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ABSTRAK

Skiripsi ini beijudul “Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat 
Perkotaan (Studi Kasus Pada Masyarakat Multikultural Di Kelurahan Bukit Lama 
Palembang)”. Penelitian ini mengkaji kehidupan gotong royong masyarakat 
multikultural di tengah heterogenitas perkotaan dan perubahan yang terjadi pada 
nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat multikultural di Kelurahan Bukit 
Lama Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, 
menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang dikaji dengan unit analisis 
masyarakat, dengan melihat dan menjelaskan cara gotong royong masyarakat 
multikultural di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : tahap getting in (persiapan 
memasuki penelitian), getting along (ketika beada dilokasi penelitian), tahap 
ketiga getting out (persiapan keluar dari lokasi penelitian). Penentuan informan 
dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive. Informan dalam penelitian ini 
berjumlah 10 orang, terdiri dari 8 orang informan utama serta 2 orang informan 
pendukung.

Hasil penelitian ini mendapatkan temuan di lapangan, beberapa bentuk 
gotong royong, yaitu : gotong royong dilakukan berdasarkan instruksi, gotong 
royong baru dapat terlaksana jika ada instruksi dari atasan, seperti Lurah, Ketua 
RT dan yang lainnya, serta gotong royong berdasarkan ekonomi, gotong royong 
yang mengharapkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan, Jika dulu gotong 
royong berdasarkan kesadaran sendiri, kini harus diperintah serta mengharapkan 
imbalan. Secara keseluruhan bahwa gotong royong mengalami perubahan. Nilai- 
nilai kekeluargaan yang dulu sangat erat, kini sudah banyak yang berubah bahkan 
ditinggalkan, sulit untuk mengajak masyarakat untuk gotong royong. Ini 
disebabkan oleh beragamnya profesi yang ditekuni oleh masyarakat sehingga 
hampir tidak ada waktu luang untuk ikut melaksanakan kegiatan gotong royong, 
pun dengan hari libur biasanya dipergunakan oleh masyarakat untuk beristirahat 
serta berkumpul dengan keluarga. Hal ini yang menyebabkan solidaritas 
masyarakat semakin berkurang.

Kata Kunci : gotong royong, masyarakat multikultural, perkotaan
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar yang memiliki banyak pulau 

yang membentang dari Sabang sampai Merouke. Setiap wilayah tersebut 

mempunyai masyarakat yang berbeda dan dengan keanekaragaman yang berbeda 

pula. Masyarakat Indonesia terkenal dengan kemajemukan budayanya. 

Kemajemukan itu teijadi karena budaya yang berbeda, yang timbul atas dasar 

perbedaan latar belakang ras, suku bangsa dan agama, sesuai dengan daerah atau 

asal masyarakat.

Keanekaragaman budaya Indonesia menimbulkan suatu kesatuan budaya

pada masyarakat. Kesatuan budaya yang ada pada masyarakat baik itu berbentuk

kecil atau besar, sederhana atau kompleks akan menimbulkan pola lingkungan

budaya. Pola lingkungan budaya terbentuk karena masyarakat Indonesia memilki

beragam kebudayaan atau sering disebut dengan Bhineka Tunggal Ika.

Keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya faktor wilayah (Indonesia merupakan Negara kepulauan), agama

(agama yang diakui di Negara Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 

Budha dan Kong Hou cue) dan pendidikan (TK,SD,SMP,SMU,S1 dan

seterusnya).
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Kemajemukan juga sering disebut dengan multikultural. Secara 

multikultural merupakan keanekaragaman suku bangsa yang tersebar di seluruh 

kepulauan Indonesia. Dari keanekaragaman suku bangsa tersebut terdapat 

kebudayaan yang unik dan mempunyai bahasa yang berbeda tetapi bahasa yang 

digunakan adalah Bahasa Indonesia. Multikutural atau yang sering disebut 

keanekaragaman budaya masih sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia, 

baik di pedesaan maupun perkotaan. Tapi biasanya kemajemukan budaya ini 

sering terlihat di masyarakat perkotaan, dimana masyarakatnya memilki 

kehidupan yang heterogen.

Indonesia merupakan bangsa yang masih memegang teguh kebudayaan. 

Indonesia sangat kental dengan adat timur (sopan santun). Kebudayaan Indonesia 

tidak hanya tergambar dari adat istiadat masing-masing daerah saja, tapi juga 

terkenal dengan budaya lainnya, salah satunya budaya gotong-royong dalam 

masyarakat. Di zaman orde lama gotong royong merupakan kata suci yang selalu 

dikumandangkan oleh Soekarno, bahkan pernah dalam salah satu pidatonya. 

Soekarno menyatakan bahwa bila Pancasila diperas menjadi Ekasila, maka 

Ekasila itu adalah gotong royong. Di zaman orde baru, walaupun tidak segencar di 

zaman orde lama, tetap saja gotong royong menjadi salah satu nilai yang penting 

di rezim pembangunan Presiden Soeharto. Hal ini dibuktikan dengan penerapan 

doktrin Pancasila pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi, baik itu masuk dalam kurikulum pendidikan atau 

melalui penataan P4 (pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila)

umum
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Setelah era reformasi dengan terjadinya empat kali pergantian kepala 

Negara, nilai gotong- royong yang seyogyanya telah menjadi jati diri bangsa 

Indonesia kurang begitu diperhatikan. Walaupun salah satu Presiden Indonesia 

pada era Reformasi menamakan kabinetnya, kabinet gotong royong. Tetapi tetap 

saja nilai gotong royong yang luhur itu semakin lama semakin memudar bahkan 

nyaris hilang dari bumi pertiwi Indonesia (Aprianto 2008 : 3).

