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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Suatu pembahasan tentang mengenai gotong royong di pedesaan ditinjau 

dari perspektif sejarah tidak hanya dapat dilakukan secara jelas tanpa harus 

menggunakan suatu kerangka pengertian mengenai desa, masyarakat atau 

komunitas desa, serta solidaritasnya.  

Kegiatan mengenai perkembangan sistem gotong royong sebagai fenomena 

sosial dimasa lampau, maka dianggap perlu menempatkan nama dalam perubahan 

sosial khususnya bentuk komunitas pedesaan di mana ditempatinya, sehingga 

akan tampak jelas bahwa sistem gotong royong itu merupakan fungsi dari 

masyarakatnya atau kehidupan kolektifnya. Menurut Koentjraningrat (1985: 57),  

Istilah gotong royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam 
karangan-karangan tentang hukum adat dan juga dalam karangan-karangan 
tentang aspek sosial dari pertanian (terutama di Jawa Timur) oleh para ahli 
pertanian Belanda lulusan Wageningen.  
 
Kehidupan masyarakat desa  senantiasa digambarkan sebagai masyarakat 

yang homogen dalam  mentalitas dan moralitasnya, mempunyai memiliki 

kepercayaan dan sentimen yang sama, di mana belum dikenal namanya 

pembagian pekerjaan secara terinci dan renik. 

Sering pula masyarakat desa dilukiskan sebagai kesatuan yang mencakup 

kelompok-kelompok serta hubungan di antaranya yang sifatnya itu akrab, antar 

pribadi dan terbatas. Sikap dan kelakuan mempunyai ciri spontan, pribadi, dan 

kekeluargaan yang terarah, tradisional sesuai dengan adat atau tata-cara. 
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Karakteristik yang disebut di atas dapat dikatakan dominan dalam 

lingkungan masyarakat pedesaan, namun dalam menghadapi desa masa 

transisional sekarang ini sudah barang tentu akan banyak dijumpai perbedaan dan 

percampuran dengan ciri-ciri masyarakat modern. Kenyataanya ialah bahwa desa 

yang menunjukkan kemurnian ciri-ciri seperti model tersebut akan berkurang.  

Solidaritas sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang masih bersifat 

sederhana didasarkan atas ikatan emosional seperti apa yang kita ketahui pada 

ikatan primodial semata. Pertukaran sosial masih bersifat langsung dan terbatas. 

Masyarakat itu menunjukkan integrasi struktural yang tinggi, masih sangat 

homogin dan belum mengenal diferensiasi fungsional yang kompleks. Oleh 

karena itu masyarakat itu tidak mampu meningkatkan fungsinya secara 

keseluruhan. 

Problematika masyarakat disetiap tempat memiliki karakteristik masing-

masing dapat dilihat masyarakat transmigran. Kondisi permukiman baru dimana 

jumlah tenaga terbatas, sedangkan cukup luas tanah yang perlu dikerjakan, maka 

di desa-desa transmigrasi daerah timbul beberapa kelompok-kelompok yang 

dinamakan regu dan yang beranggotakan belasan orang. Bentuk nyata memajukan 

wilayahnya para anggota saling membantu, dengan cara menyediakan tenaga 

kerja ataupun ganti kerugian atau imbalan bagi yang tidak ada waktu untuk 

kegiatan sambatan.  

Menurut Kartod (1994: 104-105), istilah yang berlaku di daerah itu ialah 

sambatan. Ada beberapa jenis sambatan, yaitu: 
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1) Untuk pembangunan desa dikerahkan hamper seluruh penduduk, umpamanya, 

untuk membangun balai pengobatan, pasar, jalan, dan sebagainya. Pada 

umumnya tidak disediakan jaminan atau penggantian apa-apa.  

2) Sambatan mendirikan rumah mengerahkan 7 sampai 15 orang sebanyak-

banyaknya. Yang mendirikan rumah menjamin makan dan minum. Banyaknya 

orang yang dikerahkan tergantung fase pembangunan seperti mengangkut 

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

atau setengah hari saja.  

