini milik 

masyarakat yang secara sadar menimbulkan perasaan kolektif yang 

merupakan akibat dari kebersamaan, merupakan hasil aksi dan reaksi di 

antara kesadaran individual. Jika setiap kesadaran individual itu 

menggemakan kesadaran kolektif, hal itu bersumber dari dorongan khusus 
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yang berasal dari perasaan kolektif tersebut. Pada saat solidaritas mekanik 

memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap, 

karena seseorang bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekadar 

mahluk kolektif. 

b. Solidaritas Organik 

Solidaritas organik berasal dari semakin terdiferensiasi dan 

kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. 

Durkheim merumuskan gejala pembagian kerja sebagai menifestasi dan 

konsekuensi perubahan dalam nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Titik 

tolak perubahan tersebut berasal dari revolusi industri yang meluas dan 

sangat pesat dalam masyarakat. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak 

menimbulkan adanya disintegrasi dalam masyarakat, melainkan dasar 

integrasi sosial sedang mengalami perubahan kesatu bentuk solidaritas yang 

baru, yaitu solidaritas organik. Bentuk ini benar-benar didasarkan pada 

saling ketergantungan di antara bagian-bagian yang terspesialisasi. 

Berbeda dengan tipikal solidaritas mekanik, solidaritas organik 

adalah tipe solidaritas yang didasarkan pada tingkat ketergantungan yang 

tinggi dari adanya spesialisasi dalam pembagian kerja. Kuatnya solidaritas 

organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat restitutif 

(memulihkan). Hukum restitutif ini berfungsi untuk mempertahankan dan 

melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai 

individu yang terspesialisasi. 
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Perbedaan antara sistem mekanik dan organik dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1 Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Organik 

No. Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik 
1 Pembagian kerja rendah Pembagian kerja tinggi 

2 Kesadaran kolektif kuat Kesadaran kolektif rendah 

3 Individualitas rendah Individualitas tinggi 

4 Konsensus terhadap pola-pola 

normatif itu penting 

Konsensus pada nilai-nilai 

abstrak dan umum itu penting. 

5 Keterlibatan komunitas dalam 

menghukum orang yang 

menyimpang 

Badan-badan kontrol sosial 

yang menghukum orang-orang 

yang menyimpang 

6 Secara relatif saling ketergantungan 

rendah 

Saling ketergantungan tinggi 

7 Bersifat primitif atau pedesaan Industrial atau perkotaan 

8 Integrasi kuat Integrasi lemah 

Sumber: Jhonson (1998:87) 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, penulis berusaha untuk mengkategorikan 

masyarakat Desa Pandansari ke dalam solidaritas yang tepat. Suatu kelompok 

masyarakat dapat menjadi kuat ikatan solidaritasnya bila memiliki kesamaan 

agama, suku, budaya kepentingan, dan falsafah hidup. Solidaritas ini juga bisa 

terjadi bila semua anggota kelompok masyarakat dilibatkan dalam kegiatan 

yang mengharuskan mereka berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang sama (Abdullah, 1986:45). Hal tersebut sesuai dengan solidaritas 

mekanik Emile Durkheim yang dicirikan dengan kesadaran kolektif atau 

solidaritas kelompok yang kuat. 

Saat solidaritas mekanik menjadi basis utama bagi persatuan sosial, 

kesadaran kolektif seutuhnya menutupi kesadaran individu dan oleh karena itu 

individu-individu tersebut dianggap memiliki identitas yang sama. Seperti yang 

diungkapkan oleh Durkheim, bahwa solidaritas sosial adalah hubungan antara 
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individu dengan kelompoknya berdasarkan pengalaman emosi. Pada 

pemaparan Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik dan organik maka akan 

ditelisik bagaimana masyarakat Desa Pandansari melaksanakan sistem tolong-

menolong dalam kegiatan tradisi sambatan yang dapat membangun solidaritas 

di tengah keadaan masyarakat yang semakin kompleks, beragam, dan 

mempunyai kepentingan yang berbeda. 

7. Perubahan Sosial 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan-perubahan teori mengenai 

masyarakat terjadi di dalam suatu masyarakat yang dinamis dengan daya 

mobilitas yang tinggi. Beragam teori mengenai masyarakat memperlihatkan 

bahwa ada kemampuan masyarakat untuk berubah. Hal itulah yang menjadi 

faktor penting dalam memahami masyarakat. 

Perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan suatu gejala 

yang normal dan pengaruhnya cepat menjalar ke seluruh aspek kehidupan. 

Perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan 

lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, serta 

interaksi dalam masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, 

ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, perubahan dalam bentuk, serta aturan-

aturan organisasi sosial (Soekanto, 2006:308). 

a. Definisi Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang 

berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena  tidak  ada 

satu masyarakat pun yang berhenti  pada suatu titik tertentu sepanjang masa. 
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Artinya, meskipun para Sosiolog  memberikan klasifikasi terhadap masyarakat 

statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat 

yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya di dalam 

masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat 

dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. 

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan  

masyarakat. Perubahan  itu terjadi sesuai dengan  hakikat dan sifat dasar 

manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat 

selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu 

yang baru untuk mengubah  keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan 

kebutuhannya.  (Djazifah, 2012:3) 

Berikut ini merupakan definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh 

para sosiolog (Djazifah, 2012:4): 

1) Kingsley Davis 

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian 

buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam 

hubungan-hubungan antara buruh dengan majikan, dan seterusnya 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik                      

2) John  Lewis Gillin  dan  John Philip Gillin 

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat 

adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 
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penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru 

dalam masyarakat. 

3) Robert M Mac Iver 

Perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan 

sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan 

(equilibrium) hubungan sosial. 

4) Selo Soemardjan 

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnya  nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat.   

5) William F. Ogburn 

Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan 

terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola 

berpikir masyarakat.   

Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan 

dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat 

dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa 

lampau/sebelumnya, untuk memahami perbedaan keadaannya. 

Perubahan sosial di suatu masyarakat bisa ditandai dengan berubahnya 

bentuk struktur sosial dan konstruksi budaya. Gejala ini menyebabkan 
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konstruksi sosial dan budaya suatu masyarakat bergerak menjauhi bentuknya 

yang terdahulu. Perubahan sosial seperti ini akan terjadi jika terdapat perubahan 

pada berbagai organisasi sosial dan persepsi masyarakat pada nilai-nilai 

kehidupan. Dengan demikian, jika suatu perubahan sosial terjadi, maka bentuk-

bentuk ekspresi nilai-nilai yang dipercayai secara kolektif mereka pada 

penyelenggaraan ritual atau pun tradisi sangat mungkin terjadi (Zeitlin, 

1995:122). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan 

sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara 

unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

menghasilkan pola kehidupan yang baru  (berbeda dengan pola kehidupan 

sebelumnya). Perubahan  sosial  mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, 

kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, 

serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. 

Perubahan sosial merupakan proses yang wajar dan akan berlangsung 

secara terus menerus. Perubahan sosial tidak selalu mengarah ke perubahan 

yang sifatnya positif.  

b. Teori Perubahan Sosial 

Dikenal beberapa teori perubahan sosial yang dapat mendasari  

pemahaman terhadap perubahan sosial, di antaranya adalah sebagai berikut 

(Djazifah, 2012:6–8). 
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1) Teori Evolusi  

Teori ini memandang masyarakat bergerak dari titik awal yang sama ke titik 

akhir yang sama/sempurna (industrialisasi), baik secara linier maupun 

multilinier. 

2) Teori Siklus 

Teori ini menganggap bahwa peradaban berkembang di dalam masyarakat 

melalui proses kelahiran, keremajaan, kedewasaan, kemunduran, dan 

kematian/kepunahan, kemudian akan kembali pada proses awal kelahiran 

berikutnya, dan seterusnya. 

3) Teori Fungsionalis 

Teori ini melihat setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap 

elemen masyarakat lainnya, di samping itu setiap perubahan yang 

dipandang bermanfaat oleh masyarakat (fungsional) akan diterima, dan 

sebaliknya apabila dianggap tidak berguna (disfungsional ) akan  ditolak 

masyarakat.   

4) Teori Konflik 

Teori ini melihat bahwa konflik yang terjadi antar kelompok dan antar kelas 

sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua 

perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial 

baru, konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan 

melahirkan perubahan berikutnya. 
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c. Bentuk Perubahan Sosial 

Di dalam kehidupan masyarakat dapat kita jumpai berbagai bentuk 

perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut (Djazifah, 2012:9–

10). 

1) Perubahan Sosial secara Lambat 

Perubahan ini dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-

perubahan yang memerlukan waktu lama berjalan dengan sendirinya secara 

alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu. 