Berbagai kenyataan diungkapkan untuk mendukung pendapat bahwa 

gotong-royong adalah sifat dasar yang dimiliki bangsa Indonesia, mulai dari 

sistem pertanian secara bersama, acara kenduri, membangun rumah, dan segala 

macam kegiatan kemasyarakatan yang telah kita sama-sama baca dan pelajari 

sejak SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa gotong-royong sudah ada sejak zaman

prasejarah di bumi Indonesia. Memang Sejak SD kita telah diberikan doktrin

bahwa gotong-royong adalah sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan

bangsa ini dan tidak dimiliki bangsa lain. Gotong-royong yang dimiliki bangsa ini

hanyalah gotong-royong yang bersifat aman dan menguntungkan bersama,

sementara gotong-royong yang “berdarah-darah” untuk menolak penindasan

adalah sesuatu yang tabu. Gotong-royong yang dimiliki bangsa ini adalah gotong- 

royong yang harus mempunyai feed back (timbal balik).

Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti 

bekeija bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bersama- 

sama dengan musyawarah, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, dan 

kekeluargaan. Gotong royong menjadi dasar Filsafat Indonesia. Gotong royong 

didefinisikan dengan bekeija bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan

i
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bersama-sama menikmati hasil pekeijaan tersebut secara adil, atau suatu 

usaha atau pekeijaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua 

warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Jiwa atau semangat gotong royong dapat diartikan sebagai peranan rela 

terhadap sesama masyarakat, sikap yang mengandung pengertian terhadap 

kebutuhan sesama masyarakat. Dalam masyarakat semua itu contohnya adalah, 

kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi dan kebutuhan individu, bekeija bakti 

untuk umum adalah sesuatu hal yang terpuji. Dalam sistem hukum hak-hak 

individu tidak diutamakan secara tajam dan sebagainya. Gotong royong 

merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang selama ini menjadi 

momentum penting yang selalu diagung-agungkan oleh Bangsa Indonesia. Hal ini 

dijadikan wacana utama dalam tiga periode politik bangsa ini. Sejarah 

kemerdekaan telah mencatat bahwa kata gotong royong telah menjadi elemen 

penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Jiwa gotong royong mengandung tiga tema pemikiran, yakni (Sajogyo,

secara

2002:17)

1. Orang itu harus sadar bahwa dalam hidup pada hakekatnya ia selalu

tergantung kepada sesamanya, maka dari itulah ia harus berusaha memelihara 

hubungan baik dengan sesamanya.

2. Orang itu harus selalu bersedia membantu sesamanya.

3. Orang itu harus berrsifat konform, artinya selalu ingat bahwa ia sebaiknya 

jangan berusaha untuk menonjol melebihi yang lain dalam masyarakatnya.
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Jiwa atau semangat gotong royong telah merasuk ke dalam setiap hati 

masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong tersebut lalu diimplementasikan 

ke dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu sesama dalam setiap bidang 

kehidupan, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Prinsip kekeluargaan dan 

kegotongroyongan telah menjadi suatu ciri dari bangsa Indonesia yang lebih 

mengedepankan asas bekeija bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Dengan gotong royong maka pekeijaan yang berat akan terasa lebih 

ringan karena dilakukan secara bersama-sama, dan secara tidak langsung dapat 

mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak jaman 

dahulu kala, telah ditanamkan pada sistem kekerabatan masyarakat Indonesia. 

Tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan makin berkembangnya ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta arus globalisasi yang telah merambah

pada semua bidang kehidupan. Nilai -nilai gotong royong pun lambat laun makin 

memudar, asas gotong royong mulai terkikis akibat perkembangan jaman yang 

terus maju. Walaupun sistem gotong royong sedikit demi sedikit mulai terkikis 

namun gotong royong akan tetap menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Gotong royong di perkotaan tidak sekuat gotong royong yang teijadi di 

pedesaan. Di desa sifat kekeluargaannya masih sangat kental, karena sebagian 

warganya adalah penduduk asli yang turun temurun berada di desa tersebut. 

Berbeda dengan di kota yang sebagian warganya adalah pendatang, ini 

menyebabkan keanekaragaman etnis dan membuat sifat kekeluargaan tidak terlalu 

kental seperti didesa. Multikultural di perkotaan menjadikan nilai gotong royong
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tidak sekental di pedesaan, dengan banyaknya etnis di kota, maka akan sedikit 

sulit untuk menyesuaikan diri dan menciptakan sifat kekeluargaan yang menjadi 

ciri khas dari gotong royong.

Kelurahan Bukit Lama Palembang yang menjadi lokasi penelitian 

merupakan salah satu daerah yang mempunyai masyarakat multi etnis. Kelurahan 

Bukit Lama berpenduduk 43.823 jiwa dengan sfesifikasi 22.532 jiwa beijenis 

kelamin laki-laki dan 21.291 jiwa beijenis kelamin perempuan. Kelurahan Bukit 

Lama mempunyai beragam etnis yaitu, Aceh 7 orang, Batak 317 orang, Nias 19 

orang, Melayu 59 orang, Minang 407 orang, Sunda 2818 orang, Jawa 7238 orang, 

Madura 134 orang, Bali 35 orang, Bugis 29 orang, Makasar 12 orang, dan cina 

13053 orang, (sumber, data morfologi Kelurahan Bukit Lama)

