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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah: 1. untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

sambatan untuk meningkatkan karakter  kepedulian sosial di lingkungan 

masyarakat Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 

2014; 2. untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 

meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat Desa 

Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, dan 3. untuk 

mendeskripsikan solusi dari kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 

meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat Desa 

Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Penelitian ini 

menggunakan sumber data dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen 

atau arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode 

wawancara, dan metode dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data 

yang berupa informan, serta tempat dan peristiwa  yang berkaitan dengan data 

yang dimaksud. Kedua trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 

analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat mengikuti 

pelaksanaan sambatan dilakukan secara bersama-sama warga sekitar. Sambatan 

yang berlangsung di masyarakat berupa membangun rumah warga, mencangkul 

ladang secara bersama-sama, dan mengambil hasil pertanian warga yang 

membutuhkan bantuan orang banyak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan 

sambatan yaitu terdapat orang yang bercanda dalam bekerja, kekurangan tenaga 

ahli, keterbatasan waktu, dan memecahkan masalah dengan cara sepihak. Solusi 

yang dilakukan adalah memberi nasihat agar pekerjaan yang dilakukan dikerjakan 

dengan benar, mengatur tenaga yang ada, bekerja secara bergiliran, dan 

musyawarah dalam memutuskan masalah. 

 

Kata kunci : karakter, kepedulian sosial, masyarakat, sambatan. 
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PENDAHULUAN 

Kehidupan masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari 

keberagaman suku, ras, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan warna kulit, hal 

tersebut tidak menjadi sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan di 

lingkungan masyarakat. Keberagaman tersebut mendominasi masyarakat dan 

berlangsung begitu lama, sehingga terjalin sebuah komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari diantara anggota masyarakat, sebuah interaksi antara individu dengan 

individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok juga 

berlangsung dalam keseharian mereka. Interaksi tersebut menumbuhkan rasa 

simpati dan empati, rasa saling menghormati, dan menghargai kepentingan yang 

dimiliki setiap anggota masyarakat. Karakter menurut Maksudin (2013:3), yaitu 

ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati diri (daya qalbu), yang merupakan 

saripati, akhlak mulia, moral dan bahkan dengan kecerdasan ganda (multiple 

intelligence). 

Pentingnya karakter kepedulian sosial dalam lingkungan masyarakat sangat 

dibutuhkan, misalnya sebagai wujud toleransi antar sesama, saling mengerti 

penderitaan satu sama lain, dan bentuk pengertian akan kesusahan yang sedang 

dialami seseorang. Bekerja saling membantu baik dalam membangun jalan raya, 

jembatan, sekolahan, rumah sakit, tempat ibadah, semua lapisan masyarakat baik 

pemerintah, para petani, pekerja swasta, para pelajar, guru dan petugas kesehatan 

semua berkontribusi terlibat dalam bentuk pembanguan baik dalam bentuk fisik 

dan non fisik. Wujud dari karakter kepedulian sosial juga tercermin dalam 

kegiatan sambatan yang mempunyai definisi yaitu pertolongan, bantuan, hal 

tolong-menolong, orang yang menolong atau membantu untuk mengerjakan 

sesuatu (KBBI, 2014:1214). 

Kesenjangan karakter kepedulian sosial juga ditunjukan pada meningkatnya 

kehidupan sosial yang semakin mencolok, kehidupan yang modern sangat kurang 

dalam bentuk kerjasama atau gotong royong dalam mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama, namun dalam kehidupan masyarakat pedesaan masih sangat kuat 

wujud dari karakter kepedulian sosial yang mengerjakan segala macam urusan 

dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap karakter kepedulian 

sosial. Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian 

tentang “Pelaksanaan Sambatan untuk Meningkatkan Karakter Kepedulian Sosial 

di Lingkungan Masyarakat Studi Kasus Desa Trengguli Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan karakter kepedulian 

sosial di lingkungan masyarakat di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan karakter 

kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa Trengguli Kecamatan 

Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014? 

3. Bagaimana solusi dari kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 

meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa 

Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014? 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti 

sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada 

langkah pemecahan permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan karakter  

kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa Trengguli Kecamatan 

Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 

meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa 

Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 
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3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 

meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa 

Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat penelitian ini adalah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar tahun 2014. Untuk menyelesaikan penelitian ini kurang 

lebih diperlukan waktu empat bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015.  

Subjek penelitian merupakan hal yang harus ada dalam sebuah penelitian. 