2) Perubahan Sosial secara Cepat 

Perubahan ini disebut revolusi, selain terjadi secara cepat juga menyangkut 

hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat dan sering menimbulkan 

disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 

3) Perubahan Sosial Kecil 

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur 

struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi 

masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan 

dan lembaga kemasyarakatan. 

4) Perubahan Sosial Besar 

Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa 

pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, serta menimbulkan 

perubahan pada lembaga kemasyarakatan.  
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5) Perubahan Sosial  yang  Direncanakan (Dikehendaki) 

Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan 

terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di 

dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan 

Agent of change (Agen perubahan). 

6) Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki) 

Perubahan ini merupakan perubahan yang berlangsung tanpa 

direncanakan/dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan 

pengawasan masyarakat.   

d. Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial 

Suatu penyebab seringkali diartikan sebagai suatu fenomena yang 

diperlukan dan cukup mampu untuk menimbulkan akibat yang bisa 

diperkirakan. Untuk menelusuri penyebab terjadinya perubahan sosial, perlu 

mencermati fenomena yang cukup kompleks; namun secara umum dibedakan 

antara penyebab yang bersumber dari dalam (internal) masyarakat itu sendiri 

dan yang bersumber dari luar (eksternal) masyarakat tersebut (Djazifah, 

2012:27–31). 

1) Penyebab perubahan yang bersumber dari luar (internal) masyarakat. 

a) Bertambah dan Berkurangnya Penduduk 

Bertambahnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa 

menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama 

dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya (dalam bentuk aturan/norma 

sosial). Berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena penduduk 



49 
 

 
 

berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan 

dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, sehingga 

mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

b) Penemuan-penemuan baru. 

Penemuan-penemuan baru dibedakan dalam pengertian discovery 

dan invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, 

baik berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang 

individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi 

invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima serta 

menerapkan/menggunakan penemuan baru tersebut; misalnya dalam proses 

penemuan mobil. Rangkaian proses penemuan, pengembangan dan 

persebaran suatu hasil kebudayaan baru tersebut, serta cara-cara unsur 

kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam 

masyarakat, dinamakan  sebagai  innovation (inovasi). 

c) Pertentangan (Conflict) 

Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun 

antara kelompok dengan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya 

perubahan sosial masyarakatnya. Seperti yang sering terjadi pada 

masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional 

menuju masyarakat modern, pertentangan terjadi antara kelompok generasi 

tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-

unsur kebudayaan modern.  
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d) Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi 

Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam sutau pemerintahan 

negara akan meyebabkan terjadinya perubahan–perubahan besar dalam 

kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga kemasyarakatan, mulai dari 

bentuk negara sampai keluarga batih mengalami perubahan-perubahan yang 

mendasar. 

2) Penyebab perubahan yang bersumber dari luar (eksternal) masyarakat. 

a) Lingkungan Alam Fisik 

Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa 

bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya, 

maupun berupa tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak 

lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar yang menyebabkan 

terjadinya bencana tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan penduduk 

harus pindah ke daerah yang lebih aman dan berbeda dengan kondisi 

lingkungan yang lama. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di 

daerah yang baru, maka berkembanglah lembaga-lembaga kemasyarakatan 

baru untuk menjaga agar kehidupan  masyarakat tetap  dapat  berjalan. 

b) Peperangan 

Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan 

perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang 

kalah akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan 

politik baru sesuai dengan kehendak negara yang memenangkan peperangan 
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tersebut. Karena negara yang menang biasanya akan memaksakan 

kehendaknya  pada  negara  yang  kalah.   

c) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 

Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena 

adanya hubungan fisik antara dua masyarakat, yang diikuti adanya pengaruh 

timbal balik sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami 

perubahan. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain juga bisa 

terjadi secara sepihak, misalnya melalui media massa (siaran TV). 

e. Perubahan Sosial Budaya 

Berbicara mengenai perubahan sosial tidak dapat lepas dari perubahan 

budaya. Pemisahan keduanya hanya untuk kepentingan teori saja, namun pada 

kehidupan nyata kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. 

Perbedaan pengertian pada perubahan sosial dan perubahan budaya 

adalah terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. 

Perubahan budaya lebih menekankan pada perubahan sistem nilai, sedang 

perubahan sosial pada sistem pelembagaan yang mengatur tingkah laku 

masyarakat (Handoyo dkk, 2007:69) 

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. 

