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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai gotong-royong dan 

solidaritas sosial dalam masyarakat (studi kasus pada tradisi malam pasian di Desa Ketileng 

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. 

Penelitian ini menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

implementasi nilai gotong-royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat (studi kasus pada 

tradisi malam pasian di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora) ialah melalui 

pelaksanaan tradisi ini secara gotong-royong sebagai sarana menunjukkan solidaritas warga 

secara tidak langsung tercipa suatu aktivitas-aktivitas bekerja sama, aktivitas saling tolong 

menolong dan rela berkorban untuk orang lain. Jelas sekali terlihat bagaimana sebagian atau 

beberapa warga berpartisipasi tanpa pamrih berupaya membantu warga lainnya yang sedang 

mempersiapkan penyelenggaraan acara Hajatan di rumahnya. Adat-adat atau acara-acara 

yang diselenggarakan merupakan salah satu pengokoh atau penguat warga supaya aturan 

nilai-nilai norma dalam adat tradisi masyarakat setempat tidak gampang luntur terkikis oleh 

budaya dari luar. 

 

Kata kunci: Budaya, Gotong-royong, Solidaritas Sosial 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 

banyaknya pulau tersebut Indonesia memiliki beragam budaya yang sangat 

banyak sekali. Perkembangan budaya Indonesia telah dimulai sejak nenek 

moyang kita terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara ikut 

serta dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Budaya yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk 

sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan 

kerya seni. Budaya yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk 

sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan 

kerya seni. Menurut Johanes Mardimin (1994: 12) Tradisi adalah kebiasaan yang 

turun-temurun dalam suatu masyarakat. Sebuah tradisi erat kaitannya dengan nilai 

gotong-royong dan solidaritas sosial 

Malam Pasian merupakan kegiatan dimana beberapa warga, tua, muda, pria 

dan wanita, berkumpul di salah satu rumah warga yang akan mengadakan Hajatan 

pada keesokan harinya untuk menunjukan rasa solidaritas. Di rumah warga 

tersebut ,ada kaum pria membahas perencanaan, persiapan dalam kelancaran 

Hajatan sampai selesai. Ada juga yang datang hanya untuk mengobrol (jagong 

dalam bahasa jawa). Sedangkan kaum wanita bisanya sudah memulai membuat 

masakan atau jajanan yang akan dihidangkan dalam acara Hajatan pada hari H. 
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Kegiatan ini masih rutin dilakukan mengingat akan kebersamaan yang didapat 

dari pertemuan kecil ini serta akan mempererat tali persaudaraan tentunya. 

2. Landasan Teori 

a. Pengertian Kebudayaan. Menurut Sujarwa (1998:10-11), kebudayaan 

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk 

memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat (1990:180) menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar. 

b. Pengertian Tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1208), 

tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan dalam masyarakat.   

c. Malam Pasian. Malam Pasian merupakan kegiatan dimana beberapa warga, 

tua, muda, pria dan wanita, berkumpul di salah satu rumah warga yang akan 

mengadakan Hajatan pada keesokan harinya untuk menunjukan rasa solidaritas. 

Di rumah warga tersebut ,ada kaum pria membahas perencanaan, persiapan dalam 

kelancaran Hajatan sampai selesai. Ada juga yang datang hanya untuk mengobrol 

(jagong dalam bahasa jawa). Sedangkan kaum wanita bisanya sudah memulai 

membuat masakan atau jajanan yang akan dihidangkan dalam acara Hajatan pada 

hari H. Kegiatan ini masih rutin dilakukan mengingat akan kebersamaan yang 

didapat dari pertemuan kecil ini serta akan mempererat tali persaudaraan tentunya. 
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3. METODE PENELITIAN 

a. Dokumentasi. Sugiyono (2011 :193) berpendapat dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sementara itu, Herdiansyah (2010: 143) 

menyatakan studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang Subjek. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan dokumen adalah catatan 

peristiwa masa lalu yang dibuat sendiri oleh Objek atau orang lain tentang subjek. 

b. Observasi Langsung. Menurut Patilima (2005: 69) metode pengamatan 

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 

kelapangan mengamati hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang 

dibutuhkan. Sementara itu Sukandarrumidi (2006: 69) mendefinisikan observasi 

sebagai pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena 

yang diselidiki. Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan 

pengamatan. 

c. Wawancara mendalam. Moleong (2004: 186) mengemukakan wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, sedangkan menurut Mulyana (2002: 