Masyarakat Kelurahan Bukit Lama di Kotamadya Palembang memiliki

nilai sosial, salah satunya nilai sosial gotong royong. Nilai sosial gotong royong

ini masih tetap ada, namun tidak sekuat dahulu. Jelas nilai gotong royong didaerah

ini tidak sekuat bila dibandingkan dengan pedesaan. Kelurahan Bukit Lama

merupakan daerah perkotaan yang semakin hari semakin maju, sesuai dengan

karakteristik dareah perkotaan yang modem. Kelurahan Bukit Lama juga

mempunyai masyarakat yang heterogen, individualistik, yang sebagian besar 

kesehariannya dihabiskan untuk mencari uang. Beragamnya profesi masyarakat 

perkotaan juga membuat mereka sedikit sulit untuk disatukan walau hanya untuk 

bergotong royong saja, contohnya gotong royong untuk membersihkan 

lingkungan sekitar, gotong royong dalam pengecoran jalan serta kegiatan ronda 

malam.
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Oleh karena itu mereka lebih memilih jasa petugas kebersihan, untuk 

bersihkan sampah-sampah di lingkungan rumah mereka, dan pada bergotong 

royong untuk mengeijakannya. Padahal dengan bergotong royong itu tidak hanya 

lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi juga bisa membuat tali silaturahmi 

menjadi lebih baik antar masyarakat.

Selain itu faktor kemajemukan masyarakat juga menjadi kendala untuk 

melaksanakan gotong royong. Perbedaan nilai gotong royong di setiap wilayah 

membuat masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda tentang gotong 

royong, sehingga membuat masyarakat malas untuk melakukan kerja bakti. 

Dahulu, saat waktu perayaan hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, semua 

masyarakat saling tolong menolong memperindah daerah mereka untuk 

merayakaan hari Proklamasi tersebut, tapi sekarang kesadaran masyarakat sedikit 

demi sedikit menurun dengan tidak antusiasnya warga Kelurahan Bukit Lama 

dalam merayakan hari nasional tersebut.

Gotong royong dahulu kala merupakan nilai yang sangat luhur yang 

telah tertanam dalam jiwa masyarakat di Kelurahan Bukit Lama. Gotong royong 

bukan hanya sekedar bekeija sama agar pekerjaan yang dilakukan menjadi ringan 

dan cepat selesai, bergotong royong juga dimanfaatkan oleh masyarakat 

Kelurahan Bukit Lama untuk mempererat tali silaturahmi antar 

masyarakat di lingkungan sekitar. Semangat kekeluargaan sangat diutamakan 

dalam bergotong royong pada masyarakat Kelurahan Bukit Lama.

Namun berbeda dengan gotong royong pada zaman sekarang, nilai-nilai 

kekeluargaan dalam masyarakat sudah mulai berubah. Semakin majunya Ilmu

mem

sesama
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Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat nilai-nilai gotong royong yang ada 

pada masyarakat Kelurahan Bukit Lama sedikit demi sedikit mulai menghilang. 

Selain itu, semakin beragamnya profesi yang dilakoni masyarakat membuat 

mereka tidak memiliki banyak waktu untuk bergotong royong membersihkan 

lingkungan sekitarnya atau melakukan ronda malam bersama untuk menjaga 

keamanan. Masyarakat Kelurahan Bukit Lama lebih memilih membayar jasa 

lain untuk membersihkan lingkungan serta ronda malam dari pada 

bergotong royong untuk sekedar mempererat tali silaturahmi.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang tokoh masyarakat (YN) 

yang menyatakan memang nilai-nilai gotong royong pada saat ini sudah banyak 

terkikis. Penyebab utama terkikisnya nilai-nilai gotong royong ini adalah dari 

masyarakat itu sendiri yaitu : semakin menurunnya kesadaran masyarakat. Lagi 

pula sedikit demi sedikit Kelurahan Bukit Lama menjadi wilayah yang lebih 

maju. Dengan banyaknya fasilitas modem yang tersedia, membuat masyarakat 

malas untuk sekedar bekeija sama membersihkan lingkungan. Adanya anggapan 

bahwa semuanya bisa dilakukan asalkan ada uang. Lebih lanjut menurut YN, 

karena masyarakat yang sangat heterogen, membuat sedikit sulit untuk 

mempersatukan mereka dalam satu wadah gotong royong. Banyaknya warga yang 

berimigrasi ke daerah ini juga berpengaruh pada nilai goyong royong, salah 

satunya warga dari pulau Jawa yang datang untuk memperbaiki nasib mereka.

Gotong royong tidak lagi datang dari kesadaran masyarakat, melainkan 

menjadi sebuah instruksi atau perintah. Jika ketua rukun warga ataupun rukun 

tetangga mengajak masyarakatnya untuk melakukan gotong royong, barulah

orang
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kegiatan keija bakti dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika tidak ada instruksi 

seperti itu, maka sangat sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk bergotong 

royong. Dengan berubahnya nilai sosial dalam gotong royong tersebut, maka 

sedikit banyak mempengaruhi kehidupan gotong royong pada masyarakat 

multikultural di Kelurahan Bukit Lama. Nilai sosial pada gotong royong sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka hal yang menarik untuk dikaji dalam 

penelitian ini adalah kehidupan gotong royong dalam masyarakat perkotaan di 

Kelurahan Bukit Lama palembang melihat dari kemajemukan masyarakatnya.

Untuk mempertegas masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan —

pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk gotong royong dalam kehidupan masyarakat multikultural

di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ?

2. Bagaimana perubahan nilai gotong royong dalam masyarakat multikultural di 

Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gotong royong 

dalam masyarakat perkotaan, terutama pada masyarakat multikultural di 

Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
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1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk gotong royong dalam kehidupan masyarakat 

perkotaan di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui perubahan nilai gotong royong pada masyarakat perkotaan 

di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua

orang dan juga dalam berbagai bidang, yaitu :

1. Secara Teoritis.

Sebagai sumbangan terhadap pemikiran ilmu sosial khususnya Sosiologi 

Perkotaan dan Sistem Sosial Budaya Indonesia.

