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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Budaya dapat menjadi hal yang memiliki pengaruh tersendiri secara sosial. 

Tradisi nyumbang seakan menjadi bagian tersendiri bagi masyarakat Jawa, 

khususnya bagi warga Kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang. 

Nyumbang adalah suatu kegiatan pergi menghadiri undangan perkawinan, 

sunatan maupun hajatan lainnya.  

Purwadi (2005) menyebut nyumbang dengan istilah buwuh, yaitu 

merupakan kegiatan menyumbangkan barang pada orang yang 

mempunyai hajat yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kemudian, sewaktu pulang 

biasanya mereka diberi oleh-oleh dari tuan rumah. Tujuan utamanya yaitu 

untuk memberikan selamat pada pihak yang memiliki hajat. Nyumbang 

sejatinya merupakan hasil pencampuran budaya Jawa, Islam dan Hindu-

Budha, yang mana di dalamnya berisi kegiatan do’a-do’a dan makan-

makan. Nyumbang merupakan ekspresi rasa syukur atas nikmat dari Tuhan 

(Wijayanti dalam Ibda, 2014).   

Tradisi nyumbang jika dilihat dari sudut pandang sosiologis dan 

antropologi, memiliki makna yang mendalam dan sarat akan nilai-nilai luhur 

dan ini menjadi penciri khusus dari budaya nyumbang.  Nilai kebersamaan, 

saling membantu antara tetangga dan seterusnya merupakan bentuk 
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solidaritas warga yang hingga kini masih ada. Memberikan sumbangan 

pada tetangga yang menyelenggarakan hajat, merupakan hal yang lazim 

dilakukan. Karena pada dasarnya nyumbang bertujuan untuk 

meringkankan beban pemilik hajat. Sebagaimana disampaikan Geertz 

(1983) bahwa kepada mereka diharapkan agar memberikan bantuannya di 

dalam perhelatan-perhelatan seperti misalnya pernikahan, khitanan, dan 

kelahiran yaitu dengan menyumbang dalam bentuk bahan makanan, uang 

dan tenaga. Lebih lanjut Geertz (2013) menjelaskan penyebabnya bahwa 

pada saat menyelenggarakan kedua upacara itu (sunatan dan perkawinan) 

memberikan kesempatan utama untuk pengeluaran yang berlebih-lebihan 

dalam kehidupan orang Jawa.  

Hal menarik dari tradisi nyumbang di Sekaran adalah semua bentuk 

sumbangan yang diberikan oleh tetangga, maupun sanak saudara di 

dokumentasikan dalam bentuk catatan di buku besar seperti buku folio. 

Kemudian buku tersebut menjadi acuan bagi seseorang ketika nyumbang. 

Sumbangan berbentuk barang atau pun uang tercatat rapi dalam buku 

catatan sumbangan tersebut.  

Melalui catatan sumbangan tersebut, berkembang pula semacam 

prinsip hidup bahwa apa yang mereka sumbang sebelumnya, maka kelak 

mereka juga ingin mendapat balikan yang sama. Eksistensi prinsip 

timbalbalik tersebut tidak pernah pudar, karena dihayati dengan baik oleh 

warga Sekaran. Hal senada disampaikan Mulder (1996) bahwa alasan 
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mengapa orang menolong orang lain, tidak lain untuk diberi pertolongan 

pada waktu timbul keperluan.  

Sanksi sosial akan diberikan oleh warga jika ada warga yang tidak bisa 

hadir atau tidak sanggup mengembalikan sumbangan dalam jumlah yang 

sesuai yang ada dalam buku catatan sumbangan. Karena hal itu dinilai 

sebagai upaya merusak aturan yang sudah ada. Sanksi sosial yang 

diberikan seperti menjadi bahan pergunjingan oleh tetangga-tetangganya.  

Sanksi sosial ini dinilai dapat memberikan efek jera bagi warga yang 

melanggar aturan nyumbang, yaitu berupa rasa malu. Sanksi ini membuat 

warga merasa takut untuk melanggar aturan tersebut dan menjadi berhati-

hati ketika nyumbang. Tak jarang demi bisa nyumbang, warga memilih 

untuk meminjam uang pada anggota keluarga lain atau tetangga jika tidak 

memiliki modal untuk nyumbang.  

