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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Kasus subyek 1 

a. Identitas subyek 1 

Nama   : MTH 

Usia    : 51 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  : Pedagang 

Pendidikan  : SMP 

Status keluarga : Kepala Keluarga 

Domisili   : Sekaran 

Agama   : Islam 

 

b. Hasil observasi 

       MTH merupakan subyek pertama dalam penelitian ini. Peneliti 

melakukan observasi pada subyek MTH bersamaan dengan ketika 

wawancara. Observasi dilakukan sebanyak empat kali dan kurun 

waktu kurang lebih dua bulan. Observsi dimulai sejak 12 September 

2016 sampai 7 november 2016.  

       Secara fisik, subyek MTH memiliki tinggi badan kurang lebih 165 

cm, berbadan tambun, berkulit sawo matang, dan rambutnya keriting 
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cepak. Wajah subyek cenderung berbentuk segiempat dan terdapat 

kumis agak tebal berwarna hitam. Di bawah mata subyek juga 

terdapat kantung mata yang cukup besar, sehingga terkesan seperti 

orang kurang tidur. Adapun hasil observasi penelitian pada subyek 

MTH yang dilakukan selama empat kali pertemuan, yakni sebagai 

berikut: 

       Hasil observasi tanggal 12 September 2016 yaitu peneliti datang 

malam hari sekitar pkl. 18.30 WIB. Pada waktu itu subyek bersama 

dengan istri dan cucu perempuannya di rumah. Berhubung hari itu 

adalah hari raya idul adha, jadi subyek tidak jualan mie ayam. Saat di 

wawancara subyek hanya memakai kaos dalam atau singlet berwarna 

putih dan sarung bermotif kotak-kotak warna hijau coklat.  

       Selama proses wawancara, subyek sering tersenyum dan 

tertawa. Namun beberapa kali memandang ke bawah ketika ditanya 

mengenai alasan nyumbang. Volume suara subyek cukup keras, tapi 

kadang terlalu cepat dan tidak jelas, sehingga peneliti kadang 

menanyakan kembali untuk memastikan jawaban subyek. Di akhir 

jawaban, sering dibarengi dengan tawa dari subyek. Selama 

wawancara subyek menyandarkan punggungnya di kursi dan 

meletakan tangannya satu di kursi dan lainnya di paha.  

       Raut wajah subyek berubah menjadi serius ketika ditanya 

mengenai bagaimana sikap subyek tentang tradisi nyumbang. istri 

subyek yang ada dalam satu ruang tersebut juga ikut memberikan 
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jawaban terkait dengan pertanyaan peneliti. Istri subyek mulai 

berkomentar sejak di awal wawancara. Ditengah-tengah wawancara, 

istri subyek justru lebih banyak memberikan jawaban dibanding 

subyek. Ketika istri subyek selesai berkomentar, subyek akan 

menguatkan jawaban atau menyetujui pernyataan istrinya dengan 

mengiyakan jawaban istrinya. Kemudian dilanjutan dengan senyum 

dan tawa dari subyek. Ketika istri subyek sedang menjawab 

pertanyaan penelitian, subyek cenderung menyebarkan 

pandangannya ke depan dan mendengarkan semua pernyataan 

istrinya sampai selesai.  

       Observasi kedua dilakukan pada tanggal 18 September 2016 di 

tempat dagang subyek, di teras rumahnya. Waktu itu subyek sudah 

kembali berjualan. Hari itu subyek memakai kaos hitam dan celana 

jeans warna biru gelap. Kaos subyek dimasukan kedalam celana dan 

diikat dengan ikat pinggang warna hitam. Di tangannya ada jam 

tangan yang melingkar di tangan kirinya serta cincin baru warna hitam 

di salah satu jarinya.  

       Suara subyek cukup keras dan cepat namun kadang tidak jelas. 

Sehingga membuat peneliti adakalanya kurang paham dengan apa 

yang disampaikan subyek. Setelah selesai subyek sering tertawa dan 

menghadap peneliti. 

       Observasi ketiga berlangsung pada 20 September 2016, saat itu 

subyek tengah menjaga warungnya. Sambil menunggu pembeli, 
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peneliti mengajak subyek untuk wawancara. Hari itu subyek memakai 

kaos merah berkerah lengan pendek dengan bawahan celana kain 

warna hitam. Kaosnya dimasukkan dalam celana, sehingga kelihatan 

rapi.  

       Subyek tersenyum melihat peneliti mendatangi warungnya. Saat 

ditanyakan kembali mengenai nyumbang untuk kesekian kalinya, 

subyek kelihatan agak terkejut. Di awal wawancara subyek agak 

terbata-bata dalam menjawab pertanyaan peneliti. Selama 

wawancara subyek lebih banyak bercerita tentang tata cara tradisi 

hajatan dan keluarganya serta teman-temannya. subyek juga tertawa 

beberapa kali ketika membicarakan masa lalunya.  

       Observasi berikutnya dilakukan pada tanggal 7 November 2016 

di tempat jualan mia ayamnya subyek. Subyek tersenyum dan 

menjawab sapaan peneliti. Hari itu subyek tengah memasak mie ayam 

untuk pelanggannya. Saat itu subyek memakai baju kemeja garis-

garis warna hijau lengan pendek dan celana kain panjang warna 

hitam. Seperti biasa baju subyek dimasukan dalam celana dan dibalut 

dengan ikat pinggang.  

       Selesai melayani pembeli, subyek duduk di depan tempat 

masaknya. Ketika peneliti menanyakan kembali mengenai nyumbang, 

subyek terlihat agak enggan untuk menjawabnya. Subyek berusaha 

untuk tertawa, tapi setelahnya diam. Kemudian peneliti berusaha 

untuk bertanya tentang intensi dan norma subyektif subyek ketika 
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nyumbang, subyek mulai kembali menunjukkan ketertarikannya. 

Subyek terlihat agak ragu dan bingung ketika ditanya perihal orang 

penting di hidupnya.   

      Lokasi rumah subyek sendiri berada di Kelurahan Sekaran. 

Terletak di gang pete, rumah subyek sekitar lima belas meter dari jalan 

raya. Rumah subyek berada di depan gang, menghadap ke barat, 

dekat dengan pertigaan jalan hanya dibatasi oleh warung kopi di 

sebelah utaranya. Subyek tinggal di perkampungan yang ramai.  

        Luas rumah subyek sekitar 100 m2 yang terdiri dari bagian depan 

berupa teras, bagian tengah berisi ruang tamu dan kamar serta bagian 

belakang berupa dapur dan kamar mandi. Rumah subyek memiliki tiga 

kamar. Secara seluruhan dinding rumah subyek berwarna hijau tua 

dengan kusennya berwarna coklat tua. Bagian terasnya digunakan 

sebagai tempat berjualan mie ayam dengan empat meja besar 

memanjang berwarna putih berada di atasnya dan masing-masing 

meja terdapat enam kursi plastik. Di bagian depannya terdapat 

gerobak tempat menaruh bahan-bahan keperluan membuah mie 

ayam serta  kuali besar untuk memasak mie. Di bagian atas terasnya 

terdapat spanduk nama warung makannya. Di bagian pojok kanannya 

terdapat sekat pemisah untuk tempat membuat minuman serta 

mencuci peralatan makan yang sudah digunakan.  
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c. Hasil wawancara 

1) Harapan akan hasil dari nyumbang 

Harapan akan hasil subyek MTH pada kegiatan nyumbang 

bermacam-macam. Harapan pertama subyek yakni timbalbalik 

(kerukunan). Subyek MTH meyakini sebagai anggota masyarakat, 

orang hidup itu harus bisa timbalbalik. Semua hubungan sosial di 

masyarakat didasarkan pada proses timbalbalik tak terkecuali dalam 

nyumbang. Timbalbalik yang diharapkan subyek MTH saat 

nyumbang yakni sama atau sebanding, khususnya untuk nyumbang 

yang pertama. Sedangkan untuk nyumbang berikutnya disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing.   

Harapan kedua subyek MTH dalam nyumbang yakni 

mengikuti jejak arus di masyarakat. Menurut subyek MTH, salah satu 

cara menjadi warga yang baik adalah dengan mengikuti jejak arus 

yang ada di masyarakat. Jejak arus yang dimaksud adalah berkaitan 

dengan segala macam aturan yang ada di masyarakat, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Subyek MTH berharap dengan 

nyumbang, dirinya bisa mengikuti tata aturan yang berlaku di 

masyarakat. 

Harapan nyumbang subyek MTH berikutnya yakni tidak 

merasa malu. Subyek MTH meyakini jika dirinya nyumbang itu akan 

membuatnya tidak merasa malu dihadapan orang lain. Secara 

psikologis, perasaan malu subyek MTH muncul jika dirinya tidak bisa 
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nyumbang. Menurut subyek MTH, rasa malu tersebut akan semakin 

besar jika subyek tidak bisa nyumbang pada tetangga yang memiliki 

hubungan dekat dengannya. Berbeda jika tidak bisa nyumbang pada 

orang yang memiliki hubungan jauh, subyek tidak merasa malu.  

2) Nilai akan hasil dari nyumbang 

Merujuk pada TRA munculnya beberapa harapan subyek 

MTH dalam nyumbang  tidak lepas dari nilai akan hasil yang 

diinginkan subyek MTH. Beberapa nilai akan hasil tersebut dianggap 

penting bagi subyek MTH. Berikut beberapa nilai akan hasil dalam 

nyumbang diyakini subyek MTH: a) keadilan, tidak diremehkan 

orang lain, b) mendapatkan ketenangan hidup, c) menjaga jiwa tetap 

seimbang. 

3) Sikap subyek MTH tentang nyumbang 

Secara keseluruhan sikap subyek MTH pada kegiatan 

nyumbang di Sekaran yaitu menyetujuinya dan sangat mendukung 

kegiatan tersebut. Dengan segala macam tata aturan yang ada 

ternyata membuatnya merasa senang. Karena menurutnya 

nyumbang dapat memberikan beberapa keuntungan, salah satunya 

adalah menjadi kesempatan baginya untuk bisa meningkatkan 

kerukunan antara dirinya dengan orang-orang di sekitar. Hal itu pula 

yang membuatnya memiliki perasaan senang untuk nyumbang. 

Berikut salah satu pernyataan subyek yang menunjukan sikap 

subyek pada kegiatan nyumbang: 
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“Iya, seneng,...sekaran gitu, persatuane itu apik, bagus”.  

4) Keyakinan normatif subyek MTH tentang nyumbang 

Keyakinan normatif subyek MTH tentang nyumbang berkaitan 

dengan orang-orang penting dalam kehidupannya. Subyek memiliki 

dua orang penting dalam hidupnya yakni istri dan masyarakat di 

sekitar. Keyakinan normatif yang didapatkan dari istrinya yaitu 

bahwa nyumbang adalah salah satu cara untuk bisa hidup rukun 

dengan orang lain. Istrinya sangat mendukung dan menerima 

keputusan subyek untuk nyumbang. Berikut ungkapan istri subyek 

MTH yang menunjukan dukungan dan penerimaan kegiatan 

nyumbang: “pak tilikna buku...,”, “ohh ya..”. aku ngopo pak ya, 

wahh...aku nganu berase 10 kilo, duite seket ewu, lha kowe? Aku 

duit rong puluh. Trus mbok coret, cetik”.  