3) 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 (1985: 58), “istilah sambatan itu berasal dari kata 

sambat, artinya “minta bantuan”” Selanjutnya menurut Zaeni sebagai mana 

dikutip Jusuf (2010),  

Sambatan adalah istilah salah satu bentuk interaksi  itu berkomunal yang 
intinya membantu orang yang sedang membutuhkan banyak tenaga, yang 
banyak dipakai di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Kecuali di wilayah barat 
yang berdekatan dengan Jawa Tengah, sambatan diistilahkan sebagai 
‘rewang’ di sebagian besar masyarakat Jawa Timur. 
  
Merujuk beberapa kegiatan tentang masyarakat. Ditemukan hasil bahwa 

masih ada desa yang melakukan tradisi sambatan. Namun, tidak sedikit yang 

melaksanakan sama sekali. Dua penilaian yang sangat mungkin terjadi pada saat 

sekarang ini. Ketidakmauan masyarakat melakukan sambatan dikarenakan 
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ketidakfahaman masyarakat akan pengertian sambatan itu sendiri. Menurut Rimba 

(2012) mengatakan,  

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.  
 
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. wedang kopi, pisang goreng ataupun makanan yang lain.  

Kata kunci dalam tradisi sambatan ini adalah keikhlasan seseorang untuk 

membantu tetangga dekatnya membongkar rumah ataupun pekerjaan yang lain. 

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 warga 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. Selanjutnya menurut Murniatmo dkk, 

(2000) sebagaimana dikutip Jusuf  (2010) mengungkapkan, “asas yang terdapat 
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dalam sambatan adalah asas hubungan timbal balik atau asas principle of 

reciprocity, yaitu siapa yang membantu tetangganya yang membutuhkan maka 

suatu saat pasti ia akan dibantu ketika sedang membutuhkan. Sambatan mengacu 

kepada semangat hidup senasib sepenanggungan”. 

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 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. 

Sambatan yang masih dilakukan dimasyarakat desa adalah dalam bentuk 

rewang. Rewang ini lebih banyak sekali dilakukan di lokasi yang makin masuk ke 

pedusunan atau desa daripada mereka yang tinggal lebih dekat dengan kota. 

Istilah rewang ini pada umumnya ini lebih ditujukan pada ibu-ibu daripada bapak-

bapak. Situasi yang memerlukan bantuan pada umumnya lebih banyak 

memerlukan sebuah ketrampilan tertentu yang mungkin lebih banyak ada pada 

wanita daripada laki-laki. Bentuk sambatan seperti rewang ini lebih banyak 

membutuhkan keterampilan wanita, seperti memasak, merajang lombok, membuat 
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sayuran, membuat makanan kecil seperti menggoreng kacang, emping, membuat 

lemper, wajik, jadah, krupuk, nasi, membuat sop, dan lain-lain. 

Menurut Robjanuar (2009), “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 contohnya, dalam acara seperti warga yang mau 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.  

Menurut Koentjaningrat (1985:59-60), bentuk sambatan tidak terbatas 

produksi pertanian, aktivitas tolong menolong  juga tampak dalam aktivitas 

kehidupan masyarakat lainnya. Aktivitas yang dimaksud meliputi: 

1) 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.  

2) Aktivitas tolong menolong antara kaun 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). 

3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untik membantu 
secara spontan pada waktu seorang penduduk mengalami kematian atau 
bencana.  

 
Gotong royong dapat dikatakan sebagai tradisi yang melekat disetiap 

masyarakat Indonesia. Perbedaan yang terlihat antara wilayah satu dengan 
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wilayah lainnya terletak pada penanamannya. Menurut Kartod  (1994:105), “ada 

sistem gotong royong yang disebut dengan neba, artinya mengerjakan tanah 

secara bergantian di antara tiga orang yang telah akrab sekali hubunganya”. Tanah 

orang pertama dikerjakan bersama satu pagi, habis makan siang kepunyaan yang 

kedua, keesokan hari untuk satu pagi kepunyaan ketiga lalu kembali kepada 

kepunyaan yang pertama, dan seterusnya. Kebiasaan makanan tidak disediakan, 

hanya minuman saja. 

