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ABSTRAK 

 

Tradisi sambatan adalah tradisi gotong royong yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat dalam hal tolong menolong yang di dasarkan 

pada rasa kepedulian antara masyarakat satu dengan yang lainnya 

tanpa mengaharapkan upah atau imbalan. Tradisi sambatan umumnya 

dilakukan oleh masyarakat Jawa pedesaan pada saat membangun 

rumah. Namun di era modern seperti saat ini, sambatan mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat memilih untuk beralih 

kepada hal-hal yang praktis dalam membangun rumah. Fokus dalam 

penelitian ini yaitu Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana potret tradisi sambatan di desa 

Rejomulyo, apa saja yang mempengaruhi pergeseran nilai sosial pada 

tradisi sambatan masyarakat desa Rejomulyo saat ini, dan bagaimana 

dampak sosial pergeseran nilai sambatan terhadap masyarakat desa 

Rejomulyo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana pergeseran nilai sosial yang terjadi pada tradisi sambatan 

dan dampak dari pergeseran nilai sosial tersebut terhadap masyarakat 

desa Rejomulyo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya menjelaskan kondisi 

masyarakat berdasarkan data yang bersifat apa adanya dilapangan. 

Teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipan, wawancara 

langsung dan didukung dengan dokumentasi. Penentuan informan 

penelitian menggunakan teknik snowball sampling, dimana yang 

menjadi informan kunci adalah sesepuh desa Rejomulyo. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sambatan di desa Rejomulyo 

telah mengalami pergeseran nilai sosial yang dipengaruhi oleh 

kehidupan ekonomi masyarakat mulai sejahtera, kehadiran jasa tukang 

professional, pembagian kerja masyarakat yang kompleks serta 

didukung dengan munculnya ketertarikan masyarakat pada sesuatu 

yang praktis. Dampak sosial yang diakibatkan oleh pergeseran nilai 

sosial tersebut diantaranya berkurangnya interaksi antar anggota 

masyarakat, masyarakat desa yang sebelumnya mengedepankan 

kolektivitas berubah menjadi individualis, berkurangnya rasa empati 

dan simpati, dan berkurangnya rasa solidaritas sosial masyarakat. 
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MOTTO 

 

                               

           

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul proposal ini yaitu: “Tradisi Sambatan Pada 

Masyarakat Jawa di Era Modern (Studi di Desa Rejomulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.Untuk 

memperoleh pengertian yang lebih jelas serta menghindari kesalah 

pahaman mengenai judul proposal ini, maka ada baiknya terlebih 

dahulu peneliti jelaskan pengertian dan maksud tujuan dari judul 

ini.  

Tradisi sambatan adalah tradisi gotong royong yang sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal tolong menolong yang di 

dasarkan pada rasa kepedulian antara masyarakat satu dengan 

yang lainnya. Menurut Koenjaraningrat, tradisi sambatan berasal 

dari kata “sambat” yang berarti meminta bantuan atau pertolongan 

kepada masyarakat, dimana yang diminta adalah jiwa dan 

tenaganya secara sukarela dan tidak mengharapkan upah.
1
 

Masyarakat yang masih melakukan tradisi sambatan ini adalah 

masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sambatan sendiri biasanya 

diikuti oleh warga yang berada dalam suatu area atau lingkungan 

tertentu. Tradisi sambatan biasanya dilaksanakan ketika akan 

membangun rumah “ngadekne omah”,acara hajatan dan 

sebagainya. 

Sambatan merupakan salah satu tradisi yang khas dari 

masyarakat Jawa. Ditinjau secara sosiologis, tradisi ini 

mengedepankan semangat kolektif yang termanifestasi dengan 

gotong-royong dalam rangka membantu warga yang meminta 

bantuan dalam menyelesaikan hajatnya. Hal ini dapat berimplikasi 

terhadap hubungan sosial antar sesama warga, yaitu meningkatnya 

rasa kekeluargaan dan solidaritas antar sesama warga. Di dalam 

sambatan ini pula terdapat pertukaran sosial, dimana terjadi dalam 

                                                           
1
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masyarakat suatu ikatan atau jalinan hubungan sosial dengan 

menghasilkan keuntungan dari pertukaran tersebut. Hal ini dapat 

dilihat bahwa ada semacam penghematan anggaran karna tidak 

memakai tenaga ahli, berdasarkan pilihan rasional, akhirnya 

sesama warga akan saling membantu apabila ada warga yang akan 

membutuhkan bantuan melalui sambatan ini. 

Era modern merupakan antitesa dari era tradisional. 

Sebelumnya terjadi proses peralihan dari masyarakat tradisional 

ke masyarakat modern.
2
 Proses peralihan tersebut menimbulkan 

fenomena-fenomena seperti terdegradasinya budaya tradisional 

dari kehidupan masyarakat.  Hal ini sangat berpengaruh bagi 

keberlangsungan budaya maupun tradisi yang telah lama ada 

dalam masyarakat. Menurut August Comte, beberapa ciri yang 

menandakan era modern diantaranya adalah adanya konsentrasi 

tenaga kerja di pusat kota, pengorganisiran pekerjaan berbasis 

efektivitas dan keuntungan, penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam proses produksi, kontradiksi tajam antara buruh 

dan majikan, berkembangnya kesenjangan sosial, serta sistem 

ekonomi berbasis liberal-terbuka.
3
 Dalam konteks penelitian ini, 

peneliti melihat bahwa fenomena masyarakat hari ini telah 

memenuhi unsur-unsur modern sehingga dapat diklasifikasikan 

menjadi masyarakat modern. Modernisasi tersebut kemudian 

berpengaruh terhadap nilai-nilai dan budaya tradisional dalam 

masyarakat, utamanya di desa Rejomulyo, salah satunya yaitu 

terhadap tradisi sambatan. 

Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat desa Rejomulyo, yang merupakan nama salah satu 

desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di 

Kecamatan Jati Agung, dimana masyarakat disini mayoritas 

bersuku Jawa yang sangat identik dengan sambatan. Berdasarkan 

hal tersebut maka peneliti menjadikan masyarakat Rejomulyo 

sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. 

                                                           
2
Nanang Martono, SosiologiPerubahanSosial: PerspektifKlasik, Modern, 

Posmodern, danPoskolonial(Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2011),  80. 
3Ibid, h. 82. 
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Berdasarkan uraian di atas, maksud dari penelitian ini 

adalah suatu studi yang akan mengelaborasi tentang pergeseran 

nilai sosial pada tradisi sambatan di desa Rejomulyo, Kecamatan 

Jati Agung Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah   

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang 

mempunyai banyak pulau yang tersebar luas, dimana setiap pulau 

memiliki banyak keanekaragaman baik dari segi suku, bahasa, 

ragam agama dan budaya.
4
 Keanekaragaman budaya ini salah 

satunya adalah tradisi yang dimiliki setiap suku di Indonesia dan 

tidak pernah terlepas dari konteks ritual yang ada di dalamnya. 

Tradisi sendiri merupakan bentuk kekayaan manusia yang masih 

sering dijumpai oleh masyarakat yang memiliki  konsepsi dalam 

sistem budaya dan mengatur tindakan atau perbuatan manusia 

dalam kehidupan sosialnya. Karena pada dasarnya masyarakat 

tidak terlepas dari keadaan sosial yang terjadi didalam kehidupan 

dimana saling beruhubungan antara satu dengan yang lain, dan 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup bersama.
5
 

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak terlepas 

dari suatu kebudayaan dan tradisi dimana tradisi tersebut 

dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu tradisi yang 

dimiliki Indonesia adalah tradisi sambatan atau yang lebih dikenal 

dengan istilah gotong royong. Tradisi sambatan ini merupakan 

tradisi yang dihasilkan oleh masyarakat suku Jawa dalam bentuk 

pertolongan atau  kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh 

masyarakat, tanpa mengharapkan upah dan secara sukarela. 