Keyakinan normatif subyek MTH yang didapatkan dari 

masyarakat sekitar yaitu menjadi anggota masyarakat itu harus 

saling tolong menolong. Kalau ada tetangga hajatan harus 

nyumbang. berikut pernyataan subyek terkait dengan dukungan dan 

penerimaan masyarakat terhadap kegiatan nyumbang: “Wong 

jenenge orang hidup ki ndak gampang. Orang hidup ki sing iso 

ngawula tetangga ya toh”.  

5) Motivasi subyek MTH untuk mengikuti  

Motivasi subyek MTH untuk mengikuti pendapat orang 

penting dalam hidupnya seperti istri dan masyarakat yakni subyek 
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merasa istri dan masyarakat mendukung dan menerima kegiatan 

nyumbang tersebut. Subyek MTH juga sering melihat istri atau pun 

tetangganya aktif nyumbang. Sehingga subyek MTH termotivasi 

untuk mengikuti tindakan mereka.  

6) Norma subyektif subyek MTH untuk nyumbang 

Merujuk pada keyakinan subyektif subyek MTH untuk 

nyumbang dan motivasi untuk mengikutinya, disimpulkan bahwa 

norma subyektif pada subyek MTH adalah bahwa istri dan 

masyarakat di sekitarnya sangat ingin subyek bisa nyumbang. 

Subyek mengikuti pendapat kedua pihak orang penting tersebut, 

karena menurut subyek keduanya merupakan hal penting.  

7) Intensi subyek MTH untuk nyumbang 

Subyek MTH memiliki intensi untuk nyumbang ketika 

didatangi dan dikabari oleh tetangganya sekitar satu atau dua bulan 

sebelum hajatan diselenggarakan atau ketilka dirinya mendapat 

punjungan dari orang yang sedang memiliki hajat. Berikut intensi 

subyek MTH terkait dengan kegiatan nyumbang: 

a. Subyek akan membuka buku catatan sumbangan atas perintah 

istrinya untuk mengecek kebutuhan nyumbang segera setelah 

mendapat pemberitahuan hajatan dari tetangganya 

b. Subyek akan nyumbang pada tetangganya pada 24 September 

2016 di gang paling pojok dari rumahnya dengan membawa uang 

untuk membantu mengurangi beban 
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c. Subyek akan nyumbang pada bulan november 2017 pada 

tetangga dekatnya dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000 

atau Rp. 150.000  

d. Subyek pasti akan datang jika mendapat punjungan dari pemilik 

hajat 

8) Perilaku nyumbang subyek MTH  

Perilaku nyumbang subyek MTH cukup bervariasi, tergantung 

pada frekuensi dirinya nyumbang dan pada kedekatan hubungannya 

dengan orang yang disumbang. Karena subyek MTH adalah 

seorang laki-laki, dirinya hanya dituntut untuk nyumbang dalam 

bentuk uang. Secara umum ketika nyumbang, selalu diawali dengan 

melihat catatan buku sumbangan dulu dan melihat rincian 

kebutuhan.  

Kemudian, jika itu adalah sumbangan pertama subyek pada 

orang yang sudah menyumbangnya dulu, subyek membawa uang 

dengan jumlah sesuai dengan di buku catatan sumbangan. Namun 

jika itu adalah sumbangan untuk kesekiankalinya pada orang yang 

sama, subyek MTH hanya membawa uang dengan besaran dua 

puluh ribu sampai tiga puluh ribu. Kemudian jika nyumbang pada 

kerabat atau tetangga dekatnya, subyek MTH membawa uang di 

atas seratus ribu rupiah.  
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d.  Analisis kasus subyek 1 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti, selanjutkan dianalisis determinan perilaku nyumbang pada 

subyek MTH berdasarkan TRA, berikut penjelasannya: 

Subyek MTH adalah seorang kepala rumah tangga dan bekerja 

sebagai pedagang di rumahnya. Pekerjaan itu sudah digelutinya lebih 

dari duapuluh tahun. Atas kerja kerasnya kini subyek MTH mampu 

menghidupi keluarganya. Secara ekonomi subyek MTH termasuk 

dalam kategori mampu. Subyek MTH sudah pernah menikahkan 

putrinya sekitar lima tahun lalu. Saat ini subyek MTH masih memiliki 

tanggungan menikahkan satu putranya.  

Bagi subyek MTH nyumbang adalah tradisi yang sudah lama ia 

kenal. Pemahaman subyek MTH mengenai nyumbang adalah sebagai 

upaya untuk silaturahmi, tali persaudaraan, saling mengenal satu 

sama lain dan saling tolong menolong dengan tetangga. Tradisi 

gotong royong ini akan memupuk persaudaraan. Ketika gotong royong 

mulai dilandasi individualisme, berarti upaya menyelamatkan dunia 

semakin pudar. Oleh karena itu, hakekat manusia, selain sebagai 

personal juga sebagai makhluk sosial (Endraswara, 2013).  

Subyek MTH memiliki beberapa harapan pada kegiatan 

nyumbang di desanya. Harapan tersebut diantaranya: adanya 

timbalbalik (kerukunan), mengikuti jejak arus di masyarakat dan tidak 

merasa malu. Harapan adanya timbalbalik (kerukunan) pada kegiatan 



 

59 

 

nyumbang didasarkan pada hubungan sosial antara subyek 1 dengan 

tetangga-tetangganya. Menurut subyek MTH sebagai individu yang 

hidup bermasyarakat seyogyanya mampu melakukan timbalbalik 

terhadap orang lain. Mulder (1996, 147) menambahkan, mengapa 

orang jawa menolong orang lain, tujuannya tidak lain adalah untuk 

diberi pertolongan pada waktu timbul keperluan (timbalbalik).  

Mauss (dalam Lestari, 2014) juga menyebutkan bahwa hadiah 

(gift) tidak akan menjadi hadiah yang “gratis”, tanpa ada kewajiban 

untuk mengembalikannya, ini disebut dengan potlatch atau pertukaran 

hadiah (exchange gift). Bila seseorang pernah ditolong, maka suatu 

saat dia pun harus bisa menolong. Atau sebaliknya, jika individu rajin 

menolong suatu saat dirinya juga akan ditolong orang lain. Melalui 

premis ini menunjukan bahwa semua perilaku manusia didasarkan 

pada hubungan pertukaran (exchange).  

Mauss (1966) menjelaskan bahwa dalam pertukaran hadiah 

tidak hanya ada kewajiban untuk mengembalikan hadiah yang sudah 

diterima, tetapi juga ada dua hal yang sama pentingnya lainnya, yaitu 

kewajiban untuk memberi dan kewajiban untuk menerima. Merujuk 

pada pendapat Mauss, proses timbalbalik dalam nyumbang yang 

diyakini subyek MTH juga baru dilakukan ketika ada tetangga yang 

memiliki hajatan mengundangnya untuk nyumbang. Mengenai 

waktunya, itu hal yang tidak bisa dipastikan. Bisa cepat, bisa juga lebih 

lama. 
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 Proses timbalbalik dalam nyumbang yang diyakini subyek 

MTH adalah sebanding dan sesuai kemampuan. Proses timbalbalik 

menjadi sebanding jika itu adalah sumbangan pertama subyek pada 

orang yang sudah menyumbangnya dulu. Subyek MTH menyebut 

sumbangan pertama pada orang yang sudah menyumbangnya dulu 

dengan istilah kewajiban mengembalikan. Menurut Mauss (dalam 

Koentjaraningrat, dalam Lestari, 2014), seseorang yang 

mengembalikan hadiah menunjukkan orang yang memiliki integritas 

sosial. 

Timbalbalik tidak hanya sebanding, tetapi juga bisa disesuaikan 

dengan kemampuan individu. Hal ini dilakukan jika subyek MTH 

nyumbang untuk kesekian kalinya pada orang yang sama atau pada 

orang yang belum pernah menyumbangnya. Menurut Mauss (1966) 

tindakan memberi hadiah merupakan langkah awal dalam membentuk 

relasi sosial.  

Timbalbalik menjadi hal yang penting bagi subyek MTH. Hal ini 

tidak terlepas dari nilai akan hasil yang diyakini subyek MTH. Subyek 

MTH berkeyakinan jika dirinya bisa melaksanakan timbalbalik dengan 

orang lain, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan yaitu 

keadilan dan tidak diremehkan orang lain.  

Secara ekonomi, keadilan mengarah pada keinginan 

terciptanya kondisi yang sama-sama diuntungkan. Melalui nyumbang 

subyek MTH berharap tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik 
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pihak yang nyumbang atau pun pihak yang menerima sumbangan. 

Camerer (dalam Lestari, 2014) juga berpendapat bahwa hadiah (gift) 

dapat dilihat sebagai “sinyal ekonomi” dan “simbol sosial”.  

Sedangkan tidak diremehkan orang lain secara psikologis 

berkaitan dengan harga diri. Menurut teori dinamika holistik yang 

dikembangkan Maslow, harga diri adalah perasaan seseorang 

terhadap keberhargaan dan keyakinan dirinya (Feist & Feist, 2008). 

Dalam budaya Jawa, harga diri juga dapat disamakan dengan praja, 

yaitu martabat yang dihasilkan dari kedudukan status seseorang 

(Mulder, 1996). Merujuk pada dua definisi harga diri di atas, secara 

sosial, subyek MTH meyakini bahwa dengan terus nyumbang, harga 

diri subyek MTH bisa tetap terjaga.  

Harapan subyek MTH untuk mengikuti jejak arus di masyarakat 

melalui nyumbang mengandung arti bahwa sebagai orang Jawa 

sebaiknya dalam segala tindak tanduknya harus mengacu pada tata 

aturan yang ada di masyarakat. Bagi orang Jawa, pertanda dari 

kedewasaan adalah pengetahuan tentang tatanan (Mulder, 1996). 

Karena jika semuanya diikuti dengan baik akan mendatangkan 

manfaat bagi individu itu sendiri.  

Subyek MTH meyakini bahwa jika dirinya bisa mengikuti jejak 

arus di masyarakat, dia akan mendapatkan ketenangan dalam 

hidupnya. Ketenangan hidup inilah yang dianggap nilai penting dari 
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harapan tersebut. Menurut subyek MTH ketenangan hidup ini tidak 

hanya didapatkan dari masyarakat tetapi juga dari Tuhan.  

Harapan subyek MTH berikutnya dalam nyumbang yakni 

subyek tidak merasa malu (isin), subyek MTH tidak mengalami syak 

wasangka yang ruwet. Geertz (1983) mengemukakan bahwa anak-

anak Jawa diajarkan tentang bagaimana dan bilamana harus wedi dan 

isin. Individu yang yang “tahu malu” dianggap sudah menuju 

pendewasaan.  

Secara sosial rasa malu muncul akibat individu melanggar 

tatatan yang ada di masyarakat. Geertz (1983) menyebutkan bahwa 

isin hanya berkenaan dengan ketidakpastian sosial dan akan 

dirasakan ketika terjadi pelanggaran sosial dari individu yang 

bersangkutan.  