180) wawancara sebagai bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Jadi wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dan 

bertanya langsung kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. 
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4. HASIL PENELITIAN 

a. Sejarah Malam Pasian. Malam Pasian merupakan kegiatan dimana 

beberapa warga, tua, muda, pria dan wanita, berkumpul di salah satu rumah warga 

yang akan mengadakan Hajatan pada keesokan harinya untuk menunjukan rasa 

solidaritas. Pada mulanya kegiatan berkumpul tersebut hanya dilaksanakan oleh 

kerabat (sedulur dalam bahasa jawa), tetapi kemudian berkembang dan banyak 

warga desa yang bukan dari kerabat berdatangan walaupun hanya sekedar 

silaturahmi (Suroto, wawancara: 24 Juni 2014). Adanya kegiatan Malam Pasian 

secara tidak langsung akan menciptakan suasana harmonis atau kebersamaan antar 

warga. Suasana kebersamaan inilah yang memicu kegiatan Malam Pasian tetap 

terlaksana hingga sekarang dan diharapkan akan tetap lestari sampai kapanpun. 

b. Tujuan Tradisi Malam Pasian. Sebagaimana diketahui bahwa Hajatan 

merupakan kegembiraan dalam bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dimana memerlukan perencanaan yang matang agar mendapat kelancaran 

dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang mendorong warga masyarakat untuk untuk 

saling membantu bila ada seorang warga yang akan mengadakan Hajatan entah itu 

perkawinan, khitanan dan lain sebagainya. Karena warga desa percaya jika pada 

masa yang akan datang akan mengadakan Hajatan, akan mendapatkan balasan 

yang sama atau bantuan dari tuan rumah. Kebersamaan inilah yang sebenarnya 

diharapkan tetap lestari dan tidak akan hilang ditelan perkembangan zaman. 

c. Aktivitas Bekerja Sama. Pelaksanaan tradisi malam Pasian tergambar 

dalam bentuk aktivitas bekerja sama oleh warga yang untuk membantu tuan 

rumah dalam menyongsong acara Hajatan pada keesokan harinya. Ada para kaum 
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laki-laki yang bersama-sama yang secara bergotong-royong menata rumah agar 

terlihat lebih luwes (mbukak gedhek dalam bahasa jawa) dan menata meja serta 

tempat duduk. Selain itu, musyawarah membagi tugas serta pemberian arahan 

kepada kaum muda-mudi dalam rencana sinoman pada hari esok. Para ibu rumah 

tangga pun tidak mau kalah dengan menunjukkan kesibukan di dapur  (Tatik, 

wawancara: 24 Juni 2014). 

d. Bantu-membantu Demi Kepentingan Umum. Semua warga desa yang 

mengikuti kegiatan malam Pasian mempunyai kepentingan yang sama, yakni 

secara bersama-sama membantu persiapan tuan rumah demi kelancaran dalam 

melaksanakan hajatan pada keesokan harinya. Tetapi yang paling penting adalah 

suasana kebersamaan yang tercipta antar warga melalui kegiatan malam Pasian itu 

sendiri. Selain itu, tuan rumah yang akan melaksanakan acara Hajatan akan 

merasa lebih ringan dalam melakukan persiapan. Inilah salah satu contoh bentuk 

nyata terlaksananya kegotong-royongan yang ada pada warga Desa Ketileng 

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang masih berjalan sampai sekarang. 

e. Rela Berkorban Untuk Orang Lain. Berpartisipasi dalam kegiatan malam 

Pasian menandakan seorang warga desa telah menunjukkan rasa solidaritas 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Para warga desa menyadari, meskipun 

dengan bantuan non material seperti berpartisipasi dalam kegiatan malam pasian 

inilah diharapkan tuan rumah yang akan melaksanakan acara hajatan mendapat 

kelancaran sampai selesai. 
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f. Aktivitas Saling Tolong-menolong. Unsur-unsur kegiatan yang ada pada 

kegiatan malam Pasian, tidak lain adalah potret bentuk aktivitas saling tolong-

menolong yang masih hidup diantara warga Desa Ketileng di era modernisasi ini. 

Budaya tolong-menolong seperti ini lah yang membuat warga desa  membuang 

perbedaan dari yang kaya dan yang miskin demi terselenggaranya kepentingan 

bersama. Kegiatan malam pasian ini sangat membantu warga, karena apabila pada 

kesempatan lain ada warga lain yang melaksanakan Hajatan, warga tersebut akan 

juga akan dibantu dan bejalan sedemikian seterusnya (Suparno, wawancara: 24 

Juni). 

g. Waktu dan Tempat Tradisi Malam Pasian. Kegiatan malam Pasian 

dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juni 2014, Pukul 20.00 WIB sampai selesai. 