Tradisi ini sudah biasa dilakukan sejak zaman nenek 

moyang terdahulu yang melibatkan semua masyarakat, sebagai 

bentuk simbol nilai luhur warisan yang diakui memberikan 

keuntungan sosial bagi masyarakat serta mempererat tali 

                                                           
4Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008,  988 
5Soerjono Soekanto, Soisiologi Suatu Pengantar, Cet-44, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012),  55 
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persaudaraan antar sesama.
6
 Dalam pelaksanaan sambatan, orang 

yang berketempatan mendirikan atap mencari tanggal yang tepat 

dan mempersiapkan punggahan seperti kelapa, bendera merah 

putih, padi dan juga air yang nantinya setelah diberi doa dan akan 

dipasang diatas atap rumah sebelum dipasang genteng.
7
 

Sedangkan untuk hajatan itu biasanya orang yang berketempatan 

melakukan pengajian terdahulu, lalu berziarah meminta doa 

kepada orang yang sudah meninggal, dan juga menyiapkan bubur 

merah putih serta minuman teh dan kopi sebagai tanda 

menghormati arwah keluarga yang sudah tidak ada.
8
 Yang 

terakhir ialah sambatan ketika ada kematian, untuk 

melaksanakanya setiap rumah yang sedang berduka cita 

mengundang masyarakat agar melakukan  takziah bersama dalam 

proses tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari bahkan sampai 

nyetahun,inimerupakan suatu bentuk penghormatan pada arwah 

orang  yang telah meninggal dunia. 

Sistem sambatan pada masyarakat pedesaan nampak unik 

dengan gambaran sebuah keharmonisan dalam kehidupan yang 

berdampingan satu dengan yang lain. Uniknya undangan 

sambatan ini melalui sistem dari mulut ke mulut, tidak 

memerlukan sistem rapat ataupun pembentukan panitia. Jika di 

lihat, rasa kebersamaan pada saat melakukan sambatan biasanya 

pada saat istirahat makan siang, dimana masyarakat beramai-

ramai menyatap hidangan sederhana yang sudah disiapkan. Selain 

itu, tradisi sambatan semacam ini juga merupakan simbol identitas 

kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial 

terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
9
 

Umumnya tradisi sambatan merupakan suatu kegiatan 

yang sifatnya adalah membangun kebersamaan dan toleransi antar 

                                                           
6 Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan 

Masyarakat Muslim di Pedesaan, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol 9, No. 1, 2014,  64. 
7Sri Wintala Ahmad, AsalUsuldanSejarah Orang Jawa (Yogyakarta, 

Araska, 2017), 152 
8
Wahyana Giri MC, Sajen dan Ritual Orang Jawa, (Yogyakarta: PT Suka 

Buku, 2010),  31 
9
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial( Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2007), 75-76. 
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masyarakat. Kegiatan sambatan ini berada ditengah-tengah 

masyarakat baik di desa maupun di kota, tetapi kegiatan ini lebih 

banyak dilakukan di pedesaan karena masyarakat pedesaan masih 

sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan. Sedangkan 

padamasyarakat perkotaan tradisi sambatan ini sangat jarang 

dilakukan karena dikota-kota kehidupan keluarga sangat sukar 

disatukan.
10

 Didalam tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang 

sudah disepakati dalam kehidupan sosial, dalam kesehariannya 

masyarakat hidup berdasarkan kebiasaan-kebiasaan nenek 

moyangnya yaitu, saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan 

saling memelihara.
11

 Dalam hal ini juga bisa dilihat dari cara 

masyarakatnya berinteraksi dengan sesama suku Jawa ataupun 

suku lainnya dengan saling menghargai dan tolong menolong. 

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami suatu 

perubahan. Seiring perkembangan zaman dan dinamika 

masyarakat terlihat bahwa perubahan sosial pada kehidupan 

masyarakat terjadi terus-menerus.
12

 Perubahan-perubahan yang 

terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru suatu kemunduran 

dalam masyarakat yang mengalami perubahan biasanya mengenai 

norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, lembaga kemasyarakatan, 

pola perilaku organisasi, interaksi sosial dan lain sebagainya.
13

 

Dalam hal ini tradisi pun bersifat transformatif.
14

 Hal ini terjadi 

karena pengaruh modernisasi pada masyarakat dengan segala 

konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Dalam hal 

teknologi, terjadi perubahan-perubahan signifikan yang membuat 

perkembangan teknologi semakin maju dan mempermudah urusan 

                                                           
10 Choerul Anam, Tradisi Sambatan dan Nyadran,Universitas Diponegoro 

Semarang, Jurnal Ilmu Susatra, Vol 12, No.1, 2017,  77 
11 Dadang  Kahmad, Sosiologi Agama Potret Agama dalam Dinamika 

Konflik, Pluralitas,dan Modernitas, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 55 
12 Afrinel Okwita, Esra Safitri Aritra, Perubahan Kehidupan Sosial Budaya 

Masyrakat Melayu, Kampung Tua Tanjung Buntung Pasca Pembangunan, Historia: 

Jurnal Program Pendidikan Sejarah, Vol.2. No 1, 2017, 2. 
13 Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, ( Jakarta : PT 

Bumi Aksara, 2002), 162. 
14 Iswidayanti, Sri, Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya 

Masyarakat Pendukungnya (TheFunction Of Myth In Social Culture Life Of Its 

Supporting Community) Harmonia: Journal Of Arts Research And Education, 2007, 

8.2, 183. 
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manusia. Namun di sisi lain, hal-hal yang sifatnya tradisional  

akan tereduksi atau tergradasi dari kehidupan masyarakat. 

Perlahan-lahan hal-hal yang tradisional akan tergantikan oleh hal-

hal yang sifatnya modern. Dalam hal ini dapat dilihat pada 

pergeseran budaya atau tradisi yang ada dalam masyarakat. 

Pada masyarakat desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan, awalnya secara keseluruhan 

masyarakatnya masih melaksanakan  tradisi sambatan dalam 

setiap kegiatan sosialnya, seperti membangun rumah dan hajatan. 

Hal tersebut dilakukan untuk mempererat tali silahturami dan 

menghormati para leluhur. Namun, pada saat ini tradisi sambatan 

lambat laun tereduksi oleh perkembangan masyarakat yang 

semakin modern. 

Dahulu, tradisi sambatan dilakukan dengansukarela tanpa 

mengharapkan imbalan upah, namun haldemikiansaat ini sudah 

jarang ditemukan, dimanamasyarakat desa saat ini cenderung 

memilih menggunakan sistem pengupahan. Beberapa di antaranya 

saat membangun rumah dan hajatan yang kini sudah memakai 

tenaga ahli. Pada saat pembuatan rumah mereka memakai tenaga 

ahli tetapi tidak dengan pemasangan atap yang dilakukan dengan 

cara sambatan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Narto sebagai berikut: 

       Sambatan hari ini sudah tidak sepertidulu, dimana dulu 

misalnya saat membangun rumah, semua kerjaan dilakukan oleh 

masyarakat. Cuma hari ini sudah banyak yang diganti oleh tenaga 

ahli. Sambatan bangun rumah hanya sekedar pasang genteng saja. 

Biasanya itu atas dasar pertimbangan biaya pengeluaran yang 

dikeluarkan selama sambatan dengan saat membayar tenaga ahli 

yang cenderungkuranglebihsama. Oleh sebab itu masyarakat lebih 

memilih menggunakan tenaga ahli yang sudah jelas ahli dalam 

melakukan pekerjaannya, ketimbang menggunakan tenaga 

masyarakat.
15

 

                                                           
15

Narto, Wawancara Tokoh Mayarakat desa Rejomulyo pada, 01 Mei 2021 
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Dari penjelasan bapak Narto tersebut, dapat dilihat bahwa 

telah terjadi perkembangan rasionalitas pada masyarakat yang 

mencirikan masyarakat desa Rejomulyo telah beralih menjadi 

masyarakat modern. 