2. Secara Praktis.

Sebagai acuan dan dapat bermanfaat bagi para peneliti yang ingin

meneliti lebih lanjut tentang gotong royong.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perkotaan

Kota merupakan pusat kreativitas, budaya dan peijuangan keras manusia. 

Kota juga merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia dan 

melambungkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota terdapat jutaan orang 

bahkan milyaran orang menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan 

dan kesejahteraan, rekreasi, pekeijaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam
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gakkan demokrasi. Kota merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan 

politik dan ekonomi serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan penduduk sepertinya terpusat di wilayah perkotaan. 

Menurut perkiraan lebih dan setengah umat manusia akan tinggal di wilayah 

perkotaan pada akhir abad, dan enam puluh persen pada 2020. Secara absolut, 

peningkatan penduduk yang diperhitungkan secara umum dan khususnya 

penduduk perkotaan mencerminkan kecenderungan yang meningkat. (Eko 

Budihardjo, 2003 : 1)

mene

Ditinjau dari sosiologi, kota adalah penghuni setempatnya dapat 

memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya dipasar lokal. Menurut Dwigth 

Sanderson, kota ialah tempat yang berpenduduk sepuluh ribu orang atau lebih, 

sedangkan menurut Wirth, kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat 

dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.Kota 

dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat 

pergaulan dengan segala macam kultur manusianya. Kota memberi kesempatan 

untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang ketat atau untuk mengangkat 

diri dari posisi sosial yang rendah ( Soekanti, 1969 : 124-125 ).

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan dibedakan 

kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota, kawasan perkotaan 

yang merupakan bagian dari daerah kabupaten, dan kawasan perkotaan baru yang

atas,
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merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi 

kawasan perkotaan.

Menurut Hariono (2007 : 31), ciri-ciri masyarakat perkotaan adalah

sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan selalu berhubungan dengan masyarakat yang ada di 

perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian 

masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri 

kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberap ciri 

yang menonjol pada masyarakat kota yaitu : kehidupan keagamaan berkurang 

bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan 

atau individu.

3. Pembagian keija di antra warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai

batas-batas yang nyata.

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak

diperoleh warga kota dari pada warga desa.

5. Interaksi yang terjai lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan 

dari pada faktor pribadi.

6. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar 

kebutuhan individu.
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Menurut Soekanti (1969 : 124-125 ) ada beberapa ciri yang menonjol 

pada masyarakat perkotaan, yaitu :

1. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan 

karena memang kehidupan yang cenderung kearah keduniaan saja.

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain (Individualisme).

3. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai 
batas-batas yang nyata.

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekeijaan juga lebih banyak 

diperoleh warga kota.

5. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, 
untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.

6. Perubahan-perubahan tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya 

terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

Menurut Talcott Parsons mengenai tipe masyarakat kota yang 

diantaranya mempunyai ciri-ciri :
1. Netral Afektif

Masyarakat Kota memperlihatkan sifat yang lebih mementingkan 

rasionalitas. Sifat rasional ini erat hubungannya dengan konsep Gesellschaft atau 

Association. Mereka tidak mau mencampuradukan hal-hal yang bersifat 
emosional atau yang menyangkut perasaan pada umumnya dengan hal-hal yang 

bersifat rasional, itulah sebabnya tipe masyarakat itu disebut netral dalam 

perasaannya.

2. Orientasi Diri
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Manusia dengan kekuatannya sendiri harus dapat mempertahankan 

dirinya sendiri. Pada umumnya dikota tetangga itu bukan orang yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan kita oleh karena itu setiap orang di kota terbiasa 

hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain, mereka cenderung untuk 

individualistik.

3. Universalisme

Berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum. Oleh karena itu, 

pemikiran rasional merupakan dasar yang sangat penting untuk universalisme.

4. Prestasi

Mutu atau prestasi seseorang akan dapat menyebabkan orang itu diterima 

berdasarkan kepandaian atau keahlian yang dimilikinya.

5. Heterogenitas

Masyarakat kota lebih memperlihatkan sifat heterogen, artinya terdiri dari

lebih banyak komponen dalam susunan penduduknya (Ian Craib, 1992 :60).

Kota merupakan tempat industri beijalan dengan pesat. Penduduk kota

mempunyai sifat heteregon dan menghilangkan kemajemukan yang ada pada

masyarakat. Masyarakat kota cenderung melihat bahwa kemajemukan budaya

atau multikultural hanya cocok untuk masyarakat desa.

1.5.2 Gotong Royong dalam Masyarakat

Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama- 

agar suatu pekeijaan dapat diselesaikan dengan cepat untuk kepentingan 

bersama. Gotong royong tidak hanya tidak hanya terbatas pada kegiatan keija

sama
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bakti saja, namun koperasi pun termasuk salah satu bentuk gotong royong dalam 

bidang ekonomi.

Bergulirnya reformasi membawa perubahan dengan sistem kenegaraan 

pada era sebelumnya (orde baru) bersifat sentralisasi berubah menjadi menjadi 

disentralisasi atau lebih dikenal dengan era otonomi daerah. Diketahui bahwa 

keija sama saling membantu atau bergotong royong dalam masyarakat demi 

kepentingan bersama sudah terlaksana sejak zaman dahulu kala, karena dengan 

bergotong royong kegiatan menjadi lebih lancar dalam mencapai tujuannya. 