Adanya sanksi sosial tersebut mampu membuat warga memilih untuk 

konform daripada mengikuti kemauannya sendiri. Mulder (1996) 

menyatakan mengapa orang jawa menghindari perselisihan, supaya 

mereka bisa hidup dalam damai. Bagi masyarakat Jawa perasaan pribadi 

(rasa) telah menjadi ukuran yang sebenarnya bagi semua hal. Geertz 

(1983) menambahkan bahwa sesungguhnya salah satu aspek penting dari 

segala hubungan kemasyarakatan orang Jawa ialah bahwa masalah yang 

penting bukanlah ketulusan perbuatannya itu tetapi keberhasilan di dalam 

menyembunyikan segala aspek yang bertentangan di dalam hubungan 

tersebut.  
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Seperti yang dikatakan bu T, salah seorang warga Sekaran ketika 

ditanya dalam sebuah wawancara singkat tentang bagaimana jika ada 

warga yang tidak punya uang tetapi diminta nyumbang. Berikut pernyataan 

bu T: 

“yo mesake toh mba, tonggo-tonggo sing ra nduwe...nek pas dikon 
mbaleke...ya piye meneh....kudu mbaleke....heheheee” (wawancara 27 Juli 
2016).  

 
Berdasarkan pernyataan di atas, responden secara tegas menyatakan 

bahwa bagaimana pun kondisi yang sedang dialami, jika diminta 

nyumbang, maka harus datang (mbaleke). Itu artinya warga tidak bisa 

secara bebas menentukan besaran nyumbang sendiri. Mereka secara 

sadar berusaha melakukan konformitas pada aturan nyumbang yang ada 

di masyarakat. Crutchfield (dalam Gross, 2013) berpendapat bahwa 

conformity (konformitas) adalah “menyerah pada tekanan kelompok”.  

Melalui pernyataan hasil wawancara di atas, hal yang membuat warga 

konform untuk nyumbang yaitu karena mereka menganggap nyumbang 

merupakan kewajiban. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kegiatan 

nyumbang di Sekaran termasuk bentuk kontrak sosial antara individu 

dengan masyarakat yang disahkan oleh kebiasaan/adat. Sebagaimana 

disampaikan Suseno (1996) bahwa memenuhi undangan pesta merupakan 

suatu kewajiban sosial dan dari setiap tamu diharapkan bahwa ia 

memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah. Kemudian besarnya 

sumbangan itu diingat oleh kedua belah pihak dengan persis dan si pemberi 

boleh mengharapkan jika ia sendiri memiliki perayaan, maka tuan rumah 
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saat ini juga akan datang dan akan memberi sumbangan yang sama 

besarnya.  

Merujuk pada uraian di atas mengenai tradisi nyumbang di Sekaran, 

peneliti tertarik untuk meneliti perilaku nyumbang di masyarakat Sekaran. 

Bila dicermati lebih dalam, sekilas perilaku nyumbang kemungkinan bentuk 

perilaku prososial, yakni perilaku membantu orang lain dengan 

mengharapkan pamrih. Kemungkinan juga merupakan perilaku 

konformitas, yakni berusaha untuk menyamakan perilakunya dengan orang 

lain karena adanya tekanan dari kelompoknya. Suseno (1996) berpendapat 

bahwa apabila orang Jawa telah dewasa, maka ia membatinkan bahwa 

kesejahteraan dan eksistensinya tergantung dari kesatuannya dengan 

kelompoknya.   

Perilaku nyumbang kemungkinan juga merupakan bentuk pertukaran 

sosial (social exchange), yang memandang bahwa perilaku menolong 

dapat memberikan keuntungan bagi orang yang memberikan pertolongan 

juga bagi orang yang menolongnya. Dalam teori pertukaran sosial juga 

menegaskan bahwa teori ini tidak menentang jika secara sadar manusia 

mencatat kerugian dan imbalan atas apa yang sudah mereka lakukan 

(Myers, 2012).  