Pada penelitian terdahulu Arya Dwi Pamungkas dalam 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya 

tradisi sambatan  memiliki macam-macam sambatan antara lain 

sambatan murni, sambatan campuran, dan sambatan kelompok. 

Tetapi dengan seiringnya waktu  sambatan dalam membangun 

rumah ini mengalami penurunan nilai ekonomi terhadap 

keberlanjutan masyarakat desa. Adanya derajat ekonomi yang 

kurang, terdapat kecenderungan masyarakat untuk sungkan  

meminta tolong  kepada orang lain. Padahal jika dilihat 

masyarakat mengambil makna nilai dasar kesinambungan 

sambatan yaitu Geden Rumongso dimna geden rumongso ini 

memiliki suatu sikap yang peka terhadap situasi sekitarnya, dan 

bagi mereka sambatan juga bisa dikatakan sebagai modal sosial.
16

 

Selain itu pada penelitian Sri Maryani dalam 

penelitiannya Budaya Sambatan di Era Modernisasi yang berada 

di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, dalam penelitiannya 

menjelaskan budaya sambatan di era modren ini masih dijalankan. 

Disini sambatan biasanya dilakukan ketika ada tetangga yang 

menggali sumur, dan juga mendirikan rumah serta pertanian. 

Tetapi hal yang membedakannya yaitu pada kegiatan mendirikan 

rumah pada era modern ini justru pada pelaksanaannya,mulai dari 

tahap persiapan sampai ketahap penyelesaian  karena bentuk dan 

model saat membangun rumah pada era modern ini masih ada 

sambatan yang membangun dalam bentuk dua lantai. Jurnal di 

atas permasalahannya mendekati dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini, kesenjangan dalam penelitian 

sebelumnya itu menjelaskan tentang proses gotong royong dari 

awal persiapan sampai ke tahap penyelesaian didalam tradisi 

sambatan pada masyarakat jawa mengalami perubahan didalam 

                                                           
16 Arya Dwi Pamungkas, Rosiani, Dkk, Kajian Nilai Sambatan dalam 

Kehidupan Sosial dan Kaitannya dengan Keberlanjutan Masyarakat Desa di Desa 

Meranti Jaya, Jambi, Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, Vol 16. (2), 2013 
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proses pelaksanaannya dan tradisi sambatan ini sudah sangat 

jarang dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Hakikatnya tradisi sambatan pada masyarakat Jawa 

pedesaan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya adalah 

membangun kebersamaan dan toleransi antar masyarakat yang 

menjadi prioritas utama oleh masyarakat dimana setiap 

masyarakat selalu berbondong-bondong, berkumpul, dan secara 

sukarela membantu warga yang sedang membutuhkan tenaga 

dalam membangun rumah. Tetapi pada masyarakat Jawa di desa 

Rejomulyo saat setelah terjadi proses transformasi dari 

masyarakat tradisional menuju masyarakat modern ini 

berpengaruh terhadap kelangsungan tradisi sambatan. Hal ini 

dikarenakan orang-orang di desa Rejomulyo ini cenderung 

memilih hal-hal praktis dalam memilih pekerjaan, yaitu dari 

penggunaan tenaga kolektif beralih ketenaga ahli dengan 

munculnya alat canggih. Disamping itu juga masyarakat 

disibukkan dengan pembagian kerja yang kompleks 

mengakibatkan partisipasi dan berkurangnya waktu secara 

bersamaan untuk mengikuti sambatan. 

Menurut Sajidin, tradisi sambatan ini sangat penting 

karena salah satu bentuk tolong menolong guna untuk mempererat 

tali persaudaraan antar sesama tetapi dengan seiring 

berkembangnya zaman, hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh modernisasi yang menyebabakan tradisi sambatan ini 

semakin berkurang untuk dilaksanakan sehingga banyak 

perubahan-perubahan yang tidak terkendali. Saat ini tradisi 

sambatan yang ada di desa Rejomulyo sedikit demi sedikit mulai 

hilang, dan kebanyakan masyarakat yang membuat rumah dan 

juga hajatan pada saat ini dilakukan dengan sistem upah, tetapi 

untuk mendirikan atap, hajatan, dan orang meninggal ini masih 

dilakukan dengan sistem sambatan dengan sukarela. Karena sudah 

jarangnya tradisi sambatan ini tidak dilaksanakan hal ini 

berpngaruh terhadap gotong royong tersebut sehingga 
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menyebabkan beberapa masyarakat yang sudah tidak ikut andil 

dalam melakukannya.
17

 

Menurut Narto, masyarakat bahkan lebih memilih untuk 

sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ada yang disibukkan 

dengan mengurus persawahan juga bahkan dengan pekerjaan 

mereka yang lain ketimbang melaksanakan tradisi sambatan 

walaupun dalam proses pelaksanaannya tidak memakan waktu 

yang cukup lama tapi masyarakat di desa Rejomulyo ini lebih 

memilih untuk mengurus pekerjaannya sendiri.
18

 

Zaman yang semakin berkembang dan masyarakat yang 

selalu berubah sehingga membawa pola perubahan bagi tradisi 

sambatan di era modern inilah yang melatarbelakangi ketertarikan 

peneliti untuk melakukan penelitiandengan judul “TRADISI 

SAMBATAN PADA MASYARAKAT JAWA DI ERA 

MODERN”(studi di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung, 

Lampung Selatan)”. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam proses 

penelitian untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang 

tidak relevan, berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi 

masalah dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada 

tradisi sambatan. Sedangkan subfokus penelitian yaitu tradisi 

sambatan dalam membuat rumah pada masyarakat desa 

Rejomulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari deskripsi mengenai latar belakang dan identifikasi 

masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

                                                           
17 Sajidin, Selaku Tokoh Agama desa Rejomulyo, Wawancara pada  1 April 

2020 
18 Narto, Selaku Tokoh Masyrakat desa Rejomulyo, Wawancara  pada 16 

Mei 2020 
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1. Bagaimana potret tradisi sambatan masyarakat desa 

Rejomulyo? 

2. Apakah ada pergeseran nilai sosial dalam tradisi sambatan di 

desa Rejomulyo saat ini? 

3. Bagaimana pengaruh pergeseran nilai sambatan terhadap 

solidaritas sosial masyarakat desa Rejomulyo? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi sambatan 

pada masyarakat jawa di desa Rejomulyo. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran nilai dalam 

tradisi sambatan pada masyarakat jawa di desa Rejomulyo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pergeseran nilai sambatan 

terhadap solidaritas sosial masyarakat desa Rejomulyo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang diharpakn 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya prodi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengetahui dan menyikapi adanya modernisasi yang sudah 

berkembang luas dan tidak terkendali terhadap kelestarian 

tradisi yang didalamnya memiliki nilai-nilai sosial yang akan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu masyarakat. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui terkait hal-

hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Peneliti menemukan 

beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tradisi sambatan 

yang relevan, dengan topik penulisan karya ilmiah ini sebagai 

bahan perbandingan maupun rujukan, antara lain sebagai berikut: 

1. Jurnal Karya Arya Dwi Pamungkas Pada Tahun Februari 

2013 yang berjudul “Kajian Nilai Sambatan Dalam 

Kehidupan Sosial dan Kaitannya Dengan Keberlanjutan 

Masyarakat Desa di Meranti Jaya”  Jurusan Agribisnis 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Hasil penelitian jurnal 

ini membahas tentang pelaksanaan sambatan dan kaitannya 

dengan nilai kehidupan sosial ekonomi dengan keberlanjutan 

masyarakat di desa Meranti Jaya, dimana kegiatan yang 

dilakukan ini adalah kegiatan pertanian dan pembuatan 

rumah. Kegiatan pertanian yang dilakukan dalam pertanian 

mulai dari pembukaan lahan dan pemeliharaan serta 

pemupukan lahan. Sedangkan pembuatan rumah dilakukan 

dari awal proses tahap persiapan, tahap pengerjaan, dan tahap 

akhir. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, tradisi 

sambatan tidak digunakan dalam hal pertanian tetapi 

digunakan dalam kegiatan bukan hanya pembuatan rumah saja 

tetapi dalam acara nikahan hajatan dan jika ada orang yang  

meninggal. Pembuatan rumah diatas maksudnya adalah 

menaikan atap saja dan memasang genteng rumah tidak 

dilakukan dengan proses dari tahap awal persiapan, 

pengerjaan, sampai tahap akhir.
19

 

2. Jurnal yang berjudul “Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi 

Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong 

Royong di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Jawa Timur”. 