Dalam prinsip gotong royong masyarakat, terkandung nilai moral, antara lain :

1. Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.

2. Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum.

3. Usaha peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.

4. Usaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan

kepentingan bersama (Bambang Suwondo, 1980 :20).

Sikap gotong royong memang sudah menjadi kepribadian Bangsa

Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara, akan tetapi arus kemajuan

ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap 

dan kepribadian suatu bangsa, serta selalu diikuti oleh perubahan tatanan dan nilai 

dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat (Aim Abdul Karim, 2000 : 15).

1.5.3 Perubahan Nilai Sosial

Setiap perubahan selalu berlaku pada semua masyarakat, setiap saat 

mereka hidup dan berada. Perubahan itu dapat dilihat dari susunan dan kehidupan
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masyarakat pada masa sekarang dan membandingkannya dengan kehidupan pada 

waktu lampau. Perubahan sosial terbatas pada hubungan sosial dan keseimbangan. 

Perubahan di mayarakat selamanya memiliki mata rantai yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang relatif jarang dan lamban mengalami 

pembahan. Pada masyarakat seperti ini elemen dasarnya adalah tradisi, ritual, dan 

hierarki sosial yang berlangsung yang biasanya dipegang kuat oleh warganya. 

Elemen ini dapat berubah karena adanya kontak dengan dunia luar. Proses 

pembahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri berikut:

1. Tidak ada masyarakat yang terhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat mengalami pembahan yang teijadi secara cepat dan lambat.

2. Pembahan yang teijadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti 

oleh lembaga-lembaga sosial lainnya.

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi 

yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri.

4. Perubahan-perubahan tidak dapat diatasi pada bidang kebendaan dan spiritual 

saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal baik yang kuat. 

(Soekanto dalam Aprianto, 2008 :8)

Pembahan sosial berguna untuk melihat perbedaan keadaan yang berarti 

dalam unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Setiap 

masyarakat berubah, tidak pernah statis, dari waktu ke waktu didapati perbedaan 

keadaan masyarakat. Teijadinya pembahan sosial memang tidak dapat disangkal 

dan sering kali tidak dapat ditolak.
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Manusia merupakan mahluk sosial yang bergantung satu sama lain. Hal 

ini teijadi karena kelangsungan hidupnya, rasa ketergantungan manusia ini 

mengalami perubahan baik secara individual maupun secara kelompok. Proses 

perubahan ini tentunya terbentuk melalui interaksi yang teijadi dalam

dan berkelanjutan. Perubahan dalamlingkungannya secara terus menerus 

masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus-menerus, artinya

bahwa setiap masyarakat pada kenyataanya akan mengalami perubahan itu, 

perubahan-perubahan dalam masyarakat menyangkut hal yang kompleks. 

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola 

budaya dalam suatu masyarakat. Pembahan sosial budaya merupakan gejala 

umum yang teijadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Pembahan itu teijadi 

sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan 

pembahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya 

merupakan penyebab dari pembahan (dalam Robert H. Lauher 1993 65).

Kehidupan manusia merupakan proses dari satu tahap hidup ke tahap 

hidup lainnya, karena itu pembahan sebagai proses dapat menunjukan pembahan 

sosial dan pembahan budaya atau berlaku keduar-duanya pada satu runtutan 

proses (Gama, 1992:4). Astrid Susanto mengemukakan bahwa pembahan 

masyarakat sebagai fakta yang dibuktikan oleh adanya gejalar-gejala

konflik dan kesenjangan antar generasi. 

Pengertiannya pembahan sosial menurut Astrid adalah pembahan masyarakat 

dalam arti luas, diartikan sebagai pembahan/perkembangan dalam arti positif 

maupun negatif. Arti pembahan sosial mempunyai dua dimensi, yaitu pembahan

depersonalisasi, frustasi, apatis,
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sosial sebagai kemunduran (regress) dan sebagai kemajuan (progress). Motivasi 

seseorang yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Penggunaan penemuan 

teknologi tersebut mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup 

baru.(Gama, 1992:5).

Selanjutnya menurut Astrid batasan tentang perubahan sosial yang lebih 

lengkap, yaitu perubahan sosial ialah perubahan masyarakat menjadi kemajuan 

masyarakat dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan dapat menguasai 

kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degredasi martabatnya. Lebih lanjut, 

Astrid menekankan proses pembentukan norma baru dan adaptasi terhadap 

keadaan baru, atau proses perubahan sosial pada dasarnya ialah perubahan norma— 

-norma masyarakat (Gama, 1992:5).

Menurut Gillin dan Gillin perubahan-perubahan sosial adalah suatu 

variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena 

perubahan geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi mapun 

karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat 

tersebut ( dalam Soekanto, 1982: 307).

Proses perubahan sosial yang terjadi dapat diketahui dari adanya ciri ciri 

berikut (Soekanto, 1982:314)

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, oleh karena 

setiap masyarakat mengalami perubahan - perubahan yang terjadi 

lamban ataupun cepat.

secara
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2. Perubahan-perubahan yang teijadi pada lembaga kemasyarakatan 

tertentu akan kiikuti dengan perubahan pada lembaga- lembaga sosial

lainnya.

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat, bisaanya mengakibatkan 

teijadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses 

penyusuaian diri, disorganisasi tersebut akan diikuti oleh suatu 

reorganisasi yang mencakup pemantapan dari pada kaedah - kaedah dan 

nilai-nilai lain yang baru.

4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau

bidang spiritual saja, oleh karena kedua bidang tersebut mempunyai

kaitan timbal balik yang sangat kuat.

