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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gotong Royong merupakan salah satu budaya yang mencerminkan 

kepribadian leluhur bangsa Indonesia yang keberadaannya meluas di seluruh 

wilayah Indonesia. Meskipun pada kenyataannya seringkali di setiap daerah 

dikenal dengan istilah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya, tapi yang pasti maksudnya sama yaitu Gotong Royong. 

Terbentuknya Budaya Gotong Royong di kehidupan bangsa Indonesia 

bermula dari kehidupan bangsa Indonesia yang pada awal berdirinya terbentuk 

dari masyarakat-masyarakat desa dengan corak kehidupan yang agraris. Corak 

kehidupan agraris mengakibatkan terbentuknya sistem kerja yang bersifat 

kolektif dalam kehidupan prekonomian masyarakat Indonesia. Sebagaimana 

diungkapkan I.L. Pasaribu dan B. Simandjuntak (1986:142) terkait masyarakat 

desa dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Pembangunan bahwa: 

Dalam memenuhi kebituhan sehari-hari mereka hidup dari bercocok 

tanam-pertanian walaupun diingkari mereka juga berdagang dan tukang 

kayu. Pekerjaan selain petani merupakan pekerjaan sambilan belaka, sebab 

terlihat bial panin tiba maka pekerjaan sambilan tadi dihentikan lalu 

begelut dengan panennya. Dalam memenuhi kehidupan tidak jarang 

mereka bekerja sama terlebi-lebih pekerjaan itu menyangkut hidup 

bersama. Akibat dari bekerja sama yang vital itu maka berlembagalah 

dalam bentuk gotong royong. 

 

Gotong  Royong merupakan bagian dari Budaya Asli masyarakat 

Indonesia yang patut dijaga, Gotong Royong berarti persatuan masyarakat 

sebagaimana yang tercantum dalam Ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya 
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sila ke-3 “Persatuan Indonesia”. Gotong Royong adalah kepribadian bangsa 

dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat.  

Manusia adalah makhluk sosial, mereka saling membutuhkan. Hampir 

tidak ditemui di dunia ini seseorang yang tidak membutuhkan bantuan orang 

lain, maka dari itu timbullah kemudian sikap saling membantu diantara 

sesama atas dasar saling membutuhkan tersebut.  

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas akan adanya 

interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan 

fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan 

membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu didalam kehidupan 

masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam 

menyelesaikan segala permasaiahan. Masyarakat Indonesia terkenal dengan 

sikap ramah, kekeluargaan dan gotong royongnya didalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga untuk menyelesaikan segala problema yang ada di dalam 

kehidupan masyarakat dibutuhkan sikap gotong royong yang dapat 

mempermudah dan memecahkan masalah secara efisien.  

Segi lain yang dapat diperoleh faedahnya dari gotong royong ini adalah 

rasa keikutsertaan dan tanggung jawab bersama warga masyarakat 

bersangkutan dalam usaha pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun 

nonfisik atau menurut bidang-bidang kehidupan yang terdapat dilingkungan 

masayarakat setempat. (Azinar Sayuti, 1983:18 7) 

Gotong royong menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling 

meringankan beban masing-masing pekerjaan. Adanya kerjasama atau 

ta’awun semacam ini merupakan bukti adanya keselarasan hidup antar sesama 
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bagi sebuah komunitas. Terutama komunitas yang masih menghormati dan 

menjalankan nilai-nilai kehidupan.  Hal ini biasanya dilakukan oleh komunitas 

pedesaan atau komunitas tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

bahwa komunitas masyarakat yang berada di perkotaan juga dalam beberapa 

hal tertentu memerlukan semangat gotong-royong. 

Menurut M. Noesron, budaya gotong royong ini menjadi salah satu 

filsafat Indonesia yang membedakan dengan filsafat barat dan timur. Kata 

gotong royong sendiri telah membumi dan sangat dikenal di negara ini. Sejak 

di bangku SD, anak-anak telah diajarkan tentang konsep gotong royong. Hal 

ini mencerminkan betapa gotong royong menjadi nafas hidup bangsa 

Indonesia sejak dulu kala, maka tak heran, mantan presiden Megawati pun 

pernah memberi nama kabinetnya dengan Kabinet Gotong Royong. 

Gotong royong adalah salah satu wujud kerukunan paling nyata antar 

masyarakat. Ketika ada satu masalah, seluruh lapisan masyarakat, kaya atau 

miskin, berjuang bersama-sama dalam satu semangat untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Gotong royong juga adalah wujud soliditas masyarakat atau 

kalau dalam bahasa jawa keguyuban yang terjadi diantara warga. Bahwa ada 

kebersamaan yang terjalin secara suka rela dan ikhlas, tanpa perlu meminta 

pamrih,bekerja bersama tanpa mempermasalahkan status sosial. blogdetik.com 

(diakses pada 17 oktober 2015). 