Penulis Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan. Hasil 

penelitian jurnal ini yang mana membahas mengenai peran 

                                                           
19

 Arya Dwi Pamungkas, Rosiani, Dkk, Kajian Nilai Sambatan dalam 

Kehidupan Sosial dan Kaitannya dengan Keberlanjutan Masyarakat Desa di Desa 

Meranti Jaya, Jambi, Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, Vol 16. (2), 2013 
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pemuda dalam kemasyarakatn terutama tradisi sambatan 

dalam rangka pembentukan karakter dimana pemuda yang 

dimaksud adalah seluruh pemuda yang ada di desa Jogorogo 

yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang tergabung 

dalam karang taruna. Karakter yang dimaksud disini ialah 

karkater yang sesuai degan pancasila yaitu gotong royong. 

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu tradisi sambatan tidak 

dilakukan oleh pemuda karang taruna melainkan para bapak-

bapak dan ibu-ibu yang sudah diberikan tugas masing-masing 

seperti jika ada pemasangan atap atau penaikan genteng itu 

adalah tugas para bapak-bapak, jika ada hajatan pesta 

pernikahan ibu-ibu sudah diberikan tugas untuk membantu 

memasak serta para gadis dan bujang untuk membantu proses 

nikahan seperti menjadi panitia.
20

 

3. Jurnal yang berjudul “Budaya Sambatan di Era Modernisasi” 

di desa Gumukerjo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

Penulis Sri Maryani, Jurusan Pendidikan Sosiologi 

Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hail penelitian jurnal ini 

membahas tentang tradisi sambatan, dimana tradisi sambatan 

ini adalah tradisi yang masuk dalam pertanian, membangun 

rumah dan mengganti atap serta menggali sumur warga. 

Bukan hanya itu saja haisl penelitian ini juga membahas 

tentang karakteristik budaya sambatan dan dampak 

modernisasi terhadap sambatan di desa Gumukerjo. Dimana 

budaya sambatan di desa Gumukerjo mempunyai 

karaketeristik yaitu tidak identik dengan kerja bakti. 

Perbedaannya yang terdapat dalam penelitian saya adalah 

tradisi sambatan ini bukan digunakan dalam membuat rumah 

tetapi hanya menaikan atap dan genteng saja. Dan dalam 

penelitian Sri Maryani telah memaparkan teori modernisasi, 

sebagian dari penjelasan beliau akan saya gunakan untuk 

                                                           
20

 Pramydyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, Peran Pemuda Sebagai 

Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong, 

Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016. 
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melihat fenomena tradisi sambatan di tempat penelitian yang 

saya lakukan.   

 

H. Metode Penelitian  

Setiap penulisan karya ilmiah tidak dapat lepas dari 

penggunaan sebuah metode. Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian objek alamiah yang berkembang apa adanya dan 

tidak dibuat-buat serta dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi objek yang diteliti.
21

 Untuk 

mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data 

yang valid. Maka, dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan 

metode penelitian yang akan dipergunakan. 

1. Pendekatan dan Prosedur Penellitan 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis dikarenakan, pendekatan sosiologis adalah 

suatu pendekatan yang digunakan dalam mengamati 

masyarakat.
22

 Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini 

dengan cara menggunakan teori yang menggambarkan 

suaru fenomena didalam masyarakat, peneliti 

menggunakan teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim. 

b. Prosedur Penelitian  

Adapun prosedur penelitian yang dimaksud disini 

merupakan langkah-langkah, tahapan dalam suatu 

penelitian yaitu, sebagai berikut: 

 

 

                                                           
21Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 8  
22 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung, 

Alfabeta, 2014), 8 
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1) Tahapan Perencanaan Penelitian  

Tahap perencanaan penelitian digunakan untuk 

mempersiapkan sebuah penelitian, semua hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian di persiapkan 

atau di adakan seperti pemiliha judul, perumusan 

masalah, dan hipotesis. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahap 

dimana penelitian sudah dilaksanakan atau dilakukan. 

pada tahap ini pengumpulan data informasi, analisa 

data dan penarik kesimpulan telah dilakukan. 

3) Tahap Penulisan Laporan 

Dalam tahap ini penulisan laporan ini 

sebagaimana mestinya penelitian telah selesai 

dilakukan. Dan pada tahap ini, hasil dari sebuah 

penelitianya dibuatkan laporan.
23

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yaitu semua prosedur yang dibutuhkan 

dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan penelitian sampai 

pada laporan hasil penelitian.
24

 Desain penelitian (strategy of 

inquiry) menghubungkann peneliti dengan metode pendekatan 

yang sesuai untuk memngumpulkan dan menganalisi data 

empiris. Desain penelitian yang digunakan terhadap data ini 

adalah studi kasus. Desain penelitian studi kasus bertujuan 

untuk meneliti secara mendalam suatu program, kejadian atau 

aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang 

diteliti terkait dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti 

mengumpulkan informasi secara detail dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu.
25

 

                                                           
23 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, 

(Bogor, Ghalia Indonesia, 2002),  28 
24 Islachuddin Yahya, Teknik Penulisan Karangan Ilmiah(Surabaya: Surya 

Jaya Raya,2007),  41. 
25 Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2017/1018,  15 
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Alasan peneliti menggunakan studi kasus karena penelitian ini 

akan meneliti secara mendalam terkait tradisi Sambatan yang 

mengalami perubahan dari masa kemasa dan faktor eksistensi 

yang mempengaruhi tradisi sambatan di desa Rejomulyo Jati 

Agung Lampung Selatan. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan   

Penelitian kualitatif pada dasarnya berangkat dari 

kasus tertentu. Menurut Spradley yang dinamakan “social 

situation” yang terdiri dari tiga elemen yaitu, pelaku 

(actor), tempat (place), dan aktivitas (activity). Dari 

ketiga elemen ini ialah sebagai objek dari penelitian yang 

dicari dan dipahami secara mendalam.
26

 

Sampel yang disebut dalam penelitian kualitatif ini adalah 

partisipan (narasumber), atau orang yang mengetahui 

dengan jelas suatu informasi yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Maka dari itu, peneliti melakukan batasan 

informan yang akan dijadikan sebagai partisipan 

(narasumber) yang mana terdiri dari 10 orang. Peneliti 

memilih informan yang aka diwawacarai yaitu, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat yang 

mengikuti trdisi sambatan atau beberapa masyarakat yang 

sudah pernah melalakukan trdisi sambatan. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Rejomulyo Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, peneliti memilih 

desa tersebut sebagai tempat penelitian karena jarak akses 

desa tersebut dekat dengan peneliti sehingga dapat 

mempermudah dalam mengambil data informasi. 

 

 

                                                           
26Sugiono ,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 289 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam melakukan penelitian, adapun beberapa 

pendekatan yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah proses pencatatan dan pengamatan 

secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. 

Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang 

direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat 

dikontrol kendalan (reabilitas) dan kesahihannya 

(validitasnya). Secara luas atau pengamatan berarti setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran. Secara sempit, 

yaitu pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan.
27

 

b. Wawancara  

Teknik wawancara merupakan salah satu cara 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Karena 

menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu 

elemen penting dalam penelitian. Wawancara (interview) 

dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara 

bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). 