Subyek MTH meyakini dengan aktif nyumbang dirinya tidak 

akan merasa malu jika bertemu dengan orang lain, khususnya orang 

yang mengundang hajatan. Sebagai pedagang, tentu frekuensi 

subyek MTH bertemu dengan orang lain lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang lain. Subyek MTH tidak ingin merasa sungkan jika 

bertemu orang lain. Sebagai pedagang, dirinya berusaha membangun 

hubungan yang baik dengan banyak orang.  

Menurut subyek MTH jika dirinya tidak merasa malu pada 

orang lain, itu akan membuat kondisi jiwanya menjadi seimbang. Itulah 

sebabnya tidak merasa malu menjadi penting bagi subyek MTH. Hal 
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ini sesuai dengan pendapat Mulder (1986) yang mengemukakan 

bahwa orang-orang yang menaati peraturan-peraturan itu hidup 

selaras dan dengan hidup, dengan Allah, dan menjalankan hidup yang 

benar.  

Merujuk pada TRA yang dikembangkan Fishbein & Ajzen, 

adanya tiga harapan dan nilai akan hasil yang diyakini subyek 1 pada 

kegiatan nyumbang membuat sikap subyek 1 cenderung positif. 

Subyek 1 merasa sangat setuju dengan tradisi nyumbang di Sekaran. 

Menurut subyek 1 tidak ada yang buruk dari tradisi tersebut. Subyek 

1 merasa senang ketika bisa nyumbang, dirinya bisa mendapatkan 

beberapa keuntungan, baik itu keuntungan yang sifatnya pribadi 

maupun keuntungan secara sosial.  

Adanya penilaian yang cenderung positif ini berdampak pada 

munculnya perasaan senang dalam diri subyek 1 untuk nyumbang. 

Mahyarni (2013) menjelaskan bahwa adanya harapan akan hasil ini 

dapat memperkuat sikap terhadap perilaku, ditambah jika evaluasi 

dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku itu dapat 

memberikan keuntungan bagi pelakunya. 

Menurut TRA keaktifan subyek 1 untuk nyumbang tidak hanya 

karena adanya sikap subyek pada kegiatan nyumbang yang 

cenderung positif, tetapi karena ada faktor lain yang turut 

memengaruhinya, yakni norma subyektif. Norma subyektif berkaitan 
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dengan siapa saja orang penting dalam hidup subyek 1, keyakinan 

normatif yang dimiliki serta motivasi subyek 1 untuk mengikutinya.  

Menurut subyek 1 orang penting dalam hidupnya dalam urusan 

nyumbang istrinya dan masyarakat. Karena menurut subyek istrinya 

merupakan orang yang rajin nyumbang dan aktif dalam mengikuti 

berbagai kegiatan di masyarakat. Melalui istrinya, subyek MTH 

meyakini bahwa nyumbang merupakan salah satu cara untuk bisa 

hidup rukun dengan orang lain. Hal ini lah yang menjadi keyakinan 

normatif bagi subyek MTH.  

Subyek MTH juga meyakini bahwa istrinya sangat mendukung 

dan menerima keputusannya untuk nyumbang, sehingga dirinya 

termotivasi untuk mengikuti pendapat istrinya untuk nyumbang. 

Geertz (1983) menjelaskan bahwa bagi kaum laki-laki di Jawa, 

mereka cenderung menjadi agak tergantung baik emosional maupun 

dalam kenyataan kepada kaum wanita. Salah satu alasannya adalah 

wanita dianggap mempunyai perhitungan yang lebih cermat dan 

hemat.  

Masyarakat juga menjadi orang penting berikutnya bagi subyek 

MTH. Melalui masyarakat subyek MTH meyakini bahwa menjadi 

anggota masyarakat haruslah bisa saling tolong menolong, jika ada 

tetangga hajatan, maka diharapkan harus bisa nyumbang. Hal inilah 

yang menjadi keyakinan normatif subyek MTH dari masyarakat. 

Subyek pun merasa bahwa masyarakat sangat mendukung dan 
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menerima keputusannya untuk nyumbang, sehingga dirinya memiliki 

motivasi yang kuat untuk mengikuti nyumbang seperti yang 

masyarakat sekitar lakukan. Mulder (1983) menyatakan bahwa 

manusia tidaklah sendirian, melainkan merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisah dari kelompok, dalam kelompok itu ia diterima dan ia 

memainkan peranan.  

Melalui keyakinan normatif dan motivasi subyek MTH untuk 

mengikutinya, Subyek MTH mengganggap bahwa istri dan 

masyarakat sangat menginginkan kalau subyek MTH bisa ikut 

nyumbang. Subyek MTH ingin mengikuti pendapat kedua orang 

penting tersebut karena menurutnya keduanya memang penting bagi 

subyek MTH. Norma subjektif mengenai suatu perilaku akan tinggi 

apabila keyakinan normatif maupun motivasi untuk memenuhi 

harapan orang-orang yang berhubungan secara vertikal ini sama-

sama tinggi (Ramdhani, 2011).  

Melalui sikap subyek MTH yang cenderung positif pada 

kegiatan nyumbang dan norma subyektif yang sangat mendukung dan 

menerima kegiatan nyumbang, menjadikan intensi subyek MTH untuk 

nyumbang semakin kuat.  

 Sesuai dengan hasil penelitian, intensi subyek MTH untuk 

nyumbang muncul ketika dihadapkan pada dua kondisi, yaitu ketika 

didatangi dan dikabari oleh tetangganya sekitar satu atau dua bulan 

sebelum hajatan diselenggarakan atau ketilka dirinya mendapat 
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punjungan dari orang yang sedang memiliki hajat. Adapun bentuk 

rencana subyek MTH untuk nyumbang yakni sebagai berikut: 

Pertama, subyek MTH akan membuka buku catatan 

sumbangan atas perintah istrinya untuk mengecek kebutuhan 

nyumbang segera setelah mendapat pemberitahuan hajatan dari 

tetangganya. Kedua, Subyek berencana nyumbang pada 

tetangganya pada 24 September 2016 di gang paling pojok dari 

rumahnya dengan membawa uang untuk membantu mengurangi 

beban. Ketiga, subyek akan nyumbang pada bulan november 2017 

pada tetangga dekatnya dengan membawa uang sebesar Rp. 

100.000 atau Rp. 150.000.  Dan keempat, Subyek sudah pasti akan 

berangkat nyumbang jika mendapat punjungan.  

Intensi subyek MTH untuk nyumbang yang bervariasi, tidak 

lepas dari adanya peran sikap dan norma subyektif subyek tentang 

kegiatan nyumbang. Walaupun dibandingkan dengan sikap subyek 

MTH pada kegiatan nyumbang lebih beragam, namun norma 

subyektif memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan intensi 

subyek MTH untuk nyumbang. Hal ini dapat terlihat ketika subyek 

MTH memutuskan untuk merencanakan nyumbang, istri subyek 

MTH lah yang meminta subyek MTH melakukannya. Dayakisni & 

Hudaniah (2009) menyebutkan bahwa intensi harus dipandang 

sebagai fenomena bebas dan khusus, lebih daripada sekedar bagian 

dari sikap itu sendiri.  
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Berdasarkan intensi subyek MTH yang beragam pula, dapat 

diketahui bahwa tidak semua intensi yang muncul pada subyek MTH 

memiliki unsur-unsur yang lengkap, seperti target, situation, time dan 

action. Intensi pertama dan kedua memiliki keempat unsur tersebut, 

namun intensi ketiga tidak memiliki target dan intensi keempat tidak 

memiliki unsur target dan time. Hal ini menunjukkan bahwa intensi 

nyumbang subyek MTH lebih sederhana daripada unsur intensi 

dalam TRA.   

Adanya intensi subyek MTH untuk nyumbang yang bervariasi, 

menyebabkan perilaku nyumbang subyek MTH pun bervariasi. 

Berikut perilaku nyumbang subyek MTH:  

a. Melihat catatan buku sumbangan dan melihat rincian kebutuhan 

b. Membawa uang dengan jumlah sesuai dengan di buku catatan 

untuk sumbangan pertama pada tetangga yang sudah 

menyumbangnya 

c. Membawa uang dengan besaran dua puluh ribu sampai tiga puluh 

ribu untuk sumbangan berikutnya pada tetangga yang sudah 

menyumbangnya. 

d. Membawa uang di atas seratus ribu rupiah untuk nyumbang pada 

kerabat atau tetangga dekatnya. 

Perilaku subyek MTH untuk nyumbang menunjukkan bahwa 

perilaku seseorang dalam bertindak dalam TRA, memang ditentukan 

oleh adanya intensi.  Fishbein & Ajzen (dalam Pradipta & Suprati, 
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2013) menyebutkan bahwa teori ini secara tidak langsung 

menyatakan bahwa perilaku pada umumnya mengikuti niat dan tidak 

akan pernah terjadi tanpa niat. 

.  
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Bagan 3. Dinamika determinan perilaku nyumbang subyek 1 

 

 

Harapan akan hasil dan Nilai akan 

hasil subyek 1 untuk nyumbang: 

a. Harapan akan hasil: 

- Timbalbalik (kerukunan) 

- Mengikuti jejak arus di 

masyarakat 

- Tidak merasa malu  

b. Nilai akan hasil  

- Keadilan, Tidak diremehkan 

orang lain 

- Mendapatkan ketenangan hidup 

- Menjaga jiwa tetap seimbang 

 

 
Keyakinan normatif dan motivasi untuk 

mengikutinya: 

a. Orang penting pertama: Istri subyek 

Keyakinan normatif subyek: 

Subyek meyakini bahwa nyumbang 

adalah salah satu cara untuk bisa 

hidup rukun dengan orang lain. Subyek 

meyakini istrinya sangat mendukung 

dan menerima tindakannya, sehingga 

ia termotivasi untuk  ikut nyumbang 

b. Orang penting kedua: Masyarakat 

Subyek meyakini menjadi anggota 

masyarakat itu harus saling tolong 

menolong. Kalau ada tetangga 

hajatan, harus nyumbang. Subyek 

meyakini bahwa masyarakat sangat 

mendukung tindakannya untuk 

nyumbang, sehingga subyek menjadi 

termotivasi untuk ikut nyumbang 

Norma subyektif subyek 

1 pada nyumbang: 

Istri subyek dan 

masyarakat sungguh ingin 

subyek menyumbang 

Subyek ingin mengikuti 

pendapat istri dan 

masyarakat karena 

keduanya hal penting bagi 

subyek  

   

 

 

 

Sikap subyek 1 pada 

nyumbang: 

a. Afeksi: 

Subyek merasa senang, 

setuju, bahagia dan 

semangat dengan tradisi  

nyumbang.  

b. Kognisi: 

Nyumbang dapat 

meningatkan kerukunan 

dengan orang-orang di 

sekitarnya  

c. Konasi 

Ada perasaan senang 

datang nyumbang  

Intensi subyek 1 untuk nyumbang: 