Seperti yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan (dalam Handoyo dkk, 

2007:69–70) bahwa perubahan sosial adalah: “segala perubahan-perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosialnya dan perilaku di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat”. 
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Pada dasarnya ada empat perkara penting dalam teori perubahan sosial 

yaitu: 

1) Perkara asal usul 

Masyarakat tradisional yang masih ada sekarang ini dapat dijadikan 

petunjuk kondisi awal untuk menelusuri perkembangan masyarakat modern. 

2) Solidaritas mekanik dan organik 

Solidaritas mekanik dapat ditemukan dalam organisasi sosial masyarakat 

tradisional, yang terdapat kecenderungan untuk mempertahankan ide 

bersama dan tata sosial yang seragam untuk menjaga keutuhan solidaritas 

kolektif tersebut. 

3) Pembagian kerja 

Pembagian kerja dalam masyarakat cenderung memiliki solidaritas organik. 

Hal ini disebabkan jumlah dan interaksi yang meningkat mengakibatkan 

peningkatan dalam pembagian kerja. Di dalam masyarakat sekarang 

integrasi sosial sangat berkurang maka organisasi profesional perlu 

dikembangkan. 

4) Arah perkembangan masyarakat modern terjadi dari solidaritas mekanik ke 

solidaritas organik. Hal ini dimaksudkan  untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan yang layak. 

Sementara itu, perubahan kebudayaan dari masyarakat tradisional ke 

modern tidak perlu menyebabkan hilangnya keseimbangan yang dapat 

menimbulkan konflik. Oleh karena perubahan kebudayaan berlangsung dalam 

jangka panjang dan terus menerus maka harus diupayakan agar perubahan 
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kebudayaan dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat 

yang lebih baik. 

Secara umum penyebab perubahan sosial budaya dibedakan atas dua 

golongan besar, yaitu: (1) perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. 

Perubahan ini meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah 

penduduk, serta pertentangan. (2) Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. 

Perubahan ini dapat berupa pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, 

dan penyebab dari alam (Handoyo dkk, 2007:78–81). 

Perubahan sosial budaya dapat berlangsung lambat atau juga cepat 

tergantung pada kondisi masyarakatnya. Perubahan sosial budaya ada yang 

direncanakan ada pula yang tidak direncanakan.  

Berangkat dari deskripsi teori di atas, peneliti akan mencoba menggali 

faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi sambatan berdasarkan 

pada perubahan sosial masyarakat Desa Pandansari. Perubahan sosial dalam 

masyarakat Desa Pandansari bisa saja menjadi faktor pendukung terlaksananya 

tradisi sambatan atau malah menjadi faktor penghambat dan hilangnya tradisi 

sambatan di Desa Pandansari. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2012). Dalam penelitiannya 

Purnamasari mengkaji tentang nilai kearifan lokal yang masih berjalan di Desa 

Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Salah satu nilai 

kearifan lokal yang sejak dahulu sampai sekarang masih lekat dalam kehidupan 



54 
 

 
 

bermasyarakat adalah budaya gotong royong atau masyarakat setempat sering 

menyebutnya dengan “Sambatan”. Purnamasari (2012:5) menyatakan bahwa:  

Sambatan memiliki pengaruh yang kuat di desa tersebut dibandingkan 

kegiatan-kegiatan yang lain. Sambatan adalah kegiatan sejenis gotong 

royong yang dilakukan oleh warga pada saat salah seorang warga 

mempunyai pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak orang 

misalnya  pada saat mendirikan rumah maka warga sekitar (para 

tetangga) dengan  sukarela akan membantu untuk mengerjakan 

pembangunan rumah tersebut. 

Sambatan menurut Purnamasari adalah sejenis kegiatan yang dilakukan 

dengan cara bergotong royong membantu seorang warga yang membutuhkan 

bantuan tenaga orang banyak, dimana dalam kegiatan sambatan tersebut, orang 

yang membantu dalam kegiatan sambatan tersebut melakukanya dengan 

sukarela. Akan tetapi “di Desa Wonosari, Sambatan sudah mulai jarang 

ditemukan. Warga lebih memilih untuk mempekerjakan dan membayar buruh 

dibandingkan melakukan gotong royong (sambatan) dengan warga lain” 

(Purnamasari, 2012:5). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pada masa kini 

budaya sambatan sudah jarang ditemukan di daerah pedesaan, warga lebih baik 

membayar tenaga kerja buruh daripada melakukan gotong royong sambatan 

karena jauh lebih praktis. 