Jika dikaitkan dengan budaya Jawa sendiri, perilaku nyumbang 

kemungkinan merupakan bentuk implementasi konsep self sebagai orang 

Jawa. Sebagai orang jawa dalam segala tindakannya selalu bermuara pada 

menjalankan prinsip rukun dan hormat pada orang lain maupun pada 
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masyarakat. Melalui kedua prinsip ini orang jawa merusaha terus menerus 

untuk bersikap tenang satu sama lain dan menyingkirkan unsur-unsur yang 

mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Selain itu, setiap orang 

Jawa dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap 

hormat pada orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.    

Perilaku nyumbang juga kemungkinan merupakan bentuk perilaku yang 

didasari oleh adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik itu 

pertimbangan faktor internal maupun pertimbangan faktor eksternal. Hal ini 

mengacu pada pendapat Lewin (dalam Brigham, 1991; dalam Azwar, 2003) 

bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. 

Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat 

kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan 

kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam 

menentukan perilaku. 

Dilihat dari sudut pandang psikologi, perilaku nyumbang merupakan 

salah satu bentuk proses kognitif sosial. Artinya dalam memutuskan 

perilaku tertentu, individu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga 

memikirkan bagaimana respon orang-orang di sekitar terhadap perilaku 

tersebut. sebagaimana ditegaskan oleh Baron & Byrne (2004) bahwa 

konsep kognitif sosial yaitu berpikir mengenai orang lain merupakan aspek 

penting dalam kehidupan sehari-hari.  

Guna mempelajari lebih dalam mengenai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu yang dilakukan indvidu dalam nyumbang, dapat menggunakan 
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salah satu teori psikologi sosial yaitu TRA (theory of reasoned action) yang 

dikembangkan Fishbein & Ajzen. Asumsi dasar teori ini yaitu a) manusia 

umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) 

manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) secara 

eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan 

mereka.  

Secara sederhana teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan 

melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan 

bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya (Azwar, 2003). 

Jika merujuk pada TRA, adanya perilaku konform, perilaku prososial, 

melakukan kewajiban sosial, mengimplementasikan penghayatan self 

sebagai orang jawa atau pun perilaku pertukaran sosial dalam nyumbang 

kemungkinan merupakan wujud dari adanya pertimbangan-pertimbangan 

tertentu yang dimiliki warga.  

Pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam nyumbang menurut TRA 

berkaitan dengan adanya keyakinan-keyakinan yang dimiliki masing-

masing individu tersebut tentang kegiatan nyumbang itu sendiri. Azwar 

(2003;13) berpendapat bahwa keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman 

dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, dapat juga dipengaruhi 

oleh informasi tak langsung mengenai perilaku itu dan dapat juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengurangi atau menambah kesan 

kesukaran untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa keyakinan terhadap perilaku memiliki hubungan yang 
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positif dan signifikan dengan sikap (Cochran, Mays, Ciarletta, Caruso, & 

Mallon, 1992).  

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 

mengungkapkan secara mendalam mengenai determinan atau faktor yang 

menentukan perilaku nyumbang di masyarakat kelurahan Sekaran, 

Gunungpati Semarang ditinjau dari theory of reasoned action (TRA). 

Kiranya penelitian ini bisa menjadi pintu masuk untuk memahami lebih 

dalam determinan perilaku nyumbang warga Sekaran.   

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya yakni sebagai berikut:  

1. Apa saja determinan perilaku nyumbang di masyarakat kelurahan 

Sekaran, Gunungpati Semarang? 

2. Bagaimana keterkaitan determinan yang satu dengan determinan 

lainnya dalam memengaruhi perilaku nyumbang di masyarakat 

kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni untuk 

mengidentifikasi determinan dan hubungan antar determinan pada perilaku 

nyumbang di masyarakat kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang 

melalui studi kasus berdasarkan TRA (theory Reasoned of Action). 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

yang meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan bidang psikologi 

sosial khususnya tentang determinan perilaku nyumbang di masyarakat 

kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat di kelurahan Sekaran, Gunungpati Semarang, 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan “self evaluation” tentang 

perilaku nyumbang mereka pada saat hajatan.  

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian dengan masalah 

yang sejenis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

acuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 