Namun, bisa jadi indahnya gotong royong tinggal menjadi kenangan. 

Meski di beberepa daerah tetap dipertahankan, dibanyak daerah yang lain, 

budaya ini telah ditinggalkan. Era modern dan globalisasi yang meniupkan 

semangat individualisme serta kapitalisme menghancurkan budaya ini sedikit 
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demi sedikit. Orang lebih suka untuk mengeluarkan uang guna membayar 

pekerja ketimbang mengeluarkan tenaga bekerja bersama-sama dengan yang 

lainnya. Benarkah telah terjadi evolusi dalam masyarakat kita sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ferdinand Tonnies bahwa masyarakat berubah dari 

masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, 

menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi 

dan impersonal?.  

Memang tidak bisa secara mutlak menyalahkan masifnya gempuran 

budaya barat yang cenderung individualis sebagai mesin perusak budaya 

gotong royong ini karena pada dasarnya para pendiri bangsa ini telah 

mewanti-wanti akan pentingnya gorong royong sebagai salah satu nafas hidup 

bangsa ini. butir ketiga sila kelima Pancasila adalah bukti nyata bagaimana 

para pendiri bangsa ini menginginkan semangat gotong royong ini tetap hidup. 

Bahkan, Presiden Soekarno sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah 

negara gotong royong. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah dan harus 

dibangun atas dasar semangat kebersamaan dalam satu kerjasama, bukan 

semangat individualis yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi 

ketimbang kepentingan umum. Hanya masalahnya, tak banyak orang yang 

merelakan diri untuk merenungkan nilai-nilai luhur budaya dalam negeri ini. 

Sementara, di bangku sekolah pun, budaya ini lebih banyak ditempatkan 

dalam kerangka teori ketimbang wujud nyata. Tak banyak siswa yang 

diajarkan misalnya untuk bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. 

Walhasil, semakin lama, budaya ini semakin hilang. Kaum muda yang 
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menjadi penerus pun lebih mengenal gotong royong pada tingkatan kata tanpa 

disuguhi dengan aktifitas nyata. 

Apabila diamati dewasa ini, nilai-nilai gotong royong mulai memudar 

dari masyarakat Indonesia. Terjadi dekadensi kegotong royongan yang mulai 

akut. Tidak hanya di masyarakat perkotaan. Bahkan sudah merambah ke 

pedesaan. Sebuah fenomena yang patut diperhatikan dan dicermati. 

Masyarakat pedesaan yang sejak lama dikenal dengan budaya gotong- royong, 

menolong tanpa pamrih, membantu dengan ikhlas, tidak mengharap balasan, 

saat ini mulai kehilangan jati dirinya. Ketika melihat orang lain membutuhkan, 

banyak yang pura-pura tidak melihat. Terutama tatkala tidak mendapat efek 

manfaat apapun dari pertolongannya. Ketika permintaan tolong tidak 

dibarengi dengan imbalan, akan sangat sulit mendapatkan pertolongan. 

Seorang tukang becak pun, terkadang akan menyesatkan orang yang bertanya 

kepadanya. Jika tidak mendapatkan imbalan. walaupun memang masih ada 

masyarakat yang memiliki naluri gotong royong, dan menjunjung tingginya 

dalam kehidupan. http://catatanpakgun.wordpress.com (diakses pada tanggal 

18 oktober 2015).  

Berdasarkan latar belakang masalah dan seiring dengan adanya tujuan 

dari penelitian ini, maka peneliti mengangkat hal tersebut di atas kedalam 

sebuah judul penelitian yaitu; “Analisis Sosiologis Kewarganegaraan 

Lunturnya Budaya gorong Masyarakat Pamekasan Madura di Era Globalisasi” 

(Kec.Pademawu Desa.Jarin Dusun.Paninggin). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dapat 

dirumuskan berikut ini: 

1.2.1 Bagaimana Budaya Gotong Royong urgen/penting Bagi Masyarakat 

Dusun Paninggin Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten 

Pamekasan? 

1.2.2 Faktor-Faktor Apa yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Dusun 

Paninggin Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 

terhadap penyikapan Budaya Gotong Royong? 

1.2.3 Bagaimana solusi yang di tempuh Masyarakat Dusun Paninggin Desa 

Jarin Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk melestarikan Budaya 

Gotong Royong? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 

1.3.1 Penting dan perlunya Budaya Gotong Royong bagi Masyarakat dusun 

Paninggin Desa Jarin kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. 

1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat dusun Paninggin 

desa Jarin kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan terhadap Budaya 

Gotong Royong. 

1.3.3 Solusi yang di tempuh Masyarakat Desa Jarin Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan untuk melestarikan Budaya Gotong Royong 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah 

khasanah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan 

datang sebagai bahan acuan terutama bagi program Civics Hukum atau 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengkaji nasib Budaya 

Gotong Royong yang mulai dilupakan oleh sebagian besar masyarakat, 

serta dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan saat ini. 