Perbedaan penelitian Purnamasari dengan peneliti adalah terletak pada 

apa yang dikaji atau yang menjadi fokus penelitian dan lokasi penelitian. Jika 

pada penelitian Purnamasari fokus penelitiannya adalah mengenai eksistensi 

sambatan sebagai kearifan lokal dan bagaimana pelaksanaannya. Lokasi 

penelitian di Desa Wonosari Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. 

Sedangkan peneliti memiliki fokus penelitian pada karakteristik pelaksanaan 
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sambatan gawe omah dan bagaimana bentuk perwujudan gotong royong dalam 

sambatan gawe omah, serta faktor yang menyebabkan masyarakat 

melaksanakan dan tidak melaksanakan sambatan gawe omah. Lokasi penelitian 

di Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2013) 

mengenai eksistensi sambatan di era modernisasi. Perbedaan penelitian 

Maryani dengan peneliti adalah penelitian Maryani hanya mengkaji mengenai 

keberadaan sambatan di era modernisasi dan faktor yang mempengaruhi 

pudarnya sambatan. Jenis sambatan yang dikaji tidak disebutkan secara jelas 

apakah sambatan gawe omah atau sambatan jenis lainnya. Maryani juga tidak 

membahas bagaimana bentuk perwujudan gotong royong dalam sambatan. 

Sementara persamaan penelitian Maryani dengan peneliti terletak pada jenis 

kegiatan dalam masyarakat yang diteliti yaitu sambatan. 

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyu (2013) mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan keaktifan 

gotong royong melalui kebun desa di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, 

Kabupaten Demak. Rumusan masalah peneliti di antaranya bagaimana peran 

kepala desa dalam meningkatkan keaktifan gotong royong melalui kebun desa, 

partisipasi warga Desa Mojosimo terhadap program kebun desa, dan hambatan 

dan tantangan yang muncul dalam meningkatkan keaktifan gotong royong 

melalui kebun desa. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa peran kepala desa 

dalam Program Pembangunan Desa di Desa Mojosimo dalam memakmurkan 
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warga dan juga menyalurkan hobi warga dalam bercocok tanam yaitu dengan 

adanya program kebun desa atau memanfaatkan lahan kosong.  Kepala Desa 

Mojosimo dalam mengggerakkan dan meningkatkan keaktifan gotong royong 

diterapkan: Sosialisasi warga dan kerjabakti desa yang dilaksanakan setiap hari 

Jumat. program yang diterapkan oleh kepala desa mendapatkan antusias yang 

sangat baik dari warga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Kepala 

Desa Mojosimo dalam meningkatkan keaktifan gotong royong di desa dengan 

membentuk program kebun desa, selain untuk menjaga silaturahmi warga 

dengan cara bekerja sama juga program kebun desa sebagai wadah warga yang 

hobi bercocok tanam. 

Peran kepala desa dalam pembinaan meningkatkan partisipasi warga 

mengenai gotong royong mendapat antusias yang baik dari warga. Warga desa 

aktif dalam kegiatan gotong royong dalam kebun desa, keterlibatan dan 

tanggung jawab warga desa sangat diperlukan dalam perawatan kebun desa. 

Hambatan Kepala Desa Mojosimo dalam meningkatkan keaktifan gotong 

royong yaitu mengenai partisipasi warga desa, warga dalam memberikan 

partisipasi ada yang ikut aktif dalam gotong royong kerja bakti tetapi ada 

beberapa warga yang mengesampingkan kerja bakti dan memilih untuk bekerja, 

budaya malas, ada warga yang lebih memilih di rumah untuk tidur atau 

berpergian dibandingkan harus ikut kerja bakti. Hambatan selanjutnya 

mengenai tanaman, tanaman yang ditanam tidak hanya mengandalkan 

pemberian dari dinas tetapi warga secara bergotong royong iuran untuk 

membeli bibit sendiri untuk ditanam di kebun. Kepala Desa lebih sering 
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mengadakan sosialisasi dengan warga mengenai arti penting hidup bergotong 

royong. 