Perubahan dalam masyarakat teijadi karena adanya penggerak -

penggerak tertentu. Daya penggerak untuk proses perubahan dalam suatu 

masyarakat datang dari dua sumber, dari dalam dan dari luar demikian yang 

disampaikan oleh Raymond Firth (dalam Taneko 1993) tidak ada dalam daftar 

pustaka

1. Dari Dalam

Mayarakat sekarang ini lebih cenderung mengarah ke acara yang lebih 

modem dan praktis-praktis saja.

2. Pengaruh dari Luar

Adanya pengaruh dari luar yakni modernisasi dan masuknya budaya-

budaya asing.
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Menurut Awan Mutakin, orientasi atau arah perubahan meliputi 

beberapa orientasi, antara lain : perubahan dengan orientasi pada upaya 

meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti 

ditinggalkan atau diubah ; perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau 

yang memang bentuk atau unsur baru ; suatu perubahan yang berorientasi 

pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis atau ada pada masa lampau.

Perubahan sosial berguna untuk melihat perbedaan keadaan yang berarti 

dalam unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Setiap 

masyarakat berubah, tidak pemah statis dari waktu didapati perbedaan keadaan 

masyarakat. Terjadinya perubahan sosial memang tidak dapat disangkal dan

unsur

sering kali tidak bisa ditolak. Moore (dalam Gama, 1992:2) memberikan

gambaran perubahan dalam suatu generalisasi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat manapun, perubahan cepat berlangsung atau berlaku

secara tetap.

2. Pembahan itu tidaklah bersifat sementara karena pembahan terjadi 

dalam rangkaian runtut bukan sebagai krisis sementara yang membawa 

akibat pembahan yang cenderung bergema keseluruh kawasan.

3. Karena pembahan itu berlaku dan akibatnya bermakna di manapun 

maka pembahan itu memilki azaz ganda.

4. Proporsi pembahan dilaksanakan lebih tinggi proporsinya di bandingkan 

pada masa lalu

5. sehubungan dengan hal tersebut lingkup teknologi materi dan strategi 

sosial menyebar pesat
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6. Kejadian normal perubahan telah memberikan akibat bagi suatu individu 

luas dan aspek fungsional masyarakat dalam dunia modem.

1.5.4 Penelitian Relevan

Penelitian tentang gotong royong telah banyak dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dengan persfektif yang berbeda beda. Ada beberapa penelitian yang 

mengkaji tentang gotong royong, diantaranya oleh Safitri. Skripsinya mengenai 

gotong royong di daerah Kayu Agung ditinjau dari variabel-variabel yang 

terkandung dalam sistem gotong royong. Subjek penelitiannya adalah perilaku 

masyarakat dalam sistem gotong royong, penelitian itu memfokuskan tentang 

varibel-variabel yang terkandung dalam sistem gotong royong di lihat dari kelas- 

kelas yang ada dalam masyarakat

Menurut

Modernisasi Terhadap Sistem Gotong Royong Masyarakat, masyarakat dalam 

sistem gotong royong mengungkapkan bahwa sistem gotong royong merupakan 

variabel tidak bebas, ini akan terlihat dari bentuk sistem gotong royong. Tolong

Safitri (1999), dalam skripsinya yang beijudul Dampak

menolong dan gotong royong (keija bakti) dalam pelaksanaannya dilihat dalam

bentuk tenaga dan uang. Gotong royong mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan, 

nilai-nilai tersebut cenderung terlihat dari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat 

serta keikutsertaan penduduk. Tiga variabel dalam penelitian Safitri adalah 

pendidikan, teknologi dan ekonomi.Dengan demikian hal yang dikaji oleh Safitri 

lebih cenderung memfokuskan pada variabel-variabel yang terkandung pada 

sistem gotong royong dalam masyarakat.
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Sementara itu dalam skripsi Aprianto (2008) yang judul Perubahan 

Pandangan Masyarakat Terhadap Nilai Gotong Royong (Penelitian Pada 

Masyarakat Desa Sawah Kabupaten Empat Lawang), lebih memfokuskan 

pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai gotong royong dalam 

bidang pertanian dan sosial kemasyarakatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprianto, menunjukkan bahwa 

sistem dan teknologi pertanian menjadi pengeijaan lahan pertanian mulai dari 

persiapan lahan, penanaman, serta perawatan dan pemanenan menjadi lebih 

mudah dan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat, sehingga menggeser 

pandangan masyarakat yang dahulunya mereka lebih banyak melakukan gotong 

royong antar sesamanya dalam mengeijakan lahan pertanian mereka, bergeser 

dengan lebih menyerahkan pengeijaan lahan pertanian mereka kepada orang lain 

dengan sistem upah yang disepakati oleh mereka sebelumnya, sedangkan dalam 

bidang sosial kemasyarakatan, untuk kegiatan upacara perkawinan dan kematian 

hampir tidak ada perubahan dari masyarakat dari era sebelumnya dengan era 

sekarang. Masyarakat masih memegang teguh nilai gotong royong dan untuk 

kegiatan pemeliharaan secara umum ada perubahan signifikan di dalam 

masyarakat. Nilai gotong royong yang dulu sangat kuat dan lekat dengan 

kekeluargaan kemudian mulai melemah seiring dengan perubahan pandangan 

masyarakat.

Penelitian Aprianto lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat 

pada sistem gotong royong dalam bidang pertanian 

Penelitian tersebut lebih menitikberatkan tentang
serta sosial kemasyarakatan.

para petani untuIT^ekeija
•' -• 3
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dalam mengeijakan lahan mereka. Dengan bergotong royong, maka para 

petani akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengolah lahan mereka. 

