
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya

bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup

sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam berbagai hal, seperti

bergaul, bekerja, tolong menolong, kerja bakti, keamanan, dan lain-lain.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kayam (dalam Kamil,2014), sebagai

berikut :

“Sejak manusia bergabung dalam suatu masyarakat, agaknya, keselarasan
menjadi suatu kebutuhan. Betapa tidak! Pada waktu pengalaman mengajari
manusia hidup bermasyarakat jauh lebih menguntungkan, efisien dan efektif
daripada hidup soliter, sendirian, pada waktu itu pula manusia belajar untuk
menenggang dan bersikap toleran terhadap yang lain. Pada waktu dia tahu
bahwa untuk menjaga kelangsungan hidupnya dia membutuhkan bekerja
bersama orang yang kemudian mengikat diri dalam suatu masyarakat,
manusia juga belajar memahami suatu pola kerjasama yang terdapat dalam
hubungan antara anggota masyarakat tersebut.”

Kegiatan gotong royong juga sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam

masyarakat terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena

dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas. Gotong royong

diartikan dengan bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan

secara bersama-sama menikmati hasil tersebut secara adil, atau suatu usaha



2

atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua

warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Koentjaraningrat (dalam Elza, 2013) merumuskan gotong royong sebagai

kerjasama antara anggota-anggota suatu komuniti dan menggolongkan gotong

royong ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu 1). Jenis gotong royong

pada kematian atau bencana, 2). Gotong royong yang dilaksanakan oleh

seluruh masyarakat, 3). Mmelihara dan membersihkan kuburan-kuburan, 4).

Membangun rumah, 5). Pertanian, 6). Gotong royong dalam pesta

perkawinan.

Gotong royong ini juga dilakukan oleh masyarakat di perumahan II Lama PT.

Sweet Indolampung. Kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan

perumahan ini, seperti kegiatan gotong royong dalam bentuk kebersihan

lingkungan, pesta perkawinan, pembangunan masjid, kematian, dan gotong

royong dalam kegiatan memperingati hari-hari besar seperti pada hari

kemerdekaan, masyarakat bergotong royong untuk mengadakan sebuah acara

kemerdekaan. Kegiatan yang paling sering dilakukan dalam satu tahun

terakhir ini adalah pada kegiatan gotong royong dalam kebersihan lingkungan

dan pembangunan masjid, tetapi dalam kegiatan pembangunan masjid ini

yang dilakukan adalah masyarakat ikut membantu para tukang atau pekerja,

melakukan pembenahan pada bagian bangunan masjid yang sudah mulai

rusak, dan membersihkan daerah sekitar masjid. Kegiatan gotong royong ini

juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama masyarakat di

lingkungan perumahan.
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Keaktifan masyarakat dalam gotong royong mempengaruhi tingkat kerukunan

antar sesamanya. Seseorang yang aktif dalam mengikuti gotong royong

biasanya dikenal baik oleh masyarakkat di lingkungan perumahan II tersebut.

Mereka yang aktif dalam kegiatan gotong royong dapat dilihat dari seringnya

mereka mengikuti kegiatan gotong royong yang diadakan masyarakat

setempat. Masyarakat biasanya ikut memfasilitasi kegiatan gotong royong

dalam bentuk tenaga, dana, dan konsumsi.

Kerukunan masyarakat dapat tercipta dengan seringnya mengikuti kegiatan

gotong royong di lingkungan sekitar. Setiap orang yang datang akan

mengakrabkan diri dengan orang lain yang juga ikut berpartisipasi dalam

kegiatan gotong royong tersebut, tidak mungkin setiap orang yang datang

tidak berinteraksi satu sama lain. Keadaan ini dapat membuat kerukunan

masyarakat yang tercipta dari kegiatan gotong royong menjadi stabil dan

meningkat.

Gotong royong dalam pembangunan masjid dan kebersihan lingkungan

sedikit banyak mengalami perubahan, dapat dilihat dari intensitas waktu,

yaitu frekuensi kegiatan. Berdasar pada observasi yang diamati, ditinjau dari

segi bentuk partisipasi dalam hal kehadiran dan kerjasama, bahwa partisipasi

masyarakat di perumahan sedikit berkurang. Sebagian masyarakat yang tidak

hadir biasanya dikarenakan adanya faktor kesibukan pekerjaan sehingga

pihak di lingkungan perumahan hanya melibatkan beberapa pihak yang

dianggap mewakili masyarakat saja.
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Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai

kegiatan masyarakat perumahan II Lama PT. Sweet Indolampung terutama

dalam kegiatan gotong royong terhadap kerukunan masyarakat dalam bentuk

skripsi dengan mengambil judul studi tentang Pengaruh Kegiatan Gotong

Royong Terhadap Kerukunan Masyarakat di Lingkungan Perumahan II Lama

PT. Sweet Indolampung, Tulang Bawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan

diteliti adalah :

Seberapa besar pengaruh kegiatan gotong royong terhadap kerukunan

masyarakat di lingkungan perumahan II Lama PT. Sweer Indolampung,

Tulang Bawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kegiatan gotong

royong yang mempengaruhi kerukunan masyarakat di lingkungan perumahan

II Lama PT. Sweet Indolampung, Tulang Bawang.
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D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran terhadap kajian Sosiologi Budaya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang

pengaruh kegiatan gotong royong terhadap kerukunan masyarakat.