Dari penelitian di atas, ada beberapa persamaan dan perbedaan kajian 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terletak 

pada kajian mengenai gotong royong di dalam masyarakat desa. Penelitian di 

atas juga membahas mengenai salah satu bentuk usaha penguatan sikap gotong 

royong dalam masyarakat desa beserta hambatan dalam pelaksanaan usaha 

penguatan sikap gotong royong pada masyarakat desa. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada bentuk perwujudan gotong royong di dalam 

masyarakat. Jika pada penelitian di atas menggunakan program kebun desa 

yang dipelopori oleh kepala desa sedangkan penelitian ini berpijak pada suatu 

tradisi masyarakat Jawa yaitu tradisi sambatan. Selain itu, lokasi penelitian juga 

menjadi salah satu perbedaan penelitian Wahyu dengan peneliti. 

C. Kerangka Berpikir  

Berdasarkan uraian yang diambil dari berbagai sumber pustaka, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian yang berangkat dari pertanyaan peneliti 

mengenai bagaimana implementasi sikap gotong royong dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang erat kaitannya dengan 

gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah sambatan. 

Salah satu desa yang masih melaksanakan tradisi sambatan adalah Desa 

Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Jenis sambatan yang 

masih sering dilaksanakan oleh masyarakat desa sampai saat ini adalah 
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sambatan ketika membangun rumah dan merenovasi rumah atau sering disebut 

sambatan gawe omah. 

Sebagai suatu tradisi dalam masyarakat Desa Pandansari, sambatan 

gawe omah merupakan salah satu perwujudan gotong royong dalam bentuk 

tolong menolong pada masyarakat desa. Perwujudan gotong royong pada tradisi 

ini dapat dilihat dari karakteristik kegiatannya yang sejalan dengan karakteristik 

gotong royong. misalnya rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang 

dilakukan, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, serta kesukarelaan 

masyarakat. Tradisi ini membutuhkan atau melibatkan banyak orang dan di 

dalamnya terjadi interaksi serta kerja sama antara orang yang satu dengan yang 

lain dalam rangka membantu tetangga atau orang yang sedang nyambat. 

Sehingga akan membenuk solidaritas dan kepedulian sosial antar anggota 

masyarakat desa. Dengan adanya solidaritas dan kepedulian sosial antar 

anggota masyarakat maka sikap gotong royong masyarakat desa akan mudah 

terwujud dan semakin meningkat apabila dilaksanakan secara konsisten. 

Selain itu, perwujudan gotong royong dalam sambatan gawe omah juga 

dapat dilihat dari peranan tradisi ini dalam mewujudkan gotong royong yang 

sifatnya lebih luas yakni kerja bakti. Oleh sebab itu, sambatan bukan hanya 

sekadar kegiatan tolong menolong antara satu atau dua orang saja, melainkan 

salah satu bentuk perwujudan gotong royong yang merupakan salah satu pilar 

untuk menjaga kerukunan, memupuk rasa kebersamaan, persatuan masyarakat. 

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan sambatan gawe omah di 

Desa Pandansari sudah mulai menunjukkan tren penurunan, tidak semua warga 
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yang sedang membangun atau merenovasi rumah melaksanakan sambatan. 

Hanya orang atau warga tertentu yang masih melaksanakan sambatan, seperti 

warga dari kalangan menengah ke bawah dan tokoh-tokoh masyarakat 

setempat. Namun, di sisi lain walaupun ada tren penurunan, eksistensi tradisi 

sambatan gawe omah di Desa Pandansari masih tergolong baik dibanding 

dengan desa-desa di sekitarnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi sambatan gawe 

omah di desa ini. Faktor tersebut bisa berupa faktor pendorong dan penghalang. 

Faktor pendorong sambatan ini bisa diakibatkan oleh kondisi sosial masyarakat 

tersebut yang masih terjaga atau penyebab lainnya di luar hal tersebut. 

Sementara faktor penghalang tradisi ini disinyalir banyak disebabkan oleh 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Salah satu contoh adalah faktor 

alam, misalnya saja ketika musim hujan warga akan cenderung tidak 

melaksanakan sambatan gawe omah karena hasil pekerjaan tidak akan 

maksimal dan warga yang berpartisipasi jauh lebih sedikit daripada ketika 

musim kemarau, sehingga mereka memilih untuk mengundur waktu 

pelaksanaan sambatan atau tidak melaksanakan sambatan sama sekali dan lebih 

memilih menyewa tukang. Contoh lainnya adalah faktor perubahan sosial 

seperti kesibukan warga desa, gaya hidup masyarakat yang berubah, serta 

semakin banyaknya tenaga ahli dan alat modern yang lebih praktis. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan tradisi sambatan gawe omah sebagai perwujudan gotong royong 

pada masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen 
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dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kerangka berpikir ini, 

peneliti gambarkan dalam skema berikut: 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan Sambatan Gawe Omah di Desa Pandansari 