Begitu pula dalam bidang sosial kemasyarakatan, dijelaskan dengan bergotong 

royong dapat mempererat tali silaturahmi serta dapat memupuk rasa kekeluargaan 

antara sesama masyarakat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, ia lebih 

memfokuskan pada variabel-variabel yang terkandung pada sistem gotong royong 

masyarakat. Dalam penelitian tersebut, mengungkapkan bahwa vanabel-vanabel 

dalam sistem gotong royong tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan 

perbedaan-perbedaan dalam pandangan masyarakat.

Didalam skripsi Suwondo (1980) yang beijudul Sistem Gotong Royong 

Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara, gotong royong di 

Sumatera Utara memiliki nama yang berbeda-beda, misalnya : di daerah Batak 

Toba gotong royong sering disebut dengan sistem Marsiadapari atau sering juga 

disebut oleh Batak Toba sebagai gotong royong secara bergilir.

Didalam penelitian Suwondo, gotong royong itu tidak hanya pada 

struktur kemasyarakatan saja, tapi masyarakat di Sumatera Utara melakukan 

gotong royong atau tolong menolong dalam bidang ekonomi, mata pencaharian,

sama

teknologi bahkan dalam bidang religi sekalipun. Masih didalam penelitian 

Suwondo, pelaksanaan kegiatan gotong royong biasanya dilakukan pada pukul 

delapan dan berakhir pada jam dua belas siang, atau kadang-kadang dilakukan 

setengah hari mulai dari jam dua siang sampai jam lima sore sesuai dengan
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kesepakatan bersama. Hari pelaksanaan gotong royong biasanya dilakukan pada

saat libur sekolah, hari-hari besar dan sebagainya.

Penelitian Suwondo tidak hanya melihat perbedaan gotong royong di 

Sumatera Utara, tetapi juga melihat tentang nilai-nilai budaya yang terkandung 

dalam gotong royong. Nilai budaya gotong royong biasanya berfungsi sebagai 

pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia dan merupakan tingkat yang paling 

abstrak dari adat istiadat, seolah-olah berada diluar dan di atas din individu yang 

menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, gotong royong atau 

tolong menolong didasarkan pada hakekat hubungan antara anggota masyarakat 

dengan anggota masyarakat lainnya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 

masyarakat desa di Sumatera Utara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang 

gotong royong. Seperti penelitian Safitri yang mengambil fokus dampak 

modernisasi terhadap gotong royong, atau penelitian dari Aprianto dan Suwondo 

yang memfokuskan pada perubahan pandangan masyarakat setempat. Penelitian 

ini melihat bagaimana kehidupan gotong royong dalam sebuah masyarakat 

multikultural di perkotaan. Perbedaan yang muncul pada penelitian ini adalah 

peneliti mengangkat masyarakat multikultural sebagai objek dalam penelitian 

tentang gotong royong tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kehidupan gotong royong dalam
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masyarakat. Mulai dari gagasan dan ide penelitian, mengumpulkan data, 

menjawab permasalahan, dan tujuan penelitian, melakukan kategorisasi, sampai 

dengan membangun konsep dan proposisi-proposisi (Bungin, 2001).

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menjelaskan cara kehidupan 

gotong royong masyarakat perkotaan di Kelurahan Bukit Lama Palembang. 

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran 

objek tentang keadaan yang sebenarnya dari subjek yang diteliti.

Bodgan dan Tailor ( 917:5 dalam moleong, 1993 ) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang — orang dan perilaku yang diamati, 

sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit - 

unit yang diteliti.

1.6.2 Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat, yaitu masyarakat 

multikultural 

Palembang.

yang melakukan gotong royong di Kelurahan Bukit Lama
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1.63. Lokasi Penelitian

Peneliti memfokuskan Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I 

sebagai lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut:

Masyarakat di Kelurahan Bukit Lama yang bersifat terbuka serta mudah untuk 

bergaul.

2. Sistem nilai gotong royong di Kelurahan Bukit Lama Palembang

3. Nilai gotong royong yang masih beijalan hingga saat ini, meskipun tidak 

sekuat dahulu. Gotong royong masih dilakukan, namun tidak dilakukan 

sesering dahulu.

4. Masyarakat di Kelurahan Bukit Lama merupakan masyarakat multikultural.

1.

1.6.4. Definisi Konsep

1. Gotong Royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

untuk menyelesaikan suatu kepentingan umum agar menjadi lebih ringan dan 

dengan gotong royong pekeijaan akan terasa lebih cepat untuk diselesaikan.

2. Masyarakat adalah segenap hubungan sosial terdiri atas banyak sekali 

kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri 

kelompok-kelompok lebih kecil / sub kelompok.(Mayor Polak. 2001 : 43)

3. Perkotaan adalah sebuah daerah yang telah mengalami kemajuan (modem) 

dan telah meninggalkan konsep tradisional.

atas
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4. Masyarakat multikultural adalah kesatuan manusia atau individu yang 

memiliki beraneka ragam budaya. Oleh karena itu dalam masyarakat terdapat 

beranekaragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang

berbeda-beda.

5. Perubahan nilai adalah perubahan yang menunjukkan suatu proses dari 

serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material 

dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan 

fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi. Yang 

dipengaruhi oleh proses modernisasi.