Niat subyek untuk nyumbang ketika: 
a. Subyek akan membuka buku catatan 

sumbangan atas perintah istrinya untuk 
mengecek kebutuhan nyumbang segera 
setelah mendapat pemberitahuan hajatan 
dari tetangganya 
A: membuka buku catatan sumbangan 
S: diperintah oleh istrinya 
T1: mengecek kebutuhan sumbangan 
T2: segera setelah mendapat 
pemberitahuan 

b. Subyek akan nyumbang pada tetangganya 
pada 24 September 2016 di gang paling 
pojok dari rumahnya dengan membawa 
uang untuk membantu mengurangi beban 
A: nyumbang pada tetangga  
S: tetangga di paling pojok dari rumahnya 
T1: membantu mengurangi beban 
T2: tanggal 24 September 2016 

c. Subyek akan nyumbang pada bulan 
november 2017 pada tetangga dekatnya 
dengan membawa uang sebesar Rp. 
100.000 atau Rp. 150.000  
A: datang nyumbang pada tetangga 
membawa uang sebesar Rp. 100.000 atau 
Rp. 150.000  
S: tetangga dekat 
T1: - 
T2: bulan november 2017 

d. Subyek sudah pasti akan berangkat 
nyumbang jika mendapat punjungan 
A: berangkat nyumbang 
S: jika mendapat punjungan 
T1: - 
T2: - 

Perilaku nyumbang 

subyek 1: 

Subyek datang nyumbang 

dengan: 

a. Melihat catatan buku 

sumbangan dan 

melihat rincian 

kebutuhan 

b. Membawa uang 

dengan jumlah sesuai 

dengan di buku catatan 

untuk sumbangan 

pertama pada tetangga 

yang sudah 

menyumbangnya 

c. Membawa uang 

dengan besaran dua 

puluh ribu sampai tiga 

puluh ribu untuk 

sumbangan berikutnya 

pada tetangga yang 

sudah 

menyumbangnya 

d. Membawa uang di atas 

seratus ribu rupiah 

untuk nyumbang pada 

kerabat atau tetangga 

dekatnya 

Catatan: A: action, S: situation, T1: target, T2: time 
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2. Kasus subyek 2 

a. Identitas subyek 2 

Nama   : K 

Usia    : 67 tahun 

Jenis kelamin  : Wanita 

Pekerjaan  : Pedagang 

Pendidikan  : SD 

Status keluarga : Ibu rumah tangga 

Domisili  : Sekaran 

Agama   : Islam 

b. Hasil observasi 

Ibu K merupakan subyek kedua dalam penelitian ini. Peneliti 

melakukan observasi pada subyek 2 mulai tanggal 20 november 

2016 sampai 5 maret 2017. Subyek 2 memiliki ciri bertubuh agak 

gemuk, berkulit sawo matang dan berkeriput, hal ini disebabkan 

karena faktor usia, memakai jilbab, memiliki tinggi sekitar 155 cm. 

Dari hasil pernikahannya subyek dikaruniai enam orang anak, empat 

anak perempuan dan dua anak laki-laki, empat diantaranya sudah 

berumahtangga. Subyek K saat ini tinggal di rumah anak kelimanya 

yang hidup bersama suami dan ketiga anaknya.  

Hasil observasi pada tanggal 20 November 2016 di rumah 

anak kedua subyek. Sekitar pukul 17.00 WIB subyek baru saja 

pulang menjenguk ibunya. Subyek memakai jilbab dan baju 
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berwarna krem polos dengan sedikit renda di bagian bawahnya. 

pada bagian bawah, subyek K memakai sarung dan sendal jepit 

pada kakinya. Jilbab yang dipakainya berukuran cukup besar hampir 

menutupi separuh lengannya.  

Selama peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan 

nyumbang, subyek K sering tersenyum dan tertawa. Anak kedua 

subyek yang duduk di seberangnya juga ikut menjawab pertanyaan 

peneliti. Anak kedua subyek K ternyata justru yang lebih sering 

menjawab dibanding dengan subyek K sendiri. Ketika anaknya 

menjawab pertanyaan peneliti, subyek K diam mendengarkan.  

Observasi kedua dilakukan pada 27 November 2016 di rumah 

anak kedua subyek K. Hari itu subyek memakai baju warna putih, 

kerudung panjang motif bergaris hitam putih dan jarit bermotif batik 

di bagian bawahnya. Observasi dilakukan sore hari sekitar pukul 

17.00 WIB. Kondisi subyek K terlihat lemah, nafasnya agak berat dan 

sering batuk di sela-sela menjawab pertanyaan. Namun subyek K 

masih bisa tersenyum dan tertawa ketika ditanya mengenai 

nyumbang.  

Observasi ketiga dilakukan pada 17 Januari 2017 di rumah 

anak pertama subyek K. Observasi dilakukan pada siang hari sekitar 

pukul. 12.00 WIB. Hari itu, subyek memakai baju warna putih, jilban 

ukuran panjang warna biru tua dengan motif garis putih biru pada 
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bagian depannya. Sedangkan bagian bawahnya, subyek memakai 

sarung motif kotak-kotak warna hijau muda dan coklat muda.   

Di ruang tamu subyek didampingi anak pertamanya. Ketika 

ditanya kan kembali tentang nyumbang, subyek terlihat antusias. 

Ketika subyek tengah menjawab, anak pertama subyek juga ikut 

menjawab. Subyek terlihat meng’iyakan’ jawaban anaknya dan 

menambahkan jawaban anaknya. Ketika menjawab wajah subyek 

terlihat serius dengan mengerutkan alisnya dan nada suaranya lebih 

tinggi namun diakhir jawaban subyek tertawa. Suara subyek 2 juga 

cukup keras, lugas dan jelas. 

Observasi terakhir dilakukan pada 5 Maret 2017 di rumah 

anak ketiga subyek K. Kondisi badan subyek terlihat lebih lemah 

dibandingkan sebelumnya. Nafasnya jauh lebih berat, suaranya 

sedikit lambat dan batuknya lebih sering muncul. Wajah subyek 

terlihat pucat. Hari itu subyek memakai jilbab warna coklat polos, 

kaos warna merah dan jarit warna coklat bermotif batik. Saat di 

wawancara subyek ditemani anak ketiganya. Ketika ditanya 

mengenai nyumbang, subyek masih bisa menjawab walau batuknya 

lebih sering muncul. Subyek pun masih bisa tertawa ketika selesai 

menjawab.  

Subyek K tidak memiliki tempat tinggal. Sekarang subyek K 

tinggal bersama putri kelimanya. Rumah anak-anak subyek saling 

berdekatan, berada dalam satu gang yang tidak begitu lebar yang 
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hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Rumah anak-anak subyek 

K saling berhadap-hadapan. Rumah anak pertama, kedua dan 

ketiga berhadapan dengan rumah anak kelima dan keenam.  

c. Hasil wawancara 

1) Harapan akan hasil subyek K dari nyumbang 

Subyek K berharap jika dirinya nyumbang itu akan 

memberikan keuntungan bagi dirinya, terutama berkenaan 

dengan hubungan sosialnya. Harapan subyek K pada kegiatan 

nyumbang yakni pertama, demi menjaga kerukunan. Kedua, 

untuk ibadah. Ketiga, supaya tidak merasa malu (isin) dan tidak 

enak pada orang lain.  

2) Nilai akan hasil dari nyumbang 

   Subyek K memandang harapan akan hasil dari nyumbang di 

atas dinilai sangat penting. Hal ini berkaitan dengan nilai akan 

hasil dari nyumbang bagi subyek K. Nilai akan hasil yang 

diinginkan subyek K dari nyumbang yakni pertama, subyek K akan 

mendapatkan teman yang banyak, kedua, mendapatkan balasan 

mendapatkan rejeki dari tuhan, ketiga subyek K bisa merasa lega. 

3) Sikap subyek K pada kegiatan nyumbang 

Sikap subyek K pada kegiatan nyumbang cukup bervariasi. 

Subyek K menyatakan bahwa dirinya merasa senang, biasa-biasa 

saja dan juga tidak senang dengan tradisi nyumbang di Sekaran. 

Ketiga kondisi emosi tersebut disebabkan oleh ada dan tidaknya 
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modal untuk nyumbang. Subyek merasa senang untuk nyumbang 

jika subyek memiliki modal. Sebaliknya akan merasa tidak senang 

jika subyek K tidak memiliki modal untuk nyumbang. Subyek K 

merasa biasa saja untuk nyumbang, karena kegiatan nyumbang 

adalah salah satu tradisi di desanya.  

4) Keyakinan Normatif subyek K tentang nyumbang 

Subyek K memiliki keyakinan normatif pada kegiatan 

nyumbang. Keyakinan normatif ini muncul akibat adanya 

pengaruh dari orang penting dalam hidup subyek K, yaitu Pak Kyai 

dan tetangganya. Keyakinan normatif pertama subyek K datang 

dari Pak Kyai. Menurut subyek K nyumbang bukanlah sekedar 

urusan materi, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk ibadah. 

Sehingga orang harus ikhlas ketika nyumbang.  

Keyakinan normatif subyek K juga berasal dari tetangganya. 

Menurut subyek K jika ada tetangga yang memiliki hajat, maka 

semua orang diharapkan untuk bisa membantu, gotong royong, 

berbagi pekerjaan. Karena namanya tetangga itu seperti saudara 

(sedulur). 

5) Motivasi subyek K untuk mengikuti  

Motivasi subyek K untuk mengikuti pendapat orang penting 

seperti pak Kyai dan tetangganya yaitu subyek merasa senang 

orang-orang yang mendukung dan menerima kegiatan nyumbang 

di desanya. Subyek K juga sering melihat tetangga atau pun pak 
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Kyai ikut nyumbang seperti yang lainnya. Hal tersebut membuat 

subyek K termotivasi untuk mengikuti saran atau nasehat dari 

kedua pihak tersebut.  

6) Norma subyektif untuk nyumbang 

Norma subyektif yang dimiliki individu berkaitan dengan siapa 

sosok yang dianggap penting dalam hidup bagi individu tersebut. 

Bagi subyek K sendiri, pak Kyai dan tetangga adalah dua pihak 

yang dianggap penting dalam hidupnya. Kedua pihak tersebut 

berharap subyek K tetap bisa nyumbang.   

7) Intensi subyek K untuk nyumbang 

Intensi subyek K untuk nyumbang muncul ketika dirinya didatangi 

dan dikabari tetangganya bahwa mereka akan menyelenggarakan 

hajatan. Pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan sekitar satu 

atau dua bulan sebelum hajatan dilaksanakan. Berikut intensi 

subyek K untuk nyumbang: 

a. Subyek akan datang nyumbang pada siang hari untuk 

tetangga dekatnya. Barang sumbangannya akan diantarkan 

sebelum acara resepsi 

b. Subyek akan datang nyumbang pada saat resepsi supaya 

bisa ikut makan bancaan pada tetangga atau kerabat jika 

lokasinya jauh dengan membawa barang dan uang 

c. Subyek akan nyumbang dengan membawa uang pada saat 

resepsi untuk tetangga dekatnya 
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8) Perilaku nyumbang subyek 2  

Perilaku nyumbang subyek K pada orang lain berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut didasarkan pada kedekatan hubungannya 

dengan calon penerima sumbangan. Semakin dekat 

hubungannya dengan calon penerima hajat, sumbangan yang 

diberikan semakin banyak. Berikut perilaku nyumbang subyek K: 

a. Subyek membawa uang  sekitar Rp. 50.000 dan bahan 

kebutuhan pokok, seperti gula dan beras masing-masing lima 

kilogram pada tetangganya 

b. Subyek datang nyumbang dengan membawa uang sekitar Rp. 