Tradisi sambatan merupakan bagian dari ciri masyarakat Indonesia dengan 

prinsip kegotong royongan, tolong menolong dan membantu terhadap sesamanya, 

terutama tetangga terdekat. Namun sayangnya pada era sekarang ini tradisi 

sambatan sudah semakin tergerus oleh budaya komersialisasi yang selalu 

mengukur segala sesuatu dengan materi.  

Banyak faktor yang menyebabkan tradisi sambatan semakin luntur di negeri 

ini. Salah satu faktor penyebab lunturnya tradisi sambatan adalah  pola kehidupan 

sekarang lebih mencerminkan sikap kesendirian untuk tidak lebih banyak bergaul 

bersama masyarakat lain, merampungkan pekerjaan dengan adanya imbalan bagi 

yang bekerja. Padahal dengan bantuan dari para tetangga sebenarnya telah 

menumbuhkan sikap kepekaan pada lingkungan sosial setempat. 

Selanjutnya menurut Zaeni (2010) sebagaimana yang dikutip oleh Jusuf 

(2010) mengungkapkan, 

Saat ini, esensi gotong royong sebuah sambatan makin hilang. Esensi 
sambatan yang merupakan tradisi tolong menolong, saling membantu 
sesama manusia sudah mulai luntur, dimulai dari rasa "ewuh pakewuh", 
maksudnya sambatan sebagai pamrih jika seseorang hendak ada kegiatan 
nantinya dan jika dia tidak datang maka masyarakat akan mengucilkan. Hal 
tersebut bukanlah sebenarnya esensi dari sambatan yang lebih ke arah 
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tolong menolong. Selain itu memudarnya tradisi sambatan tidak terlepas 
dari kemajuan zaman mengingat saat ini orang sudah tidak ada waktu lagi 
untuk sambatan dan orang lebih mempercayakan kepada orang-orang yang 
profesional dan ahli. 

 
Faktor penyebab yang menjadikan lunturnya tradisi sambatan adalah rasa 

persatuan yang dirasa mulai hilang dalam diri warga masyarakat. Datangnya warga 

pendatang yang lebih banyak membuat warga asli yang tumbuh besar disitu tidak 

mampu dapat berbuat banyak karena jumlahnya lebih sedikit, sehingga budaya 

sambatan sekarang tidak bisa nampak lagi, khususnya untuk bapak-bapak. 

Semangat hidup senasib sepenanggungan kurang banyak dirasakan terkait dengan 

kesibukan dan alasan kepraktisan. Hal ini juga berhubungan terhadap guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimana nilai-nilai gotong 

royong juga harus diterapkan didalam kehidupan sekolah, sehingga dapat 

memupuk dan menciptakan rasa persatuan pada diri peserta didik. Sehubungan 

dengan hal tersebut sebagai calon guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan dapat membina dan mendidik siswa sebagai 

wujud kepedulian terhadap sesama dengan menjalin rasa kebersamaan dan 

kekerabatan yang baik sebagaimana tujuan dari PPKn. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian terhadap Implementasi 

Nilai Persatuan dalam Bergotong Royong di Masyarakat Desa ( Studi Kasus pada 

Kegiatan Sambatan  di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora ). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahn 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan yang mencerminkan nilai persatuan dalam 

bergotong royong di masyarakat desa pada kegiatan sambatan di Desa 

Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora? 

2. Bagaimanakah hambatan dalam  mempertahankan nilai persatuan dalam 

bergotong royong di masyarakat desa pada kegiatan sambatan di Desa 

Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora? 