Pelaksanaan sambatan gawe omah di Desa Pandansari meliputi 

beberapa tahapan, yaitu perencanaan hari, pemberitahuan kepada warga 

sekitar, pelaksanaan, dan penutup kegiatan berupa selamatan atau doa 

bersama. Sambatan gawe omah diawali dengan keinginan atau niat seorang 

warga untuk meminta bantuan atau istilahnya “nyambat”. Selanjutnya, 

orang yang nyambat tersebut mulai merencanakan dan memilih hari serta 

waktu pelaksanaan sambatan yang dirasa tepat. Setelah menetukan hari, 

maka warga yang nyambat membangun rumah tadi mulai 

mengundang/meminta tolong kepada saudara atau tetangga sekitar untuk 

ikut berpartisipasi dalam sambatan. Pada hari pelaksanaan sambatan, warga 

yang dimintai tolong akan datang dengan membawa berbagai peralatan 

untuk mendukung pekerjaan. Setelah pelaksanaan sambatan selesai sebagai 

penutup, maka warga yang nyambat umunya menggelar selamatan atau doa 

bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta dan ucapan 

terima kasih kepada warga desa. 

Tujuan dan alasan masyarakat melaksanakan sambatan adalah agar 

beban mereka ketika melakukan suatu pekerjaan atau ketika tertimpa 
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musibah menjadi lebih ringan, sehingga mereka tidak terlalu terbebani atau 

terpuruk dalam suatu masalah dan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. 

Sementara tujuan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sambatan yang 

dilaksanakan oleh seorang warga adalah agar dapat meringankan beban atau 

sekadar memberikan bantuan kepada warga yang sedang melakukan suatu 

pekerjaan dan membutuhkan bantuan. Di samping itu, tujuan lain dari 

keikutsertaan warga mengikuti sambatan adalah agar kelak ketika mereka 

membutuhkan bantuan, warga sekitar juga mau memberikan bantuan seperti 

halnya ketika dirinya membantu warga yang lain. 

Karakteristik yang paling menonjol dalam pelaksanaan tradisi 

sambatan gawe omah di Desa Pandansari adalah adanya asas timbal balik. 

Asas timbal balik berasal dari adanya subjek yang menolong dan objek yang 

ditolong. Ketika ada warga yang sedang membutuhkan bantuan 

membangun rumah atau merenovasi rumah, maka yang bersangkutan akan 

meminta bantuan kepada warga sekitar rumahnya untuk membantu 

pekerjaannya dalam membangun atau merenovasi rumah atau istilahnya 

nyambat. Setelah warga yang diundang mau berpartisipasi membantu dan 

datang dalam kegiatan tersebut, maka disitulah mulai timbul asas timbal 

balik, antara warga yang menolong dan ditolong. Dari pihak yang ditolong, 

dirinya akan mengingat jasa orang yang telah menolongnya, sehingga ketika 

orang yang telah menolongnya tersebut sedang membutuhkan bantuan, 

sebagai balas jasa dirinya akan membantu orang yang pernah menolongnya 

tersebut. Sementara dari pihak yang telah menolong dalam kegiatan 
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sambatan tersebut, dirinya memiliki pengharapan untuk ditolong di 

kemudian hari oleh orang yang ditolong sebelumnya.  

2.  Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sambatan Gawe Omah di Desa 

Pandansari 

Faktor pendorong pelaksanaan sambatan gawe omah di Desa 

Pandansari adalah (1) kepedulian sosial masyarakat masih tinggi, (2) adanya 

semangat persaudaraan dan kekeluargaan antar warga, (3) kesadaran 

masyarakat untuk mempererat kerukunan, (4) kebiasaan masyarakat, (4) 

melestarikan tradisi, (5) keinginan masyarakat untuk mempercepat 

pekerjaan, (6) ekonomi masyarakat yang lemah, (7) partisipasi masyarakat 

dalam sambatan masih tinggi, (8) cuaca yang mendukung, (9) semakin 

banyaknya tenaga ahli. Sementara faktor penghalangnya adalah (1) 

keengganan masyarakat merepotkan tetangga, (2) individualitas masyarakat 

yang meningkat, (3) kesibukan masyarakat, (4) perasaan gengsi untuk 

meminta bantuan, (5) tersedianya tenaga ahli/tenaga upah, (6) 

ketidakmampuan masyarakat menyelenggarakan sambatan, (7) tidak 

praktis, (8) meningkatnya ekonomi masyarakat. 