100.000 – Rp. 200.000 dan bahan kebutuhan pokok pada 

kerabat dan saudaranya  

d. Analisa kasus subyek 2 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan, maka akan dianalisis lebih lanjut determinan perilaku 

nyumbang pada subyek K. Berikut penjelasannya: 

Subyek K adalah seorang wanita yang berusia 67 tahun. Subyek 

merupakan ibu rumah tangga. Pekerjannya sehari-hari berjualan nasi 

di pasar kecil di Sekaran. Subyek K saat ini sudah tidak memiliki 

rumah dan memutuskan tinggal bersama anak kelimanya. Secara 

ekonomi, subyek K tergolong orang yang mampu.  

Subyek K mengaku bahwa dirinya memiliki tiga harapan pada 

kegiatan nyumbang. Harapan tersebut antara lain: demi kerukunan, 
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untuk ibadah dan agar tidak merasa malu (isin) serta tidak enak. 

Harapan pertama subyek K erat kaitannya dengan hubungan sosial 

subyek K. Kerukunan dalam budaya Jawa berarti kehidupan manusia 

yang berada pada kondisi yang harmonis. Berlaku rukun berarti 

menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau 

antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap 

kelihatan selaras dan baik-baik (Suseno, 1996). 

Salah satu bentuk rukun yang diharapkan subyek K yaitu adanya 

timbalbalik. Subyek K yang saat ini masih memiliki tanggungan 

menikahkan dua anak laki-lakinya. Adanya tanggungan tersebut 

membuat subyek K masih rajin nyumbang pada tetangga-tetangganya 

walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, tujuan 

nyumbang subyek K nyumbang tidak hanya untuk nyaur utang 

(mengembalikan sumbangan), tetapi juga menjadi jalan bagi subyek 

K untuk mendapatkan timbalbalik dari orang-orang di sekitar pada 

saat dirinya menyelenggarakan hajatan. Subyek K berharap kegiatan 

timbalbalik tersebut dilakukan atas kemauan sendiri.  

Menurut teori pertukaran sosial (social exchange), salah satu 

norma sosial yang bersifat universal yaitu norma timbalbalik. Norma 

ini juga berlaku dalam pernikahan (Myers, 2012). Menurut subyek K 

kerukunan adalah hal yang penting. Karena jika hal itu dapat tercapai, 

maka dirinya bisa mendapatkan banyak teman. Semakin sering 

melakukan timbalbalik, subyek K meyakini akan semakin banyak 
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sedulur. Semakin banyak sedulur itu berdampak pada banyaknya 

timbalbalik yang akan subyek K terima. Harapan akan timbalbalik ini 

kental dengan muatan ekonomi.   

Harapan nyumbang subyek K berikutnya yaitu untuk ibadah. 

Menurut subyek K di usianya yang sudah tidak muda lagi dan kondisi 

fisiknya yang mulai melemah, subyek K ingin melakukan banyak 

ibadah, salah satu caranya yakni dengan nyumbang. Bagi subyek K 

ibadah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan ibadah 

nantinya dirinya akan mendapatkan balasan rejeki dari Tuhan. Rejeki 

yang dimaksud berupa apa saja, bisa berupa materi maupun 

nonmateri. Bagi subyek K, tidak ada yang tahu rejeki apa yang akan 

diberikan oleh Tuhan. Rejeki menjadi rahasia Tuhan. Endraswara 

(2006) mengemukakan orang Jawa percaya bahwa segala sesuatu 

yang terjadi pada manusia itu merupakan kepastian Tuhan dengan 

mempertimbangkan ikhtiyar manusia.  

Harapan ketiga subyek K pada kegiatan nyumbang adalah 

supaya tidak merasa malu dan tidak enak pada orang lain. Kedua 

perasan tersebut dianggap penting bagi subyek K. Jika kedua 

perasaan itu berhasil dilalui, dirinya akan merasa lega. Lega menjadi 

nilai penting bagi subyek K. Sebagaimana disampaikan Mulder (1996) 

bahwa seorang Jawa yang baik pada umumnya dilukiskan sebagai 

orang yang mengenal rasa malu dan yang kuatir akan pandangan-

pandangan orang lain.  
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Menurut subyek K, rasa malu dan tidak enak muncul jika dirinya 

tidak bisa menghadiri hajatan tetangga dekatnya. Karena dalam 

kesehariaannya, subyek K sering bertemu dengan tetangga-

tetangganya. Ada perasaan malu, sungkan, tidak enak dan canggung 

yang semuanya bercampur aduk menjadi satu membuat subyek 

merasa tidak nyaman jika harus bertemu dengan tetangga dekatnya. 

Karena itu apapun kondisi yang sedang dialaminya, jika ada tetangga 

dekatnya menyelenggarakan hajatan, subyek K hadir. 

Sebaliknya rasa malu dan tidak enak tidak muncul, jika pemilik 

hajatnya adalah tetangga jauh, seperti tetangga lain dusun, atau lain 

desa. Geertz (1983, 118) mengemukakan bahwa malu (isin) lebih 

merupakan penggambaran tentang beberapa kategori pandangan 

kejawen mengenai suasana emosional, dalam hal ini ialah suasana 

emosional yang timbul dari persoalan kontrol sosial.  

Adanya harapan-harapan dan nilai akan hasil subyek K pada 

kegiatan nyumbang, membuat sikapnya pada kegiatan nyumbang 

cenderung positif. Walaupun dari segi perasaan bervariasi, seperti 

merasa senang, tidak senang dan biasa saja. tetapi secara umum 

penilaian subyek K pada kegiatan nyumbang positif. Sikap menurut 

TRA mengacu pada persepsi individu (baik menguntungkan atau tidak 

menguntungkan) terhadap perilaku tertentu, (Werner dalam Mahyarni, 

2013). Kecenderungan sikap subyek K pada kegiatan nyumbang yang 

positif tersebut akan berpengaruh pada intensinya untuk nyumbang.  
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Merujuk pada TRA, Keputusan subyek K untuk tetap nyumbang 

di desanya tidak hanya karena adanya faktor harapan-harapan dan 

nilai akan hasil, tetapi juga karena ada faktor norma subyektif tentang 

nyumbang. Norma subyektif ini mengarah pada norma yang diberikan 

oleh orang-orang yang dianggap penting dalam hidup subyek 

mengenai nyumbang. Norma-norma tersebut menjadi referensi bagi 

subyek dalam mengambil keputusan untuk nyumbang atau tidak.  

Bagi subyek K, orang penting dalam hidupnya terkait nyumbang 

yakni pak Kyai dan tetangganya. Kyai, bagi masyarakat Islam 

tradisional di pedesaan merupakan pemimpin kharismatik, seorang 

yang dianggap panutan dan mempunyai kelebihan baik pengetahuan 

tentang agama Islam maupun kelebihan lainnya yang tidak dimiliki 

oleh orang biasa (Izzah, 2011). Adapun keyakinan normatif subyek 2 

mengenai nyumbang yang didapat dari pak kyai, yaitu bahwa 

nyumbang bukan hanya urusan materi. Nyumbang merupakan cara 

untuk beribadah. Jadi dalam nyumbang, lakukanlah secara ikhlas. 

Jangan mengharapkan pengembalian.  

Berikut ungkapan pak kyai yang diyakini subyek K:  “ya umpama 

nyumbang-nyumbang itu diniati ingsune ngibadah. Dadi nak niat 

ingsune ibadah ki nak dibaleke ya kuwi jenenge pinurukunan, ora 

dibaleke ora popo’’ 

Melalui keyakinan normatif tersebut, subyek K meyakini bahwa 

pak Kyai sebenarnya ikut mendukung dan menerima tradisi nyumbang 
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di Sekaran. Sehingga subyek K menjadi termotivasi untuk mengikuti 

pendapat pak Kyai dalam nyumbang. Dengan catatan, kegiatan 

nyumbang yang dilakukan harus didasari dengan rasa ikhlas. 

Sehingga jika suatu saat tidak dikembalikan, tidak ada rasa kecewa 

atau marah. Dengan kata lain, dalam psikologi sosial apa yang 

diajarkan pak Kyai terkait dengan nyumbang yaitu perilaku altruis. 

Perilaku altruis adalah perilaku menolong orang lain tanpa 

mengharapkan pamrih.  

Tetangga bagi subyek K juga merupakan orang yang penting 

dalam hidupnya. Bagi subyek K, tetangga adalah sedulur (saudara). 

Melalui tetangga, subyek meyakini bahwa ketika ada tetangga yang 

menyelenggarakan hajatan, maka diusahakan untuk ikut serta 

membantu. Bersama-sama dengan yang lain berbagi tugas. Sehingga 

pekerjaan yang banyak menjadi ringan.  

Berikut anjuran tetangga yang diingat dengan baik oleh subyek 

K: “ya sesuk rono kabeh rewang-rewangi nggodok, ngewangi masak-

masak opo sing dimasak, sak ono, dek ne sing ra ana sing dimasak 

ya, wis kumpul-kumpul sadulure nak akeh”. 

Subyek K meyakini kalau tetangganya sangat mendukung 

bahkan memaksanya untuk tetap nyumbang. Subyek K melihat sendiri 

para tetangganya melakukan hal yang sama saat ada tetangganya 

memiliki hajatan. Sehingga subyek K termotivasi untuk mengikuti 

nyumbang seperti yang tetangga sampaikan dan lakukan. Besarnya 
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pengaruh tetangga bagi subyek K menurut Mulder (1996) menyatakan 

bahwa orang Jawa cenderung untuk mempunyai kesadaran tinggi 

terhadap keberadaan orang-orang lain.  

Adanya keyakinan normatif tentang nyumbang dan motivasi 

untuk mengikutinya, itu artinya bagi subyek K pak Kyai dan tetangga 

merupakan orang penting dalam hidup subyek dalam hal nyumbang. 

Keduanya berharap subyek K bisa tetap nyumbang. Keduanya juga  

sangat mendukung dan menerima tindakan subyek untuk nyumbang. 

Melalui kedua pihak tersebut, subyek K memiliki norma-norma 

subyektif tentang nyumbang.  

Adanya norma subyektif yang kuat pada subyek K, disebabkan 

adanya keyakinan normatif dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti 

anjuran atau nasihat dari orang-orang penting subyek K. 

Kecenderungan norma subyektif yang kuat tersebut akan 

berpengaruh pada intensi subyek K untuk nyumbang.     

Merujuk pada TRA yang dikembangkan Fishbein & Ajzen, 

adanya sikap subyek K tentang nyumbang dan norma subyektif dalam 

nyumbang berpengaruh pada intensi subyek K untuk nyumbang. 

Terkait dengan intensinya untuk nyumbang, menurut subyek K 

semuanya harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak 

menimbulkan kesalahan.  