Tempat pelaksanaan di rumah Bapak Sunardi Dukuh Gendang Desa Ketileng 

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 

 

h. Implementasi Nilai Gotong-royong dan Solidaritas Sosial pada Tradisi 

Malam Pasian. Malam Pasian merupakan kegiatan dimana beberapa warga, tua, 

muda, pria dan wanita, berkumpul di salah satu rumah warga yang akan 

mengadakan Hajatan pada keesokan harinya untuk menunjukan rasa solidaritas. 

Di rumah warga tersebut ,ada kaum pria membahas perencanaan, persiapan dalam 

kelancaran Hajatan sampai selesai. Ada juga yang datang hanya untuk mengobrol 

(jagong dalam bahasa jawa). Sedangkan kaum wanita bisanya sudah memulai 

membuat masakan atau jajanan yang akan dihidangkan dalam acara Hajatan pada 
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hari H. Kegiatan ini masih rutin dilakukan mengingat akan kebersamaan yang 

didapat dari pertemuan kecil ini serta akan mempererat tali persaudaraan tentunya. 

Bagi masyarakat Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, 

tradisi malam Pasian dilakukan sebagai wujud kebersamaan antar warganya serta 

menunjukkan rasa solidaritas sosial tentunya. Jelas sekali terlihat bagaimana 

sebagian atau beberapa warga berpartisipasi tanpa pamrih berupaya membantu 

warga lainnya yang sedang mempersiapkan pelaksanaan acara Hajatan. Selain itu  

dengan berpartisipasi dalam kegiatan malam Pasian, akan mempererat hubungan 

kekeluargaan dengan warga lain yang juga berpartisipasi. Hal ini lah yang 

diharapkan oleh warga Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora 

dalam rangka hidup berdampingan di masyarakat. 

 

5. KESIMPULAN 

a. Malam Pasian merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara gotong-

royong, sebagai sarana untuk menunjukkan rasa solidaritas sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dilakukan di rumah seorang warga, 

yang mana warga tersebut akan menyelenggarakan acara Hajatan pada 

keesokan harinya. Kegiatan Hajatan ini lah yang dirasa memerlukan persiapan 

oleh penyelenggara, kemudian sebagian warga atau tetangga berkumpul di 

rumah warga tersebut untuk membantu persiapan atau hanya sekedar 

menunjukkan rasa solidaritas. Berkumpulnya warga ini lah yang dikenal oleh 

warga Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dengan tradisi 

malam Pasian. 
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b.  Kegiatan yang dilakukan oleh para warga yang mengikuti tradisi malam pasian 

diantaranya, kaum laki-laki yang bersama-sama yang secara bergotong-royong 

menata rumah agar terlihat lebih luwes (mbukak gedhek dalam bahasa jawa) 

dan menata meja serta tempat duduk. Para ibu rumah tangga pun menunjukkan 

kesibukan di dapur untuk mempersiapkan hidangan dan segala sesuatu yang 

akan disajikan pada acara Hajatan nanti. 

c.  Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan merupakan kegiatan yang lazim dan 

wajar diulang-ulang dalam suatu kelompok masyarakat dan diteruskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Adat-isitiadat atau acara-acara yang 

diselenggarakan merupakan salah satu pengokoh atau penguat warga supaya 

aturan-nilai-nilai norma dalam adat tradisi masyarakat setempat tidak gampang 

luntur terkikis oleh budaya dari luar. Tradisi malam Pasian dilaksanakan 

kapanpun pada saat seorang warga Desa Ketileng akan menyelenggarakan 

acara Hajatan. Kegiatan dimulai pada pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai. 

Dengan adanya kegiatan tradisi malam Pasian di harapkan dapat membantu 

persiapan warga yang akan menyelenggarakan acara Hajatan. 

 

6. SARAN 

1. Kepada seluruh warga masyarakat Desa Ketileng Kecamatan Todanan 

Kabupaten Blora agar tetap rutin melaksanaan tradisi malam Pasian 

supaya bagian dari budaya Indonesia ini tetap lestari.   

2. Bagi tokoh masyarakat Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten 

Blora agar memberikan sosialisasi kepada generasi muda tentang tradisi 
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malam Pasian, yang mana di dalamnya terkandung nilai gotong-royong 

dan solidaritas sosial yang kian sulit ditemui di era modernisasi ini. 

3. Untuk masyarakat umum diharapkan keberadaan tradisi malam Pasian 

dapat menjadi contoh nyata pentingnya sikap gotong-royong dan 

solidaritas sosial dalam menjalani kehidupan masyarakat. 

4. Bagi peneliti lain yang hendak meneliti obyek yang sama yaitu tradisi 

malam Pasian, supaya mengambil tema yang lain agar lebih inovatif 

sekaligus menambah khasanah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

umum. 
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