1.4.2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Penulis 

Merupakan sarana belajar untuk mengetahui lebih dalam  tentang 

materi penelitian yang telah dipilih, dimana nantinya bisa menjadi bahan 

untuk melatih dan mengasah watak dan perilaku diri penulis dalam 

menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan sebagai bahan untuk 

pembelajaran diri terhadap nilai-nilai luhur mengenai moral dan etika 

dalam berkehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, tumbuh suatu 

kepentingan diantara individu-individu manusia yang harus 

dipertimbangkan sisi egois manusia yaitu antara kepentingan diri dan 

kepentingan orang lain.  
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b. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan 

sebuah kesadaran sikap dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga 

dan melestarikan  budaya gotong royong. Sehingga dengan adanya 

penelitian ini dapat berkontribusi menyelamatkan sebuah Budaya yang 

amat penting bagi masyarakat yaitu  Budaya Gotong Royong. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan secara 

teoritis maupun secara praktis tentang “Penyabab Lunturnya Budaya 

Gotong Royong” untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat 

menemukan suatu kajian baru yang lebih strategis lagi. 

1.5  Penegasan Istilah  

 Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah – istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Analisis 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Analisis adalah suatu 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa bisa juga penyelidikan terhadap 

karangan atau suatu perbuatan. Tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya, sebab musabab dan duduk perkaranya. Dalam 

sebuah Penelitian, Analisis adalah langkah yang ditemmpuh setelah data 

terkumpul. 
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1.5.2 Sosiologis 

 Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan 

perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha 

untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Menurut Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Sosiologi adalah Ilmu kemasyarakatan 

yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk 

perubahan sosial. Menurut Pemikir Asing yang namanya sudah tidak asing 

lagi yaitu Max Weber, menurutnya sosiologi adalah ilmu yang berupaya 

memahami tidakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan dan beriorentasi pada perilaku orang 

lain. Jadi secara garis besar, Sosiologi adalah Ilmu yang membahas tentang 

kehidupan sosial masayrakat yang didalamnya ada perilaku maupun tindakan 

dari masyarakat itu sendiri. 

1.5.3 Kewarganegaraan 

 Warga negara adalah pendukung negara, merupakan landasan bagi 

adanya negara. Warga negara merupakan salah satu unsur yang mutlak bagi 

adanya negara, unsur lain adalah pemerintah yang berdaulat dan wilayah 

negara. B.P. Pulus menyebutkan warga negara sebagai soko guru Negara RI, 

ialah “orang yang asli dalam daerah negara Indonesia 

(Dr.Koerniatmanto.1999;9) 

1.5.4 Budaya 

Dalam Kamus Besar Indonesia Budaya diartikan sebagai  pikiran, akan 

budi dan adat istiadat.Secara tata bahasa pengertian budaya diturunkan dari 

kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Budaya 
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adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh suatu 

kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk 

dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, 

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri 

manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan 

secara genetis. Jadi Budaya adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan 

oleh sekelompok masayarakat dan kebiasaan itu cenderung pada hal-hal yang 

positif. 

1.5.5 Gotong Royong 

 Gotong Royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-

sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan mudah, lancar dan ringan. Kegiatan gotong royong disini adalah 

kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk membantu masyarakat lain 

maupun untuk kepentingan bersama tanpa berharap imbalan apapun. 

Misalnya masyarakat yang membantu mengerjakan pembangunan rumah 

salah satu anggota masyarakat lain dengan tujuan meringankan, mempercepat 

tampa berharap dikasih Imbalan. 

1.5.6 Masyarakat 

 Menurut koentjaraningrat, Masyarakat adalah kesatuan hidup dari 

makhluk-makhluk manusia yang terikan oleh suatu sistem adat-istiadat tertentu. 

Dan menurut Soerjono Soekanto, Bliau mengemukakan ciri masyarakat adalah 

Manusia yang hidup bersama-sama sekrang-kurangnya terdiri dari dua orang 

atau lebih, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama, dan 
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berkumpulnya manusia akan menimbulakan masusia-manusia baru, dan 

sebagai akibat hidup bersama timbul sistem komonikasi dan peraturan-

peraturan demi kepentingan bersama.dan dari situ juga timbul kebudayaan 

karena mereka merasa terikat dan saling membuhtukan sama lain. 

 

1.5.7 Globalisasi 

 Globalisasi adalah keterkaitan dan keteergantungan antar bangsa dan 

antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, 

maupun budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-

batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi membuat satu sama 

lain saling mempengaruhi.  

 Menurut Afdjani (2007) bahwa: Globalisasi pada hakikatnya telah 

membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup 

masyarakat, melalui media yang kian terbuka dan kian terjangkau, masyarakat 

menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh 

dunia. 