Intensi subyek K untuk nyumbang muncul ketika dirinya 

didatangi dan dikabari tetangganya bahwa mereka akan 
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menyelenggarakan hajatan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekitar 

satu atau dua bulan sebelum hajatan dilaksanakan. Berikutnya 

perencanaan subyek K untuk nyumbang yaitu: pertama, subyek K 

akan datang nyumbang pada siang hari untuk tetangga dekatnya. 

Barang sumbangannya akan diantarkan sebelum acara resepsi. 

Kedua, subyek K akan datang nyumbang pada saat resepsi supaya 

bisa ikut makan bancaan pada tetangga atau kerabat jika lokasinya 

jauh dengan membawa barang dan uang. Ketiga, subyek K akan 

nyumbang dengan membawa uang pada saat resepsi untuk tetangga 

dekatnya. 

Intensi subyek K untuk nyumbang yang bervariasi, tidak lepas 

dari adanya peran sikap dan norma subyektif subyek pada kegiatan 

nyumbang. Keduanya sama-sama memiliki determinan independen 

bagi intensi subyek K untuk nyumbang. Melalui keyakinan-keyakinan 

yang dimiliki subyek K yang tinggi pada kegiatan nyumbang, dan 

penilaian yang cenderung positif pada kegiatan nyumbang serta 

motivasi yang tinggi untuk mengikuti pendapat orang-orang penting 

berpengaruh pada intensi subyek K untuk nyumbang. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Pradipta & Suprapti (2013) yang menyebutkan 

bahwa sikap dan norma subyektif, keduanya memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat.   

Berdasarkan pada intensi nyumbang subyek K di atas, diketahui 

bahwa tidak semua intensi memiliki unsur-unsur yang lengkap, seperti 
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action, target, situation dan time. Dari ketiga intensi untuk nyumbang 

di atas, hanya intensi kedua saja yang memiliki keempat unsur 

tersebut. Sedangkan intensi pertama tidak memiliki target, intensi 

ketiga tidak memiliki target dan time. Dengan demikian, intensi subyek 

K untuk nyumbang lebih sederhana.   

Melalui adanya intensi subyek K untuk nyumbang yang beragam 

menyebabkan perilaku nyumbang subyek pun beragam. Berikut 

perilaku nyumbang subyek K: 

Pertama, subyek K membawa uang  sekitar Rp. 50.000 dan 

bahan kebutuhan pokok, seperti gula dan beras masing-masing lima 

kilogram pada tetangganya. Kedua, subyek K datang nyumbang 

dengan membawa uang sekitar Rp. 100.000 – Rp. 200.000 dan bahan 

kebutuhan pokok pada kerabat dan saudaranya. 

Berdasarkan perilaku nyumbang subyek K di atas, diketahui 

hubungan persaudaraan menjadi pertimbangan penting bagi subyek 

K untuk nyumbang. Karena jumlah sumbangan yang diberikan pada 

saudara atau kerabat lebih banyak dibandingkan dengan 

tetangganya. Sebagaimana disampaikan Geertz (1983) bahwa 

kepada warga maupun saudara sedarah diharapkan agar 

memberikan bantuannya di dalam perhelatan-perhelatan seperti 

pernikahan, khitanan dan kelahiran yaitu dengan menyumbang dalam 

bentuk bahan makanan, uang dan tenaga.  
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Harapan akan hasil dan nilai akan hasil 

subyek 2 pada nyumbang: 

a. Harapan akan hasil: 

- Demi kerukunan  

- Untuk ibadah  

- Supaya tidak merasa malu ( isin) dan tidak 

enak  
b. Nilai akan hasil: 

- Mendapatkan banyak teman 

- mendapatkan balasan mendapatkan rejeki 

dari tuhan 

- Merasa lega 

 

 

Keyakinan normatif subyek 2 dan motivasi untuk 

mengikuti pendapat orang penting tentang 

nyumbang: 

a. Orang penting pertama: Pak Kyai 

Keyakinan normatif subyek dari pak Kyai yaitu 

bahwa nyumbang bukanlah sekedar urusan 

materi, tetapi juga sebagai salah satu cara 

untuk beribadah. Jadi harus ikhlas ketika 

nyumbang. subyek meyakini bahwa pak Kyai 

ikut mendukung dan menerima tindakannya 

untuk nyumbang, sehingga subyek menjadi 

termotivasi untuk ikut nyumbang 

 

b. Orang penting kedua: Tetangga 

Keyakinan normatif subyek dari tetangga yakni 

kalau ada tetangga yang akan punya hajat, 

maka diusahakan untuk ikut serta membantu, 

bersama-sama berbagi tugas. Namanya 

tetangga seperti sedulur . Subyek meyakini 

bahwa tetangga sangat mendukung dan 

menerima tindakannya untuk nyumbang. 

sehingga subyek termotivasi untuk ikut 

nyumbang  

 

Norma subyektif tentang 

nyumbang: 

Subyek ingin mengikuti 

pendapat Pak kyai dan 

tetangga, karena mereka 

merupakan orang yang 

penting bagi subyek dalam 

hal nyumbang.  

Menurut subyek mereka 

mendukung dan menerima 

tindakan subyek untuk 

nyumbang  

Sikap subyek 2 pada 

nyumbang: 

Afeksi: 

- Perasaan subyek 2 

beragam: kadang subyek 

merasa senang, kadang 

biasa saja dan kadang 

tidak senang. 

Kognisi: 

- Nyumbang bisa menjaga 

pinurukunan dan 

menghilangkan rasa malu 

serta tidak enak dengan 

tetangga 

Konasi: 

- Ada perasaan senang 

datang nyumbang 

 

Intensi subyek 2 untuk nyumbang: 

a. Subyek akan datang nyumbang pada 

siang hari untuk tetangga dekatnya. 

Barang sumbangannya akan 

diantarkan sebelum acara resepsi 

A: datang nyumbang membawa 

barang 

S: sebelum acara resepsi 

T1: - 

T2: siang hari  

b. Subyek akan datang nyumbang pada 

saat resepsi supaya bisa ikut makan 

bancaan pada tetangga atau kerabat 

jika lokasinya jauh dengan membawa 

barang dan uang 

A: datang nyumbang 

S: tetangga yang tempatnya jauh 

T1: supaya bisa ikut makan bancaan 

T2: pada saat resepsi 

c. Subyek akan nyumbang dengan 

membawa uang pada saat resepsi 

untuk tetangga dekatnya 

A: datang nyumbang 

S: pada saat resepsi 

T1: - 

T2: - 

 

Perilaku nyumbang 

subyek 2: 

- Subyek membawa 

uang  sekitar Rp. 

50.000 dan bahan 

kebutuhan pokok, 

seperti gula dan 

beras masing-

masing lima 

kilogram pada 

tetangganya 
- Subyek datang 

nyumbang dengan 

membawa uang 

sekitar Rp. 

100.000 – Rp. 

200.000 dan 

bahan kebutuhan 

pokok pada 

kerabat dan 

saudaranya  

Bagan 4. Dinamika determinan perilaku nyumbang pada subyek 2 

Catatan: A: action, S: situation, T1: target, T2: time 
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3. Kasus subyek 3 

a. Identitas subyek 3 

Nama   : M 

Usia    : 49 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Pedagang 

Pendidikan  : Tidak sekolah 

Status keluarga : Ibu rumah tangga 

Domisili  : Sekaran 

Agama   : Islam 

 

b. Hasil observasi 

Subyek M merupakan subyek ketiga dalam penelitian. Ciri fisik 

subyek antara lain: subyek memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, 

berbadan gemuk, berambut keriting panjang yang digelung, berkulit 

sawo matang, memiliki wajah bulat dengan mata agak sipit, berhidup 

pesek dan berbibir kecil tipis. Di telinga, leher dan tangannya terdapat 

perhiasan.  

Subyek tinggal bersama dengan suaminya di rumah. Luas rumah 

subyek sekitar 120 m2, yang terdiri dari bagian depan berupa teras 

yang berfungsi sebagai tempat menaruh motor, sepeda dan 

peralatan dagang subyek. Bagian tengah rumah subyek terdiri dari 

ruang tamu yang diisi dengan satu kursi panjang dan satu kursi 
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pendek serta meja. Ruang nonton TVnya bergabung dengan ruang 

tamu, dan kamar subyek. Bagian belakang rumah subyek yang terdiri 

dari dapur dan kamar mandi. Dapur subyek sangat luas dan terbagi 

menjadi dua bagian. Bagian pertama beralaskan semen dengan satu 

meja berukuran sedang diletakkan menempel pada dinding kayu 

sebagai pembatas dengan ruang lainnya. Di beberapa bagian 

dindingnya terpasang beberapa alat masak sebagai hiasan 

dindingnya seperti wajan, kuali. Di ruang tersebut juga menjadi 

tempat menaruh bahan dan bumbu masakan. Ruang lainnya berisi 

peralatan masak subyek seperti dua buah kompor gas dan meja 

makan bulat besar. 

Pengamatan pada perilaku subyek M dilakukan saat peneliti 

mewawancarai subyek. Dengan demikian, peneliti hanya melakukan 

pengamatan sebanyak tiga kali pada subyek. Berikut hasil 

pengamatan pada perilaku subyek: 

Hasil pengamatan pada 17 Januari 2017 adalah Ketika subyek 

diwawancarai tentang nyumbang, subyek begitu  antusias. Suara 

subyek agak serak namun cukup keras. Subyek sering tersenyum 

dan tertawa diakhir jawaban. Ketika diwawancara, subyek memakai 

daster batik panjang dan berlengan pendek, serta rambut digelung. 

Hasil pengamatan kedua pada 28 Maret 2017 yaitu subyek 

memakai daster batik berwarna coklat sepanjang dibawah lutut dan 

berlengan pendek. Rambut subyek digelung. Ketika diwawancara, 
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subyek sering tersenyum dan tertawa ketika selesai menjawab. Raut 

wajah subyek menjadi serius ketika menjawab mengenai 

kekhawatirannya jika tidak bisa datang nyumbang. Subyek menjawab 

pertanyaan peneliti dengan lancar. Subyek mengajukan kembali 

pertanyaan saat dia merasa tidak paham dengan pertanyaannya.  

Hasil pengamatan ketiga pada 25 April 2017 di rumah subyek. 

Subyek terlihat sangat kelelahan. Suara subyek agak berat dan agak 

lambat, namun subyek tetap tersenyum ketika selesai menjawab. 

Saat itu subyek memakai daster batik lengan pendek dengan panjang 

bawahnya dibawah lutut.  

Lokasi rumah subyek berada di gang Goda, kelurahan Sekaran. 

Sekitar tigapuluh meter dari jalan raya. Rumah subyek berada di 

depan jalan gang. Gang tersebut tidak terlalu luas dan hanya mampu 

dilewati sepeda motor dan satu mobil. Cat tembok rumah subyek 

berwarna hijau tua, dindingnya terbuat dari kayu dan beralaskan 

lantai semen. Rumah subyek berada paling ujung dari gang, sebelah 

kanan rumahnya berupa tanah kosong yang sudah dipagar dan 

sungai. Sebelah kirinya rumah kos-kosan subyek. Di bagian belakang 

rumah subyek juga ada kamar-kamar kos subyek yang menyatu 

dengan rumah subyek. Di sekitar rumah subyek berdiri rumah-rumah 

tetangga subyek dan kos-kosan mahasiswa. Sekitar sepuluh meter di 

depan rumah subyek terdapat taman kanak-kanak yang terintegrasi 

dengan MI.  
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c. Hasil wawancara 

1) Harapan akan hasil subyek M dari nyumbang 

Harapan akan hasil dari subyek M pada kegiatan nyumbang 

adalah demi melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan 

sumbangan (menepati janji). Subyek M sudah menikahkan kedua 

anaknya. Itu artinya untuk saat ini dan seterusnya tugasnya 

nyumbang adalah mengembalikan sumbangan yang sudah 

pernah dia terima sebelumnya. Subyek M menyebut nyumbang 

dengan nyaur utang (membayar hutang) atau menepati janji.  