Namun demikian teknik wawancara dalam penelitian ini 

tidak harus dilakukan secara langsung.
28

 Dalam penelitian 

ini peneliti peneliti melakukan wawancara dengan tokoh 

masyarakat, seperti tertua yang ada di desa Rejomulyo, 

yakni merupakan orang yang sudah mengerti desa 

tersebut yang mana telah mengetahui pasti dengan 

masyarakat Desa Rejomulyo yang mana memiliki 

                                                           
27 Koenjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 1976), 69 
28 Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Kencana, 

2013),  69 
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latarbelakang pemahaman dan pengalaman langsung 

terhadap tradisi sambatan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung dan ditunjukan 

kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. 

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika 

langsung ditulis orang yang langsung mengalami 

peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa 

dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis 

orang ini. Dokumen dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dalam 

pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.
29

 

5. Prosedur Analisis Data 

Metode ini adalah proses memngorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan kedalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
30

 Setelah data terkumpul lalu dianalisis 

secara urut untuk mencari, menemukan, dan kemudian 

menyusun data yang telah terkumpul dengan memnggunakan 

beberapa tahap yaitu: 

a. Reduksi Data (Reduction Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu.
31

 Dengan itu peneliti menjadi lebih mudah 

memahami karena data yang ditemukan telah 

                                                           
29 Kondjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, 70-71 
30 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja 

Rosda Karya, 2001), 103 
31Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif), (Bandung, Alfabeta,2010), 338 
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direduksi sehingga mampu memberikan gambaran 

yang jelas dan mudah untuk melakukan tahapan 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data (DataDisplay) 

Penyajian data atau Data Display, penyajian data 

dalam bentuk teks naratif, yang didasarkan pada 

pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu 

berkaitan dengan data yang lain.
32

 Setiap data harus 

bisa dipahami, dan tidak lepas dari sumbenrya 

sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Pada tahap kesimpulan yang dilakukan adalah 

memberi kesimpulan, terhadap analisis atau 

penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup 

pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data 

yang telah diperoleh. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan ini peneliti menggunakan 

metode deduktif, yaitu dengan cara mellihat peristiwa yang 

general atau umum. yang diijabarkan menjadi konkrit 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Konteksnya 

dalam penelitian ini adalah berkembangnya zaman tertentu 

atau modernisasi akan membawa suatu perubahan terhadap 

keberadaan tradisi Sambatan dan faktor yang mempengaruhi 

eksistensi tradisi sambatan di desa Rejomulyo Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
32 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012),  172 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan pengantar penelitian. Beberapa bagian yang 

terdapat di bab ini diantaranya adalah latar belakang masalah 

pnelitian, rumusan masalah penelitian, fokus dan sub-fokus 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi 

penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini merupakan basis teori yang akan digunakan dalam 

penelitian. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan 

dengan judul penelitian, dimana teori tersebut digunakan sebagai 

pisau analisa guna mengelaborasi masalah yang diajukan dalam 

penelitian. 

BAB III Data Penelitian 

Bab ini merupakan data penelitian. Data penelitian terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data penelitian merupakan akumulasi 

dari tahapan prosedur penelitian yang dilakukan yang berisi 

tentang angka maupun deskripsi tentang objek penelitian. 

BAB IV Analisa Penelitian 

Bab ini merupakan analisa data penelitian. Pada bab ini berisi 

tentang data penelitian yang dianalisis menggunakan teori-teori 

yang ada pada BAB II. Analisis yang dilakukan dalam bab ini 

dilakukan untuk menjawab masalah penelitan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

BAB V Kesimpulan 

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi 

tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara komprehensif dan holistik penemuan penelitian 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
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BAB II 

MASYARAKAT DESA, TRADISI, DAN MODERNISASI  

 

A. Tradisidan Masyarakat Pedesaan 

1. Pengertian Masyarakat Pedesaan 

Secara terminologi, masyarakat diartikan golongan besar 

atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena 

sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-

mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan 

sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.
33

 

Sedangkan pedesaan secara geografis diartikan sebagai suatu 

hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan 

lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-

unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang 

saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam 

hubunganya dengan daerah-daerah lain.  

Paul H. Landis seorang sarjana sosiologi perdesaan dari 

Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan 

cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. 

Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu 

lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk 

tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu 

lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab 

dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk 

tujuan analisa ekonomi desa di definisikan sebagai suatu 

lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.
34

 

Dari pandangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki 

hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan 

umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian 

                                                           
33

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 144. 
34Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1999), 30 
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besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat 

tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, 

adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat 

pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan 

kerja sama untuk mencapai kepentingan kepentingan mereka. 

2. Karakteristik Masyarakat Pedesaan 

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam 

hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian 

mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik 

dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di 

daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan 

ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu 

perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan 

pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri 

dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan 

bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya. 

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat 

dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana 

dikemukakan oleh Roucek dan Warren) yaitu:
35

 

a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata 

pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap dan tingkah laku.  

b. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota 

keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan 

sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan 

persoalan.  

c. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

bermasyarakat, misalnya adanya keterikatan, anggota 

masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.  

d. Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim 

dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak. 

                                                           
35JeftaLeibo, SosiologiPedesaan (Yogyakarta: Andi Offset, 1995),  28. 
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Apa yang dikemukakan di atas, tidak berarti berlaku di 

setiap desa karena bisa saja salah satu atau beberapa ciri yang 

sudah ada tidak kelihatan lagi akibat terjadinya perkembangan 

dalam masyarakat desa itu sendiri. 

Selanjutnya Rogers dkk juga mengemukakan hal yang 

hampir sama tentang masyarakat desa, namun ia lebih 

menjelaskan dari segi petani, yaitu:
36

 

a. Adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani 

dengan yang lain. Hal ini bisa terjadi karena untuk memenuhi 

kebutuhan hidup , sesama anggota komunitas saling berebut 

untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. 

Misalnya tanah, adalah sumber produksi usaha tani yang 

terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah 

disertai pula dengan pekerjaan di bidang pertanian tidak 

menjamin sehingga petani berusaha di luar sektor pertanian. 

b. Pandangan yang sempit dikalangan petani. Pandangan yang 

sempit menyebabkan kesempatan untuk maju selalu terbatas. 

Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan masyarakat 

yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya 

Jawa, mengungkapkan bahwa “lakune wong urip gumantung 

nasibe dewe-dewe” (orang hidup itu tergantung nasibnya 

sendiri-sendiri). 

c.  Ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah. Hubungan 

antara petani dengan pemerintah cenderung kurang harmonis 

bila pemerintah memperlihatkan gaya kepemimpinan yang 

otoriter. Dengan demikian tidak adanya keterbukaan dan 

kebebasan menetukan pilihan menimbulkan rasa curiga 

terhadap pemerintah. 

d. Familisme. Adanya rasa kekeluargaan dan keakraban diantara 

orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. 

e. Rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. 

Kondisi ini ada dalam masyarakat desa yang relative belum 

                                                           
36Nora Susilowati, SosiologiPedesaan, 2012, 
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berkembang disebabkan oleh sumberdaya alam yang cukup 

menghidupi mereka. Masyarakat baru menerima ide-ide baru 

kalau sumberdaya alamnya tidak mendukung lagi atau mulai 

berkurang. 

f. Fatalisme. Sikap ini tercermin pada pandangan seseorang 

yang menganggap bahwa keberhasilan bukanlah hasil kerja 

keras seseorang, tetapi berada diluar dirinya (supernatural). 

g. Keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan. 