3. Bagaimanakah usaha yang dilakukan masyarakat desa dalam mempertahankan 

nilai persatuan dalam bergotong royong di masyarakat desa pada kegiatan 

sambatan di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah 

penelitian selesai, khususnya yang teridentifikasi dalam latar belakang dan 

perumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan bentuk kegiatan yang mencerminkan nilai persatuan 

dalam bergotong royong di masyarakat desa pada kegiatan sambatan di Desa 

Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam mempertahankan nilai persatuan dalam 

bergotong royong di masyarakat desa pada kegiatan sambatan di Desa 

Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. 
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3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan masyarakat desa dalam 

mempertahankan nilai persatuan dalam bergotong royong di masyarakat desa 

pada kegiatan sambatan di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Blora. 

  

D. Manfaaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis 

a. Menambah rasa persatuan pada kegiatan  gotong royong di masyarakat desa  

b. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan memberikan motivasi kepada 

masyarakat sekitar. 

c. Memberikan tambahan teori baru mengenai kegiatan nilai-nilai persatuam 

pada masyarakat desa sebagai acuan mengajarkan semangat persatuan bagi 

peserta didik.  

d. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya 

penanaman nilai-nilai persatuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 

2. Manfaat secara praktis  

a.  Manfaat bagi Siswa 

1) Meningkatkan kesungguhan siswa akan pentingnya rasa persatuan. 

2) Untuk meningkatkan rasa kebersamaan siswa dalam  menyelesaikan 

suatu pekerjaan secara bersama-sama. 

3) Untuk meningkatkan keaktifan siswa agar ikut berperan aktif dalam  

bergotong royong. 

b. Manfaat bagi Guru 
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1) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk berbuat kebaikan khususnya 

meningkatkan rasa persatuan di sekitanya. 

2) Untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kegiatan tolong 

menolong atau gotong royong kepada peserta didik. 

3) Mendapatkan  motivasi yang tepat untuk meningkatkan  rasa tolong 

menolong terhadap kepada peserta didik. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

1) Untuk meningkatkan rasa persatuan terhadap lingkungan dalam 

sekolah. 

2) Meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan.  

3) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.  

 

E. Daftar Istilah 
 

1. Nilai 

Menurut Darmodiharjo dkk (1991: 50), “nilai yang dalam bahasa inggris Value 

termasuk pengertian filsafat. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan 

manusia menghubungkan atau sesuatu, untuk selanjutnya mengambil 

keputusan”.  

2. Persatuan 

Menurut Suhadi (1982: 11), “perkataan “persatuan” berarti bersatunya berbagai 

corak ragam menjadi satu kebulatan tunggal. Istilah “Indonesia” dalam konteks 

ini berarti bangsa yang hidup di wilayah Indonesia”.  
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3. Gotong royong 

Menurut Koentjraningrat (1985: 57), “istilah gotong royong untuk pertama kali 

tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan tentang hukum adat 

dan juga dalam karangan-karangan tentang aspek sosial dari pertanian 

(terutama di Jawa Timur) oleh para ahli pertanian Belanda lulusan 

Wageningen”.  

4. Masyarakat 

Menurut Depkes RI, (1995: 8), “istilah masyarakat, diambil dari bahasa Arab 

yaitu kata Syrk yang artinya “Saling bergaul, saling berperan”. Sedangkan 

dalam bahasa inggris, istilah masyarakat diambil dari kata Society yang berarti 

sekumpulan kawan sepengetahuan”.  

5. Desa 

Menurut Depkes RI (1995: 71), “desa adalah komunitas kecil yang menetap 

secara tetap disuatu tempat “. 

6. Sambatan 

Menurut Koentjraningrat, (1985: 58), ”istilah sambatan itu berasal dari kata 

sambat, artinya “minta bantuan””. Selanjutnya menurut Idea (2011), ”sambatan 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa secara beramai-

ramai untuk membantu salah satu anggota masyarakatnya yang membutuhkan 

bantuan tenaga dalam jumlah yang besar”.  
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