2) Nilai akan hasil subyek M dari nyumbang 

Subyek M mengemukakan bahwa mengembalikan sumbangan 

adalah hal yang penting. Gengsi menjadi nilai akan hasil subyek 

M pada kegiatan nyumbang. Gengsi berkaitan dengan ketakutan 

subyek M jika harga dirinya jatuh di hadapan orang lain.    

3) Sikap subyek M tentang nyumbang 

Sikap subyek M pada kegiatan nyumbang, antara senang dan 

tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang tersebut 

berkaitan dengan modal yang dimiliki subyek M untuk nyumbang. 

Subyek M merasa senang jika dirinya memiliki modal untuk 

nyumbang, sebaliknya akan merasa tidak senang jika tidak 

memiliki modal. Karena itu, artinya dia harus menyisihkan 

uangnya untuk ditabung atau meminta uang pada anak laki-

lakinya. Menurut subyek M nyumbang bisa mengurangi beban 
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mengembalikan sumbangan yang sebelumnya ia terima. Oleh 

karena itu, ada perasaan senang dalam diri subyek M ketika 

datang nyumbang.  

4) Keyakinan normatif subyek M tentang nyumbang 

Keyakinan normatif subyek M tentang nyumbang diperoleh 

dari nenek dan teman-teman PKK-nya. Keyakinan normatif yang 

berasal dari neneknya yaitu jika ada tetangga atau kerabat yang 

hajatan, maka sebaiknya datang dengan membawa sesuatu. 

Menurut subyek itu nasehat yang baik. Bagi subyek M neneknya 

sangat mendukung subyek untuk nyumbang.  Berikut pernyataan 

nenek yang diyakini oleh subyek M: 

“ya kalau saudara mantu mbawa apa.... kan gitu”.  

Keyakinan normatif kedua didapat dari teman-teman PKK-

nya. Melalui teman-teman PKK-nya, subyek meyakini bahwa 

kalau nyumbang, itu harus membawa sesuatu. Subyek M merasa 

senang karena teman-teman PKK-nya sangat mendukung dan 

menerima kegiatan nyumbang di desanya. Berikut pernyataan 

teman-teman PKK subyek M yang menjadi pertimbangan subyek 

M saat akan nyumbang: 

 “moso ndak mbawa?”.  

5) Motivasi subyek M untuk mengikuti  

Adanya dukungan dan penerimaan dari nenek dan teman-

teman PKK-nya membuat subyek M merasa termotivasi untuk 
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mengikuti saran atau nasehat yang diberikan kedua pihak 

tersebut. Subyek M juga sering berkumpul dengan teman-teman 

PKK-nya saat ada warga yang akan menyelenggarakan hajatan. 

Hal tersebut menambah motivasi subyek M untuk mengikuti 

pendapat kedua  

6) Norma subyektif subyek M tentang nyumbang 

Norma subyektif berhubungan dengan orang penting yang 

ada di sekitar subyek. Orang penting dalam hidup subyek M 

adalah nenek subyek dan teman-teman PKK-nya. Karena kedua 

pihak tersebut merupakan hal penting bagi subyek M dalam hal 

nyumbang. Keduanya pun ingin supaya subyek M bisa 

nyumbang.  Menurut subyek M keduanya sangat mendukung dan 

menerima tradisi nyumbang di desanya.  

7) Intensi subyek M untuk nyumbang 

Intensi subyek M untuk nyumbang muncul ketika subyek M 

didatangi dan dikabari tetangganya bahwa mereka akan 

menyelenggarakan hajatan. Pemberitahuan itu dilakukan sekitar 

satu atau dua bulan sebelum hajatan diselenggarakan. Adapun 

intensi subyek M untuk nyumbang, diantaranya: 

a. Subyek akan melihat buku catatan setelah diberitahu 

tetangganya untuk mengecek identitas tetangganya akan 

menyelenggarakan hajatan dan jumlah sumbangannya 
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b. Kalau akan punya hajat lagi, subyek akan mengusahakan 

nyumbang dengan membawa beras satu sak, gula lima atau 

sepuluh kilogram, sesuai dengan kemampuannya 

c. Kalau mau berangkat nyumbang baru akan beli bahan 

sumbangannya 

8) Perilaku nyumbang subyek M 

Perilaku nyumbang subyek M berbeda-beda. Hal ini 

tergantung pada frekuensi subyek M dalam menerima 

sumbangan dan kedekatannya dengan pemilik hajatan. Berikut 

perilaku nyumbang subyek M: 

a. Subyek melihat  buku catatan nyumbang dan mengecek 

rincian kebutuhan 

b. Membawa uang  dan barang sesuai dengan yang tercatat di 

buku catatan sumbangan untuk nyumbang pertama pada 

tetangga yang sudah menyumbangnya 

c. Membawa uang dengan besaran dua puluh ribu sampai tiga 

puluh ribu untuk sumbangan berikutnya pada tetangga yang 

sudah menyumbangnya atau tetangga jauh 

d. Membawa uang di atas seratus ribu rupiah dan barang untuk 

nyumbang pada kerabat atau tetangga dekatnya 
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d. Analisa kasus subyek 3 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada subyek M, diperoleh data mengenai 

determinan perilaku nyumbang subyek M ditinjau dari TRA. Berikut 

penjelasannya: 

Subyek M merupakan seorang ibu rumah tangga dengan dua 

orang anak. Subyek M tinggal bersama dengan suaminya di rumah, 

sedangkan kedua anaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. 

Subyek M bekerja sebagai pedagang nasi kucing di dekat area 

kampus. Subyek M merupakan warga asli sekaran dan termasuk 

warga yang aktif nyumbang.  

Pemahaman subyek M tentang nyumbang yakni nyaur utang 

(membayar hutang). Pemahaman yang cenderung sederhana ini 

diperoleh subyek M dari pengalaman-pengalamannya selama 

nyumbang. Menurut subyek M dalam nyumbang ada proses menepati 

janji atau mengembalikan sumbangan yang besarannya ada 

ketentuannya masing-masing.   

Subyek M berkeyakinan bahwa dengan nyumbang dirinya bisa 

melakukan timbalbalik (kerukunan) pada orang-orang yang sudah 

menyumbangnya. Hal ini disebabkan subyek M sudah menerima 

sumbangan sebanyak dua kali dari para tetangganya, itu sebabnya 

tugas nyumbangnya saat ini adalah kewajiban untuk mengembalikan 

sumbangan (timbal balik). Sumbangan yang diberikan menurut 
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subyek M tidak boleh di wah-wah (dikurangi). Sebagaimana 

disampaikan Myers (2012) bahwa dalam semua interaksi menerima 

tanpa memberi akhirnya dapat merusak norma timbalbalik.  

Menurut subyek M, melakukan timbalbalik merupakan hal yang 

penting. Karena dengan bisa melakukan timbalbalik, dirinya bisa tetap 

bisa menjaga gengsi. Gengsi dalam hal ini merupakan nilai akan hasil 

subyek M dalam nyumbang. Secara psikologis, gengsi merupakan 

ketakutan individu akan jatuhnya harga diri. Bagi subyek M lebih baik 

menjaga gengsi daripada harus menanggung malu karena tidak 

sanggup nyumbang. Elias berpendapat bahwa dalam periode awal 

manusia memiliki kesadaran yang rendah akan identitas dan rasa 

malu. Pada periode-periode berikutnya, manusia semakin sadar akan 

kebutuhannya untuk mempertahankan diri dan untuk memisahkan diri 

yang terdidik dari diri yang spontan dan bersifat binatang. Sebagai 

bagian dari proses ini, mereka membangun kemampuan untuk 

mengendalikan diri (dalam Herwanto, 2005)   

Adanya harapan yang tinggi mengenai nyumbang dan penilaian 

yang cenderung baik tentang nyumbang pada subyek M berpengaruh 

pada sikap subyek M terhadap kegiatan nyumbang tersebut. Sikap 

subyek M pada kegiatan nyumbang di cenderung positif.  

Kesediaan subyek M untuk tetap nyumbang tidak hanya 

dipengaruhi oleh sikap subyek M pada kegiatan tersebut. Menurut 

TRA, ada faktor lain yang turut memengaruhi intensi berperilaku 
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individu, yaitu norma subyektif subyek M tentang nyumbang. Norma 

subyektif tersebut berkaitan dengan norma-norma yang diberikan oleh 

orang-orang penting di sekitar subyek M tentang nyumbang.  

Pada subyek M, ada dua pihak yang dianggap sebagai orang 

penting dalam hidupnya yakni nenek dan teman-teman PKK-nya. 

Nenek menjadi salah satu orang yang dipentingkan subyek M karena 

nenek merupakan sosok yang dituakan dan dihormati dalam 

keluarganya. Melalui neneknya, subyek M memiliki keyakinan normatif  

bahwa jika ada kerabat atau tetangga hajatan, maka harus datang 

dengan membawa sesuatu. Subyek M yakin neneknya sangat 

mendukung dan menerima tindakan subyek untuk nyumbang. Karena 

dukungan tersebut, subyek M merasa termotivasi untuk nyumbang.  

Teman-teman PKK juga menjadi orang penting lainnya bagi 

subyek M. Anjuran teman-teman PKK pada subyek M dalam hal 

nyumbang yaitu kalau nyumbang itu harus membawa sesuatu. 

Anjuran tersebut dijadikan keyakinan normatif subyek M dalam hal 

nyumbang. Anjuran tersebut tidak sekedar berupa ajakan, tetapi sarat 

akan paksaan bahwa nyumbang harus membawa sesuatu. Karena 

mendapat dukungan dan penerimaan dari kelompok PKK-nya, subyek 

merasa termotivasi untuk mengikuti kegiatan nyumbang seperti yang 

dilakukan kelompoknya. Myers (2012) menyatakan bahwa semakin 

kohesif (cohesif) suatu kelompok, semakin kelompok memiliki 

kekuatan terhadap para anggota kelompoknya. 



 

96 

 

Adanya keyakinan normatif yang kuat dari subyek M pada 

kegiatan nyumbang serta motivasi untuk mengikuti yang tinggi, 

menunjukkan bahwa kedua pihak tersebut merupakan pihak yang 

sangat penting yang memengaruhi subyek M dalam hal nyumbang. 