Dalam masyarakat desa terutama mereka yang rentan terhadap 

kemiskinan, cenderung ditemukan keinginan yang sangat 

rendah baik dibidang pendidikan maupun jenis pekerjaan lain 

(terutama anak-anak dan wanita). 

h. Kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri 

untuk mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian 

keuntungan yang lebih besar di masa depan. Keadaan ini 

disebabkan karena petani selalu diliputi oleh situasi yang tidak 

menentu akibat tergantungnya mereka dengan alam. Misalnya 

nelayan, bila mendapatkan hasil yang berlebih, mereka 

cenderung membeli barang kebutuhan rumah tangga seperti 

elektronik untuk dinikmati dalam “semusim”. Bila musim 

berikutnya kurang beruntung, apa yang telah dibeli, dijual 

kembali dengan harga yang lebih murah. 

i. Pandangan yang terbatas dengan dunia luar. Hal ini diketahui 

pada kemampuan masyarakat tersebut dalam menyerap 

sesuatu yang datang dari luar, misalnya pesan-pesan 

pembangunan yang disampaikan apakah dapat diterima, 

dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. 

j. Memilki derajat empati yang rendah. Rendahnya empati yang 

disebabkan oleh jarak sosio psikologis maupun pengetahuan 

yang terbatas dari masyarakat lain yang sudah lebih maju.  

Beberapa kecendrungan karakteristik-karakteristik diatas, 

dikemukakan secara umum, namun tidak semua kecendrungan ini 

ada pada setiap masyarakat desa sebab tergantung pada seberapa 
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jauh tingkat perubahan (kemajuan) yang telah dicapai oleh 

masyarakat desa. 

3. Pengertian Tradisi 

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia 

sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi 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 harus dipenuhi oleh 

manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas 

akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan 

yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan 

belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai 

warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian 

tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 

kebetulan atau disengaja.
37

Dari pemaham 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. 

Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan 

sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat 

istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah 

diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan 

manusia.
38

 

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia 

berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan 

                                                           
37 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial( Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2007), 69. 
38 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisisus, 1988),  

11. 



 

 
 

26 

kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap 

lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap 

alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang 

memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur 

penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan 

penyimpangan.  

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat 

model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai 

dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti 

perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku 

lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan 

tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem 

tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang 

berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem 

ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).  

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi 

adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau 

gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa 

kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari 

keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. 

Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara 

sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya 

fenomena tradisi itu. 

2. Fungsi Tradisi dalam Masyarakat 

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi 

meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi 

mereka”.
39

Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki 

fungsi bagi masyarakat antara lain: 

a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan 

turuntemurun. 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 

                                                           
39
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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 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.
40

 

 

B. Modernisasi 

1. Definisi Modernisasi 

Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan 

masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari 

masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang 

modern. Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi yaitu suatu 

bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada 
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suatu perencanaan yang biasanya dinamakan sosial planning.
41

 

Dengan demikian, Modernisasi merupakan Proses perubahan dari 

cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju dalam 

rangka untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Sebagai suatu bentuk perubahan sosial, modernisasi 

biasanya merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan 

terencana. Era Modernisasi ditandai dengan fenomena 

mengglobalnya dunia. Globalisasi sering dicurigai akan 

memperlemah budaya dan tradisi masyarakat Dunia Ketiga. 

Hubungan antar entitas kebudayaan dalam konteks global sering 

dianggap tidak berimbang. Bahwasanya dunia secara keseluruhan 

mengalami modernisasi yang secara mendasar ditopang oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, 

transportasi dan informasi. Disisi lain abad ini disebut pasca 

modern, suatu keadaan yang dapat dipandang demokratis karena 

abad ini memberikan kesempatan terhadap semua untuk 

membangun suatu peradaban baru.
42

 Dan Negara-negara maju 

akan memproduksi budaya baru dan menyebarkannya ke Negara-

negara berkembang dengan perantaraan kemudahan teknologi 

informasi. Hal-hal yang sifatnya informatif akan dengan mudah 

membanjiri negara-negara yang belum maju. Hal yang 

sebaliknya, yaitu masuknya informasi dari negara yang belum 

maju ke negara maju justru tidak terjadi atau terjadi tetapi sangat 

rendah. Arus informasi pada era global tidak terjadi secara 

berimbang, akibatnya negara-negara Dunia Ketiga seperti 

tenggelam dalam arus budaya asing.  

Modernisasi banyak dirasakan oleh bangsa dalam Negara 

berkembang misalnya Negara kita ini Indonesia. Meskipun 

demikian baik karena ketergantungan Negara berkembang pada 

negara maju dalam berbagai bidang ekonomi, keuangan, dan 

teknologi atau karena mengejar kemajuan. Sadar atau tidak 

Negara berkembang seperti Indonesia juga mendukung proses 
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modernisasi. Dalam pengertian ini Negara-negara berkembang 

merupakan subyek atau pelaku modernisasi kalaupun pasif 

sifatnya. 

2. Syarat-syarat Modernisasi 

Terdapat pula syarat-syarat modernisasi. Menurut 

Soerjono Soekanto, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Cara berpikir ilmiah (scientific thinking) yang sudah 

melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah 

maupun masyarakat luas. 

b. Sistem administrasi Negara yang baik dan benar-benar 

mewujudkan birokrasi. 

c. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat 

pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS (Badan 

Pusat Statistik). 

d. Penciptaan iklim yang menyenangkan (favourable) terhadap 

modernisasi terutama media massa. 

e. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. 

f. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial (social 

planning) yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau 

golongan.
43

 

3. Dampak Modernisasi 

Dampaknya segera terasa dalam bidang kehidupan 

manusia baik ekonomi, politik, perdagangan dan budaya serta 

gaya hidup bahkan agama. Ada dua dampak dari terjadinya 

modernisasi yaitu modernisasi mendatangkan efe-efek negatif 

yaitu:
44

 

a. Kemiskinan nilai spiritual, tindakan sosial yang tidak 

mempunyai penghasilan materi di anggap sebagai tindakan 

yang tidak rasional. Kepatuhan manusia dari mahluk 
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spiritual menjadi milik material yang menyebabkan nafsu 

hewaniyah menjadi pemandu kehidupan manusia. 

b. Peran agama di geser menjadi unsur akhirat sedang unsur 

dunia menjadi di utamakan. 

c. Tuhan hanya hadir dalam pikiran, lisan, dan tulisan tetapi 

tidak hadir dalam perilaku dan tindakan. 

d. Sistem politik modern melahirkan nepotisme, birokrasi,dan 

otoriter 

e. Individualistik keluarga pada umumnya kehidupan 

fungsinya sebagai unit terkecil pengambil keputusan. 

Seorang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tidak 

lagi bertanggung jawab kepada keluarga. Ikatan moral 

kepada keluarga semakin lemah dan keluarga di anggap 

sebagai lembaga teramat tradisional. 

f. Terjadinya frustasi dengan ciri-cirinya hasrat yang 

berlebihan untuk berkuasa bersenang-senang ntuk berkuasa 

mencari kenikmatan yang biasanya tercermin pada perilaku 

yang berlebihan untuk mengumpulkan uang untuk 

kenikmatan seksual. 

g. Kehampaan eksistensial berupa perasaan hampa hidupnya 

menjadi tidak bermakna. 

Selanjutnya modernisasi memiliki dampak positif bagi 

kehidupan manusia, antara lain: 

a. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dalam 

zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berfikir masyarakat 

yang irasional menjadi rasional. 

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bahwasanya berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi masyarakat akan lebih mudah dalam beraktifitas 

dan mendorong untuk berfikir lebih modern. 

c. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Banyaknya industri 

berdasarkan teknologi yang sudah modern menjadikan nilai 

dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi 
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yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha 

mempengaruhi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, hal ini juga mempengaruhi perkembangan 

modernisasi.  