Informan sebagai subjek penelitian yang menjelaskan karena menjadi pelaku 

pemberi informasi atau data dalam suatu penelitian. Subjek penelitian ini meliputi 

seluruh warga Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

Objek dalam penelitian ini adalah karakter kepedulian sosial dalam 

pelaksanaan sambatan di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar. 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong 

(2004:157), sumber data adalah “sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain”. Jadi  sumber data adalah tempat seorang peneliti mendapat 

informasi-informasi yang diperlukan sebagai pengumpulan data. Data penelitian 

yang dikumpulkan berupa informasi tentang karakter kepedulian sosial dalam 

pelaksanaan sambatan di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar, adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Menurut Hamidi (2008:76), “informan dinilai sebagai individu yang mampu 

atau diminta oleh peneliti untuk memberi uraian, cerita detail selain tentang 

dirinya dan terutama tentang individu lain, situasi dan kondisi atau peristiwa di 

lokasi penelitian”. Sehingga harus ditemukan orang mempunyai kriteria sebagai 

seorang informan. Penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan terdiri 

dari sebagian warga Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 



5 
 

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa Trengguli bertujuan untuk meminta ijin untuk melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan karakter 

kepedulian sosial pada masyarakat. 

b. Masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sambatan 

untuk meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan ruang 

lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini bisa lebih terarah. 

Penelitian ini tempat yang dipilih adalah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar sebagai lokasi yang mewakili warga masyarakat. 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa 

berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010:82). Arsip atau dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah profil Desa Trengguli, buku induk penduduk desa, foto hasil observasi saat 

kegiatan berlangsung. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik interaktif yang meliputi teknik observasi, dan wawancara dan dokumentasi. 

Penjelasan masing-masing teknik atau metode tersebut sebagaimana berikut ini: 

a. Metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan 

sambatan di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Metode 

observasi digunakan  peneliti untuk mengetahui data warga masyarakat mengenai 

karakter kepedulian sosial melalui pelaksanaan sambatan. Observasi digunakan 

untuk mendiskripsikan kegiatan, kendala, dan solusi mengenai pelaksanaan 

sambatan untuk meningkatkan karakter kepedulian sosial di Desa Trengguli 

Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

b. Metode wawancara. Menurut Mulyana (2008:180), wawancara bentuk 

komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertannyaan-pertanyaan, 
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berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interveuwer) 

dan terwawancara (interveuwee) Moleong (2004:186). Menurut Sugiyono 

(2011:319-322), macam-macam wawancara dibedakan menjadi: 

1) Wawancara terstruktur (structured interview), yaitu suatu teknik pengumpulan 

data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang diperoleh. Melakukan wawancara selain harus membawa 

instrumen sebagai pedoman wawancara maka pengumpul data dapat 

menggunakan alat bantu recorder, gambar, brosur, dan material lain yang 

dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

2) Wawancara semistruktur (unstructured interview), pelaksanaan wawancara ini 

lebih bebas dibanding dengan jenis wawancara terstruktur karena bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta 

pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai. 

3) Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), merupakan wawancara 

yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data. Pedoman 

wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Jenis wawancara ini sering digunakan dalam penelitian 

pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang 

diteliti. 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dengan menggunakan 

pedoman wawancara agar dapat mengumpulkan data dan mengetahui dengan pasti 

tentang informasi yang diperoleh. Wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat mengenai karakter 

kepedulian sosial melalui pelaksanaan sambatan. Teknik wawancara ini juga 

digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan 

karakter kepedulian sosial di Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar. 

c. Metode dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:231), dokumen yaitu 

“mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku 
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya”. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan dokumentasi adalah tulisan, atau 

catatan yang dibuat oleh seseorang mengenai sesuatu kejadian.  Metode 

dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa profil Desa Trengguli, 

buku induk penduduk desa, dan fotho hasil observasi saat kegiatan berlangsung. 

Instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2011:148). Pendapat lain 

menyatakan bahwa instrumen adalah “alat untuk mengumpulkan informasi atau 

melakukan pengukuran” (Sumanto, 1990:15). Jadi berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan untuk membantu 

dalam penelitian sebagai pengumpulan data. 

Penelitian ini teknik instrumen pengumpulan data yang digunakan 

disesuaikan dengan sumber data serta teknik atau metode pengumpulan data yang 

sudah diuraikan di atas. Wawancara pada informan menggunakan instrumen kisi-

kisi wawancara, untuk peristiwa dengan observasi menggunakan instrumen kisi-

kisi observasi berdasarkan indikator kepedulian sosial, dan untuk dokumen 

menggunakan kisi-kisi telaah dokumen berdasarkan indikator karakter kepedulian 

sosial. Dokumen yang digunakan meliputi arsip yang tersimpan di Desa Trengguli 

Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Secara ringkas penggunaan 

instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dituangkan dalam bagan sebagai 

berikut. 