3. Bentuk Perwujudan Gotong Royong dalam Sambatan Gawe Omah pada 

Masyarakat Desa Pandansari 

Perwujudan gotong royong pada tradisi ini dapat dilihat dari 

karakteristik kegiatannya yang sejalan dengan karakteristik gotong royong. 

Selain itu, juga dapat dilihat dari peranan tradisi ini dalam mewujudkan 

gotong royong yang sifatnya lebih luas yakni kerja bakti. 



181 
 

 
 

Adapun karakteristik gotong royong yang terdapat pada sambatan 

gawe omah adalah (1) terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan 

yang dilakukan, (2) suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan 

sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu 

pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan, (3) 

sambatan gawe omah merupakan kegiatan tolong menolong yang berbentuk 

kerja sama dengan melibatkan banyak orang, (4) rasa kekeluargaan dan 

persaudaraan, (5) Tidak membedakan derajat manusia (kesetaraan), (6) 

Warga yang ikut dalam kegiatan sambatan gawe omah merupakan pekerja 

sukarela. Sukarela yang dimaksud adalah tidak diberi upah atau gaji serta 

tidak ada paksaan dari warga yang meyelenggarakan sambatan gawe omah. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut. 

1. Masyarakat Desa Pandansari yang akan melaksanakan kegiatan sambatan 

gawe omah sebaiknya dalam mengundang warga sekitar untuk mengikuti 

sambatan gawe omah di tempatnya tidak hanya dilakukan secara lisan, 

tetapi juga secara tertulis supaya mereka dapat mengingat dan mengetahui 

lebih jelas hari dan waktu pelaksanaan sambatan.  

2. Masyarakat Desa Pandansari yang sedang melaksanakan sambatan gawe 

omah hendaknya mengerti dan memahami kondisi beberapa masyarakat 

yang tidak dapat mengikuti kegiatan sambatan gawe omah di tempatnya 

dengan cara tidak menyinggung atau memberikan stempel buruk terhadap 
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orang tersebut untuk menghindari konflik atau permusuhan antarwarga dan 

juga agar warga tersebut tidak menarik diri dari kehidupan sosial 

masyarakat Desa Pandansari. 

3. Masyarakat Desa Pandansari diharapkan lebih berusaha lagi menyempatkan 

dirinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sambatan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat lain atau setidaknya jika benar-benar ada halangan 

sempatkan dirinya untuk melihat kondisi warga yang sedang nyambat untuk 

menghindari prasangka negatif dari masyarakat sekitar. 

4. Pemerintah desa setempat hendaknya berusaha mempertahankan dan 

melestarikan tradisi sambatan melalui berbagai program desa yang linear 

dengan tradisi ini, seperti program peduli warga miskin, bedah rumah, arisan 

bahan bangunan, dan lain-lain. 

5. Tokoh masyarakat dan pejabat desa hendaknya menjadi koordinator 

pelaksanaan sambatan gawe omah yang bertugas untuk mengatur dan 

mengarahkan warga dalam pelaksanaan sambatan gawe omah agar 

masyarakat tidak terlalu banyak membuang-buang waktu dan energi hanya 

untuk menunggu atau berdebat menentukan pembagian pekerjaan dan cara 

pengerjaannya. Pejabat desa atau pun tokoh masyarakat umumnya adalah 

orang yang disegani oleh  masyarakat sehingga sangat pas jika dijadikan 

sebagai koordinator pelaksanaan sambatan. 

6. Pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat yang memahami tradisi 

sambatan hendaknya memberikan pemahaman atau penjelasan kepada 

masyarakat yang belum mengetahui dan kurang memahami pelaksanaan 
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sambatan agar pelaksanaan tradisi ini tidak mengalami banyak perubahan 

baik itu dari segi makna dan pelaksanaannya. 

7. Pemerintah Desa Pandansari perlu mengontrol berbagai bentuk perubahan 

sosial masyarakat melalui beragam kegiatan desa yang dirasa mampu untuk 

menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial, kultural, dan tradisi yang ada di 

dalam masyarakat.
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