Modernisasi sering disamakan dengan industrialisasi dan 

pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kini tradisi disamakan dengan 

ketinggalan zaman dan keterbelakangan, semua itu secara 

diamdiam mengandaikan bahwa modernisasi sebagai proses 

historis yang bertujuan jelas, tak terhentikan dan bersifat global 

yang akan berlangsung secara kurang lebih sama di mana-mana, 

masyarakatmasyarakat tradisional pun tidak bisa mengelak 

darinya dalamjangka waktu yang panjang. Modernisasi sebagai 

sebuah gejala perubahan sosial tentunya sangat penting bagi 

sebuah masyarakat, terutama pada masyarakat yang mempunyai 

sifat terbuka terhadap suatu perubahan. Modernisasi dirasa 

penting karena menyangkut dampak yang akan terjadi dalam 

suatu masyarakat, baik positif maupun negatif.  

Modernisasi erat hubungannya dengan globalisasi di 

mana pembaharuan yang terjadi dalam masyarakat lebih besar 

terjadi karena masuknya teknologi. Melalui teknologi tersebut 

akan sedikit banyak membawa dampak yang progres bagi 

masyarakat, misalnya saja dengan adanya modernisasi maka 

secara tidak langsung teknologi akan mudah diserap oleh 

masyarakat, dan lebih cepat merubah pola pikir masyarakat.  

Masyarakat pada zaman modern kini telah banyak 

mengalami perkembangan dalam kehidupannya, kini masyarakat 

mulai memasuki era informasi, dimana semua negara berusaha 

agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, 

lembaga pemerintah dan lain-lain terhubung dalam satu jaringan, 

sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat 

dilakukan secara mudah dan cepat melalui telematika. 

Perkembangan globalisasi informasi yang didukung oleh 

kemajuan teknologi kini telah mengubah aspek-aspek tradisional 

masyarakat, sehingga adanya hal tersebut tentu akan 

mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal 
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ini terbukti dengan adanya terobosan baru teknologi informasi 

yang telah lama melahirkan teknologi informasi komputer yang 

canggih yaitu Internasional Networking (Internet). 

 

C. Solidaritas Sosial Perspektif Emile Durkheim 

Kerangka teori merupakan teori-teori yang dianggap 

relevan untuk menganalisis objek penelitian. Sebagai alat, teori 

tersebut dipilih yang paling memadai, paling tepat, baik dan 

mengena terhadap permasalahan yang ada. Untuk memilih teori 

yang paling relevan, peneliti berpandangan harus didasarkan 

pada hakikat objeknya. Maksudnya adalah, objeklah yang 

menentukan teori mana yang relevan.
45

Maka untuk menjelaskan 

penelitian sambatan di era modern ini, paradigma fakta sosial 

dengan teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh 

EmileDurkheim. 

1. Paradigma Fakta Sosial 

Fakta sosial merupakan gejala yang berada di luar 

individu dan memiliki kekuatan memaksa individu untuk 

tunduk di bawahnya. Fakta sosial merupakan satu konsep 

yang dibangun oleh Durkheim dengan tujuan untuk 

memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan untuk 

membantu sosiologi mendapatkan lapangan 

penyelidikannya. Durkheim mencoba menguji teori-teori 

yang dihasilkan dari belakang meja atau yang berdasarkan 

hasil penelitian empiris. Menurut Durkheim, riset empiris 

inilah yang membedakan antara sosiologi sebagai cabang 

ilmu pengetahuan dari filsafat.
46

 

Fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu 

(think) yang berbeda dengan ide. Dimana untuk 

memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar 
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pemikiran manusia. Arti penting peryataan Durkheim ini 

terletak pada usaha untuk menerangkan bahwa fakta sosial 

tidak dapat dipelajari melalui introspeksi, hal itu berarti 

bahwa kita mempelajari hal-hal dari luar pikiran- pikiran kita 

sendiri melalui pengamatan dan ekperimentasi. Hasil 

pengamatan tersebut dikatakan sebagai fakta-fakta sosial 

melalui cara bertindak apa saja yang mampu mengangkat 

gejala sosial di masyarakat. 

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua 

macam: 

a. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu 

yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. 

Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah 

bagian dari dunia nyata (external word). 

Contohnya arsitektur dan norma hukum. 

b. Dalam bentuk nonmaterial, yaitu sesuatu yang 

dianggap nyata (external). Fakta sosial jenis ini 

merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif 

yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran 

manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme, 

dan opini.
47

 

Beberapa fakta sosial seperti arsitektur dan norma 

hukum merupakan barang sesuatu yang berbentuk material, 

karena alasannya adalah hal tersebut dapat disimak dan 

diobservasi. Fakta sosial material mudah dipahami, misalnya 

norma hukum. Norma hukum merupakan sesuatu yang nyata 

ada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Begitu 

juga dengan arsitektur yang jelas-jelas dirancang oleh 

manusia, nyata baginya dan dapat dipengaruhinya. 

Sedangkan fakta sosial yang lain seperti opini hanya 

dapat dinyatakan sebagai barang sesuatu, tidak dapat diraba, 

yang hanya ada dalam kesadaran manusia. Dalam 

memahami bagaimana fakta sosial non material itu 
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diartikannya sebagai barang sesuatu yang nyata dan 

berpengaruh, kita harus menyadari terlebih dahulu 

perjuangan Durkheim dalam melawan psikologi, 

menurutnya psikologi telah mengancam eksistensi sosiologi  

sesudah filsafat. Yang mana pada waktu itu terdapat 

persaingan karena masih ada persamaan dalam obyekstudi. 

Secara tegas Durkheim membedakan antara fakta 

sosial dengan fakta psikologi, yang berangkat dari asumsi 

dasarnya mengenai masyarakat sebagai sistem yang 

mengikat kehidupan orang-orang dan merupakan lingkungan 

yang menguasai segala kehidupan sosial. Fakta psikologi 

adalah fenomena yang dibawa manusia sejak lahir, dengan 

demikian bukan merupakan hasil pergaulan hidup 

masyarakat. Fakta sosial tidak dapat diterangkan dengan 

fakta psikologi, ia hanya dapat di terangkan dengan fakta 

sosial pula.
48

Jadi tidak keseluruhan fakta sosial itu 

merupakan barang sesuatu yang nyata atau material, 

sebagian juga berbentuk non material misalnya opini, 

egoisme, yang hanya dapat dinyatakan sebagai barang 

sesuatu, tidak dapat diraba, yang hanya ada dalam kesadaran 

manusia dan dapat berpengaruh terhadap individu maupun 

kelompok. Kemudian dalam agama primitif (totemisme) 

terdapat benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang 

yang didewakan oleh masyarakat, totemisme dapat dilihat 

sebagai tipe khusus fakta sosial nonmaterial yaitu sebagai 

bentuk kesadaran kolektif kelompok masyarakat yang 

mempercayainya. 

Durkheim melihat bahwa individu dibentuk oleh 

masyarakat. Dasar pemikiran Durkheim ini dijelaskan 

dengan apa yang dia sebut dengan fakta sosial. 

Sesungguhnya individu-individu memiliki keinginan 

tersendiri, namun lingkungan sosialnya mempengaruhi 

sehingga keinginan individu tidak muncul. Proses 

pemaksaan ini tidak sepenuhnya terjadi dengan cara yang 
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ekstrim dan ketat, tetapi melalui sosialisasi memungkinkan 

proses “pemaksaan” itu terjadi tanpa disadari. 

Fakta sosial yang dikemukakan Durkheim juga 

menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat adanya cara 

bertindak manusia yang umumnya terdapat pada masyarakat 

tertentu yang sekaligus memiliki eksistensi sendiri, dengan 

cara dan dunianya sendiri terlepas dari manifestasi- 

manifestasi individu. Masyarakat secara paling sederhana 

dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integrasi dari 

fakta-fakta sosial.
49

 Kesatuan sosial yang saling 

berhubungan dengan sifat-sifat mereka yang khas, sifat- sifat 

yang merupakan fakta sosial yang unik 

bagimereka.Masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang 

membuahkan nilai- nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut 

sebagai sesuatu yang ideal bagi individu. Masyarakat itu 

terbentuk bukan karena adanya kesenangan ataukontrak 

sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu 

yaitucolective conciousness atau kesadaran kolektif. 