Tabel . Instrumen Pengumpulan Data 

 

No Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Pengumpulan 

Data 

1.  Informan Wawancara Kisi-kisi wawancara 

2.  Peristiwa Observasi Kisi-kisi observasi 

3.  Dokumen  Telaah Dokumen Kisi-kisi Telaah 

Dokumen 

 

Beberapa alat penunjang lainnya yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah perekam suara, alat tulis untuk mencatat hasil dari wawancara, dan kamera 

guna mengambil gambar yang terkait dengan upaya penanaman dan pelaksanaan 
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sambatan. Indikator karakter kepedulian sosial yang digunakan dalam penelitian, 

utamanya dalam pengumpulan data, baik observasi, dan wawancara adalah 

sebagai berikut:  

a. Tidak mengambil keuntungan dari orang lain 

b. Mampu bekerja sama 

c. Ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat 

d. Cinta damai dalam menghadapi persoalan 

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong (2004:280), “analisis 

data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya menurut kedalam 

suatu pola, kategori, dan sautu uraian dasar”. Membedakannya  dengan penafsiran 

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola 

uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Beberapa langkah 

dalam analisis data sehingga sampai pada hasil penelitian, adapun langkah-

langkah menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemfokusan, 

pengabstrakan, transformasi data dasar yang ada di lapangan langsung, dan 

diteruskan pada waktu pengupulan data, dengan demikian reduksi data dimulai 

sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian data. Penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan, dalam 

penyajian data diperoleh berbagai jenis metrik gambar, jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, 

peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di 

lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. 
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Penelitian ini menggunakan teknik anlaisis interaktif, Menurut Sugiyono 

(2014:337) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pelaksanaan 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum 

memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu 

sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2014:337) “aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan data conclusion drawing/verifikation”. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan sambatan untuk meningkatkan 

karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat di Desa Trengguli 

Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Meningkatkan karakter kepedulian 

sosial di lingkungan masyarakat dilakukan pada kegiatan sambatan. Data yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen dari arsip Desa Trenguli. 

Pelaksanaan sambatan berlangsung dalam kehidupan warga Desa Trengguli 

Kecamatan Jenawi Kabupaten Karnganyar, melalui sambatan karakter kepedulian 

sosial tertanam dalam diri warga. Saling membantu satu sama lain dalam 

pelaksanaan sambatan dilakukan masyarakat jika terdapat warga yang 

menyambat. Bentuk sambatan dilakukan warga antara lain membangun rumah, 

mengerjakan tanah pertanian warga, serta memanen hasil pertanian yang 

dilakukan warga secara bersama-sama. 

 

 

SIMPULAN 

Karakter kepedulian sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat, 

pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama saling membantu sama lain tanpa 
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memandang perbedaan dilakukan oleh warga. Pekerjaan yang tidak dapat 

dilakukan sendiri, dikerjakan warga secara serempak, dan mampu bekerja sama 

dengan kompak. Warga yang ada di desa baik pria, wanita, orang dewasa, dan 

orang tua ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di masyarakat demi pembangunan 

sarana prasarana, dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama. Persoalan atau masalah yang timbul dalam segala bentuk kegiatan di 

masyarakat dan menyangkut kepentingan bersama, diselesaikan oleh warga 

dengan bermusyawarah untuk memilih jalan keluar dan mengambil keputusan 

yang sesuai, tidak ada pihak yang dirugikan keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

Meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat melalui 

pelaksanaan sambatan dilakukan warga dalam berbagai kegiatan. Warga yang 

sedang membangun rumah dibantu oleh tetangga dan kerabat dekat, mulai dari 

mempersiapkan bahan seperti, batu, pasir, kayu, dan membantu memasang semua 

bahan bangunan hingga rumah tersebut bisa selesai dan dapat dihuni sekeluarga. 

Warga yang ingin mencangkul ladang namun keterbatasan tenaga dan biaya untuk 

memperkerjakan orang dapat dengan menyambat warga untuk membantu 

mencangkul ladang tersebut. Warga yang ingin mengambil hasil pertanian namun 

jarak yang jauh, serta waktu yang dimiliki untuk mengerjakan sangat terbatas 

warga dapat meminta bantuan masyarakat agar dapat cepat selesai dan beban 

pekerjaan tidak terlalu berat. 
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