1.6.5. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara 

purposive yang bermaksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan 

permasalahan penelitian (Bungin,2003:53). Dengan purposive informan 

ditetapkan secara sengaja untuk penelitian dan dipilih berdasarkan kriteria atau 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Faisal 1995:97). Subjek dan informan dalam 

penelitian ini dimaksud adalah informan yang berfungsi untuk mengiring 

sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan 

konsep dan proposisi sebagai temuan peneliti (Bungin, 2003:206)

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moeleong,2001:90). Dalam penentuan 

informal digunakan dengan cara purposive atau ditetapkan sengaja oleh peneliti. 

Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan
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suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Dalam penelitian ini 

informan adalah masyarakat Kelurahan Bukit Lama Palembang.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dari etnis yang 

berbeda di Kelurahan Bukit Lama, serta informan pendukung yaitu Bapak Lurah 

dan tokoh masyarakat. Alasan mengambil 10 orang dan suku yang berbeda ini 

karena fokus dari penelitian ini adalah gotong royong dalam masyarakat 

multiluktural, maka diperlukan jawaban dari etnis yang berbeda untuk menjawab 

bagaimana Kehidupan gotong royong mereka dalam ruang lingkup multikultural, 

dan informan yang dipilih adalah informan yang telah menetap lama di Kelurahan 

Bukit Lama, ini dilakukan agar mendapatkan jawaban mengapa gotong royong 

didaerah tersebut mengalami perubahan dan seperti apa perubahan tersebut.

Informasi yang digali dari informan ditentukan sampai tidak ada lagi 

menemukan variasi jawaban, sehingga informasi dan data yang diterima dapat 

menjelaskan perumusan masalah yang diteliti.

1.6.6 Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian tentang gotong royong 

pada masyarakat perkotaan (studi kasus gotong royong pada masyarakat 

multikultural Kelurahan Bukit Lama Palembang) ini adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data yang diterima dari tangan pertama, yang berupa kata-kata dan 

tindakan serta keterangan-keterangan atau informasi yang dikumpulkan dari
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subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari masyarakat Kelurahan Bukit Lama 

dengan cara wawancara secara mendalam yang dilakukan untuk menggali 

informasi tentang kehidupan gotong royong masyarakat multikultural di 

Kelurahan Bukit Lama Palembang. Wawancara merupakan hasil gabungan dan 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.

2. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer atau data 

penunjang yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Data sekunder 

diperoleh dari referensi buku-buku, artikel-artikel, serta penelitian-penelitian 

relevan tentang gotong royong.

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan 

dan mendapatkan data, maka penelitian menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Persiapan memasuki penelitian (getting -in)

Awalnya peneliti mengadakan penelitian langsung terhadap berbagai realita 

yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena di lapangan. Penlitian haru* 

berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang fenomena 

yang menjadi objek penelitian.
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b. Ketika berada dilokasi (getting-along)

Penelitian mulai memasuki daerah penelitian dan mulai menjalin hubungan 

dengan informan. Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap 

penggalian fenomena penelitian. Dalam wawancara diciptakan suasana 

informal, alamiah dan member kesempatan kepada informan untuk 

mengungkapkan secara bebas pengalamannya. Peneliti mencoba memahami, 

menafsirkan dan mencoba membuat pemaknaan baru atas wawancara.

c. Persiapan keluar penelitian(getting-out)

Pada tahap ini proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap “jenuh”, 

yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi di lapangan. Artinya peneliti selalu 

memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan- 

informan baru. Situasi ditandai dengan data yang terkumpul selalu 

menunjukan hal yang dama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda

(Bungin,2003:02).

1.6.8. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah lebih lanjut melalui 

beberapa tahapan, pertama tahap pemeriksaan data, kedua pengelompokkan data 

atau kategori dan ketiga tahap penafsiran data (Moeleong,2000:190-207)

Pertama adalah pemeriksaan data, setiap data yang berhasil diperoleh 

dari lapangan baik yang berupa data primer maupun berupa data sekunder 

diperiksa secara satu persatu, secara teliti agar dapat diketahui apakah data-data
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tersebut sudah lengkap dan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sehingga tidak terjadi kesulitan dalam pengelolahan data.

Kemudian setelah selesai diperiksa maka tahap selanjutnya adalah 

pengelompokan data atau kategorisasi, dalam tahap ini data - data yang sudah 

diperiksa dalam kelompok - kelompok kecil sesuai dengan kategorinya masing - 

masing agar lebih mempermudah proses analisis dan tidak menimbulkan 

kesalahan dalam penyusunan hasil penelitian tersebut.

Apabila semua data telah dimasukkan kedaiam kelompok-kelompoknya 

maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah penafsiran data. Penafsiran 

data pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai 

hasil yang ingin dicapai melalui data yang telah diperoleh dari lapangan. 

Kemudian hasil penafsiran tersebut dihubungkan dengan teori yang dipergunakan 

sehingga bisa melengkapi penyusunan analisis hasil penelitian.

1.6.9. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggambarkan kehidupan gotong royong pada 

masyarakat perkotaan. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Habermas (1992) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. (Bungin, 2001:229).

Analisis data yang muncul adalah dengan wujud kata-kata yang disusun ke 

dalam teks yang diperluas, dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian di analisis melalui tiga tahap sebagai berikut:
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1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah 

terkumpul, yaitu data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, digolongkan, dan diarahkan 

dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud penelitian akan 

diambil. Data yang terpilih selanjutnya akan dilakukan penggorganisasian 

informasi yang kemudian disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas 

dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data 

menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu, artinya data-data yang berhubungan dengan permasalahan 

dan fokus penelitian, disajikan dalam bentuk cerita, dimana selanjutnya data 

tersebut dirangkum dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti.

3. Tahap Kesimpulan

Peneliti pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari data. Data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan 

kembali dengan data-data yang didapat.

sesuai
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