Setidaknya dijumpai dua sifat kesadaran kolektif 

yakni exterior dan constrain. Exterior merupakan kesadaran 

yang berada diluar individu, yang sudah mengalami proses 

internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan 

moral, agama, nilai, (baik, buruk, luhur mulia), dan 

sejenisnya. Sedangkan constrain adalah kesadaran kolektif 

yang memiliki daya paksa terhadap individu, dan akan 

mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar. Ada dua tipe 

constrain yang disebut oleh Durkheim yaitu Represif dan 

restitutif.
50

 

Analisa Durkheim terhadap gejala yang terjadi di 

dalam masyarakat tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia 

juga mencoba untuk melihat agama sebagai fakta sosial yang 
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dijelaskannya dengan teorinya tentang solidaritas sosial dan 

integrasi masyarakat. Menurutnya, agama dan masyarakat 

adalah satu dan sama, agama adalah cara masyarakat 

memperlihatkan dalam bentuk fakta sosial non material.
51

 

Durkheim menempatkan agama sebagai gejala yang dapat 

meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Persolan 

solidaritas sosial merupakan inti dari seluruh teori yang 

dibangun  Durkheim. 

2. Solidaritas Organik dan Solidaritas Mekanik  

Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial dalam 

bukunya ’The Division Of Labour in Society” merupakan 

suatu upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang 

sedang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Emile 

Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan 

sebutan solidaritas. Ada sejumlah istilah yang erat kaitannya 

dengan konsep solidaritas sosial yang dibangun sosiolog 

berkebangsaan Perancis ini, diantarnya integrasi sosial 

(social integration) dan kekompakan sosial. Solidaritas 

sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam 

mengembangkan teori sosiologi. Menurut Emile Durkheim 

sendiri, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang 

menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan 

atau kelompok yang didasarkan pada  perasaan moral dan 

kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh 

pengalaman emosional bersama.
52 

Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara 

dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain yaitu 

perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana 

anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. 

Perubahan tersebut terjadi karena adanya solidaritas yang 

didasarkan pada pembagian kerja sehingga pembagian kerja 
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adalah syarat hidup bagi masyarakat modern. Menurut 

Durkheim solidaritas sosial dibagi menjadi dua yaitu 

solidaritas organik dan solidaritas mekanik. 

a. Solidaritas Organik 

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan 

bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, mereka 

justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada 

didalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua 

orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda.
53

 Tetapi perbedaan tersebut saling 

berinteraksi dan membentuk suatu ikatan yang sifatnya 

tergantung. Masing-masing anggota masyarakat tidak lagi 

dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan 

ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan 

orang atau kelompok lain. Saling ketergantungan antar 

anggota ini disebabkan karena mereka telah mengenal 

pembagian kerja yangteratur. 

Solidaritas organik biasanya terdapat dalam 

masyarakat perkotaan yang heterogen. Hubungan atau 

ikatan yang dibangun biasanya didasarkan atas kebutuhan 

materi atau hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. 

Pembagian kerja yang mencolok terdapat dalam 

masyarakat perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya 

bekerja dalam berbagai macam sektor perkonomian. 

Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan 

dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang 

mengikat orang kepada sesamanya, sehingga tingkat 

solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang 

bertambah besar. Bertambahnya spesialisasi dalam 

pembagian pekerjaan akan berakibat pada bertambahnya 

saling ketergantungan antara individu, 

yangjugamemungkinkan bertambahnya perbedan 
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dikalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan 

dikalangan individu merombak kesadaran kolektif itu, 

yang pada giliranya menjadi kurang penting lagi sebagai 

dasar untuk keteraturan sosial. 

Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit, 

timbullah kesadaran yang lebih mandiri.
54

 Kesadaran 

individual berkembang dalam cara yang berbeda dari 

kesadaran kolektif, seringkali malah berbenturan dengan 

kesadaran kolektif. Sehingga kepedulian diantara sesama 

menjadi luntur dan berkurang dalam sebuah masyarakat. 

Dari kondisi tersebut timbullah aturan-aturan baru yang 

berlaku pada individu, misalnya aturan bagi para dokter, 

para guru, buruh atau pekerja, konglomerat, dan 

sebagainya. Aturan-aturan tersebut menurut Durkheim 

yang disebut bersifat restitutif. 

Hukum yang bersifat restitutif (memulihkan), ia 

bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk 

memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang 

kompleks. Hukum restitutif berfungsi untuk melindungi 

dan mempertahankan pola ketergantungan antara 

berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Hukuman 

yang diberikan bukan untuk balas dendam tapi untuk 

memulihkan keadaan. Jenis dan beratnya hukuman 

disesuaikan dengan parahnya pelanggaran yang dilakukan 

dan dimaksudkan untuk memulihkan hak-hak korban atau 

menjamin bertahannya pola ketergantungan yang tercipta 

dalam masyarakat. 

b. Solidaritas Mekanik 

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada 

masyarakat primitif, solidaritas mekanik terbentuk karena 

mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki 

tanggung jawab yang sama dan memerlukan keterlibatan 
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secara fisik.
55

 Solidaritas mekanik tersebut mempunyai 

kekuatan yang sangat besar dalam membangun kehidupan 

harmonis antara sesama, sehingga solidaritas tersebut 

lebih bersifat lama dan tidak temporer. 

Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat 

homogenitas yang tinggi.
56

 Tingkat homogenitas individu 

yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu 

yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada 

pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas 

mekanik, individu memiliki tingkat kemampuan dan 

keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga 

setiap individu dapat mencukupi keinginannya tanpa 

tergantung dengan individulain. 

Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanis ini 

ditandai dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat, 

yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan 

dan sentimen-sentimen bersama. Dimana ikatan 

kebersamaaan tersebut terbentuk karena adanya 

kepedulian diantara sesama. Solidaritas mekanik terdapat 

dalam masyarakat yang homogen terutama masyarakat 

yang tinggal didaerah pedesaan, karena rasa persaudaraan 

dan kepedulian diantara mereka biasanya lebih kuat 

daripada masyarakat perkotaan. Ia menyimpulkan bahwa 

masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta 

nonmaterial, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas 

bersama, atau oleh apa yang biasa ia sebut sebagai 

kesadaran kolektif.
57

 

Bagi Durkheim, indikator yang paling jelas untuk 

solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya 

hukum-hukum yang bersifat represive (menekan). 

Anggota masyarakat ini memiliki kesamaan satu sama 
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lain dan mereka cenderung sangat percaya pada moralitas 

bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai 

bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap 

individu.
58

 

Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran 

aturan-aturan represif itu pada hakekatnya adalah 

merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk 

menjamin supaya masyarakat yang bersangkutan berjalan 

dengan teratur dan baik. Ikatan yang mempersatukan 

anggota-anggota masyarakat disini adalah homogen dan 

masyarakat terikat satu sama lain secara mekanis. 

Perilaku disebut melawan hukum jika dipandang 

mengancam atau melanggar kesadaran kolektif. Jenis dan 

beratnya hukuman tidak selalu harus mempertimbangkan 

kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh 

pelanggarannya, tapi lebih didasarkan pada kemarahan 

bersama akibatterganggunya kesadaran kolektif seperti 

penghinaan.untuk menjamin supaya masyarakat yang 

bersangkutan berjalan dengan teratur dan baik. 

Teori solidaritas sosial Emile Durkheim menurut 

peneliti sangat relevan dan representatif untuk keperluan 

mengelaborasi masalah-masalah dalam penelitian ini, 

utamanya yang membahas tentang bagaimana pengaruh 

sambatan terhadap kehidupan sosial dan apakah ada 

pergeseran nilai pada tradisi sambatan ditengah arus 

modernisasi saat ini, dengan fokus penelitian pada 

masyarakat Desa Rejomuyo Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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