Kedua pihak tersebut sangat ingin subyek M nyumbang dengan 

membawa sesuatu. Adanya tekanan sosial yang dirasakan subyek M 

dalam hal nyumbang inilah yang dinamakan norma subyektifnya 

tentang nyumbang. Hadiyono dan Hahn (dalam Matsumoto, 2008) 

berpendapat bahwa orang indonesia lebih menyetujui konformitas 

daripada orang Amerika. Konformitas merupakan perilaku sama 

dengan orang lain yang didorong oleh keinginan sendiri (Sarwono, 

1999). 

Adanya sikap subyek M pada kegiatan nyumbang yang 

cenderung positif dan norma subyektif yang sangat mendukung 

subyek M untuk nyumbang, kedua hal tersebut mendorong intensi 

subyek M untuk nyumbang menjadi kuat. Walaupun dibandingkan 

dengan sikap subyek M pada kegiatan nyumbang, norma subyektif 

subyek M memiliki peran yang lebih besar pada intensi subyek M 

untuk nyumbang. Hal ini dapat dilihat pada keyakinan normatif yang 

kuat pada pendapat orang penting dan motivasi yang tinggi untuk 

mengikuti pendapat orang penting.  

Intensi subyek M untuk nyumbang muncul ketika didatangi dan 

dikabari oleh tetangganya bahwa mereka akan menyelenggarakan 
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hajatan. Pemberitahuan itu dilakukan sekitar satu atau dua bulan 

sebelum hajatan diselenggarakan. Berikut bentuk intensi subyek M 

untuk nyumbang: 

a. Subyek akan melihat buku catatan setelah diberitahu tetangganya 

untuk mengecek identitas tetangganya akan menyelenggarakan 

hajatan dan jumlah sumbangannya 

b. Kalau akan punya hajat lagi, subyek akan mengusahakan 

nyumbang dengan membawa beras satu sak, gula lima atau 

sepuluh kilogram, sesuai dengan kemampuannya 

c. Kalau mau berangkat nyumbang baru akan beli bahan 

sumbangannya 

Berdasarkan intensi di atas, diketahui bahwa ketiga intensi 

tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang lengkap seperti unsur intensi 

pada TRA. Unsur-unsur intensi diantaranya action, situation, target 

dan time. Intensi pertama tidak memiliki unsur situation, sedangkan 

intensi kedua dan ketiga tidak memiliki unsur target dan time. Dengan 

demikian intensi subyek M untuk nyumbang lebih sederhana.  

Merujuk pada TRA yang dikembangkan Fishbein & Ajzen, 

mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. 

Adanya intensi subyek M untuk nyumbang yang beragam akan 

berpengaruh pula pada perilaku subyek M untuk nyumbang. Berikut 

perilaku nyumbang subyek M: 
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a. Subyek melihat  buku catatan nyumbang dan mengecek rincian 

kebutuhan 

b. Membawa uang  dan barang sesuai dengan yang tercatat di buku 

catatan sumbangan untuk nyumbang pertama pada tetangga 

yang sudah menyumbangnya 

c. Membawa uang dengan besaran dua puluh ribu sampai tiga puluh 

ribu untuk sumbangan berikutnya pada tetangga yang sudah 

menyumbangnya atau tetangga jauh 

d. Membawa uang di atas seratus ribu rupiah dan barang untuk 

nyumbang pada kerabat atau tetangga dekatnya 

Berdasarkan perilaku nyumbang subyek M di atas, diketahui 

bahwa besaran sumbangan yang diberikan subyek M tergantung 

catatan yang ada pada buku catatan sumbangan dan kedekatan 

hubungan antara subyek M dengan pemilik hajat.  
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Harapan akan hasil dan nilai 

akan hasil subyek 3 pada 

nyumbang: 

a. Harapan akan hasil: 

 Bisa melaksanakan timbalbalik 

(menepati janji) 

 

b. Nilai akan hasil: 

- Gengsi  

 

Keyakinan normatif dan motivasi untuk 

mengikutinya: 

a. Orang penting pertama: Nenek 

Keyakinan normatif subyek pada 

neneknya yaitu jika ada tetangga atau 

kerabat yang punya hajatan, maka 

sebaiknya datang dengan membawa 

sesuatu. Subyek meyakini neneknya 

sangat mendukung dan menerima 

keputusannya untuk nyumbang. 

sehingga subyek termotivasi untuk ikut 

nyumbang 

b. Orang penting kedua : Teman-teman 

PKK 

Keyakinan normatif subyek pada teman-

teman PKK-nya yaitu kalau nyumbang 

itu harus membawa sesuatu. Subyek 

meyakini teman-teman PKK-nya sangat 

mendukung dan menerima tindakannya 

untuk nyumbang. sehingga subyej 

termotivasi untuk ikut nyumbang seperti 

teman-teman PKK-nya. 

 

Norma subyektif tentang 

nyumbang: 

Subyek ingin mengikuti 
pendapat nenek subyek 
dan teman-teman PKK, 
karena mereka 
merupakan orang yang 
penting bagi subyek 
dalam hal nyumbang 
 
Menurut subyek mereka 
mendukung dan 
menerima tindakan 
subyek untuk nyumbang 
 

 

Sikap subyek 3 pada 

nyumbang: 

- Afeksi: 

Subyek merasa senang dan 

tidak senang pada tradisi 

nyumbang   

- Kognisi: 

Nyumbang bisa mengurangi 

beban mengembalikan 

sumbangan yang 

sebelumnya pernah diterima 

- Konasi:  

Ada perasaan senang untuk 

datang nyumbang 

Intensi subyek 3 untuk 

nyumbang: 

 
a. Subyek akan melihat buku catatan 

setelah diberitahu tetangganya untuk 

mengecek identitas tetangganya 

akan menyelenggarakan hajatan dan 

jumlah sumbangannya 

A: melihat buku catatan sumbangan 

S: - 

T1: mengecek identitas tetangga dan 

jumlah sumbangannya 

T2: setelah diberitahu tetangganya 

akan menyelenggarakan hajatan 

 

b. Kalau akan punya hajat lagi, subyek 

akan mengusahakan nyumbang 

dengan membawa beras satu sak, 

gula lima atau sepuluh kilogram, 

sesuai dengan kemampuannya.  

A: datang nyumbang dengan 

membawa beras satu sak, gula lima 

atau sepuluh kilogram 

S: sesuai kemampuannya 

T1: - 

T2: - 

c. Kalau mau berangkat nyumbang 

baru akan beli bahan 
sumbangannya.  
A: membeli bahan sumbangan 
S: ketika akan nyumbang 
T1: - 
T2: - 

 

 

Perilaku nyumbang subyek 

3 

Perilaku nyumbang subyek 3 

diwujudkan dengan: 

a. Subyek melihat  buku 

catatan nyumbang dan 

mengecek rincian 

kebutuhan 

b. Membawa uang  dan 

barang sesuai dengan 

yang tercatat di buku 

catatan sumbangan untuk 

nyumbang pertama pada 

tetangga yang sudah 

menyumbangnya 

c. Membawa uang dengan 

besaran dua puluh ribu 

sampai tiga puluh ribu 

untuk sumbangan 

berikutnya pada tetangga 

yang sudah 

menyumbangnya atau 

tetangga jauh 

d. Membawa uang di atas 

seratus ribu rupiah dan 

barang untuk nyumbang 

pada kerabat atau 

tetangga dekatnya 

 

Bagan 5. Dinamika determinan perilaku nyumbang pada subyek 3 

Catatan: A: action, S: situation, T1: target, T2: time 
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B. PEMBAHASAN UMUM 

Berdasarkan hasil analisis pengumpulan data menggunakan 

observasi dan wawancara, diketahui determinan perilaku nyumbang di 

masyarakat Sekaran, Gunungpati. Determinan perilaku nyumbang 

tersebut merujuk pada TRA (theory of reasoned action) yang 

dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen. Menurut Fishbein dan Ajzen 

pembentukkan perilaku seseorang tidak dilakukan secara tiba-tiba tetapi 

didasari oleh adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Merujuk pada TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, 

terdapat keyakinan-keyakinan tertentu dalam diri setiap individu. 

Keyakinan-keyakinan ini diantara harapan akan hasil dan nilai akan hasil 

yang ditunjukan melalui sikap yang mengarah pada perilaku, keyakinan 

normatif dan motivasi untuk mengikuti ditunjukan dengan norma-norma 

subyektif. Kedua komponen sikap dan norma-norma subyektif ini 

berinteraksi menjadi determinan bagi intensi seseorang yang nantinya 

akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan 

atau tidak. Dengan demikian, pada dasarnya intensi berkaitan dengan 

pengetahuan (belief) seseorang terhadap sesuatu hal, sikapnya pada hal 

itu, serta perilaku itu sendiri sebagai perwujudan nyata dari intensinya 

(Ancok, dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009). 

Berkaitan dengan penjelasan mengenai keyakinan-keyakinan dalam 

diri individu serta dua komponen independen yang berkontribusi dalam 

menentukan intensi individu untuk berperilaku, melalui penelitian ini 
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dapat diketahui adanya determinan perilaku nyumbang di masyarakat 

Sekaran. Determinan tersebut diantaranya: harapan akan hasil subyek 

pada kegiatan nyumbang (timbalbalik, ibadah, tidak merasa malu dan 

mengikuti jejak arus di masyarakat). Nilai akan hasil subyek pada 

kegiatan nyumbang (keadilan, tidak diremehkan orang lain, gengsi, 

mendapat banyak teman, mendapatkan balasan rejeki dari Tuhan, 

merasa lega, menjaga Jiwa tetap seimbang dan mendapatkan 

ketenangan hidup), dan sikap subyek pada kegiatan nyumbang.  

Faktor lain yang turut memengaruhi individu nyumbang yaitu adanya 

keyakinan normatif dan motivasi subyek untuk mengikuti nyumbang. 

Keyakinan-keyakinan normatif dan motivasi tersebut diperoleh dari 

orang-orang penting di sekitar subyek yang mendukung subyek untuk 

nyumbang. Mereka adalah istri, pak kyai, nenek, tetangga, masyarakat 

dan teman-teman PKK.  

Adanya keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti nyumbang, 

menyebabkan subyek memiliki norma subyektif pada kegiatan 

nyumbang. Faktor berikutnya yang berkontribusi dalam memengaruhi 

perilaku nyumbang subyek adalah intensi subyek untuk nyumbang. 

Intensi inilah yang menentukan perilaku nyumbang subyek diwujudkan 

atau tidak.    

Adapun penjelasan dari determinan di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: harapan untuk timbalbalik, harapan tersebut terdapat pada 

ketiga subyek penelitian. Melalui harapan ini, ketiga subyek meyakini 
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bahwa pada kegiatan nyumbang di masyarakat didasari oleh keinginan 

untuk timbalbalik. Timbalbalik yang diharapkan dalam nyumbang 

memiliki dua ketentuan. Pertama yakni proporsional atau sebanding, 

ketentuan ini berlaku untuk sumbangan pertama pada orang yang dulu 

pernah menyumbangnya. Bagi individu yang pernah menerima 

sumbangan, ketentuan ini wajib dilakukan. Kedua, sesuai kemampuan. 

Ketentuan ini berlaku bagi individu yang belum berkeluarga, sudah 

berkeluarga namun belum pernah disumbang atau pun untuk 

sumbangan berikutnya bagi meraka yang sudah berkeluarga, setelah 

memenuhi ketentuan pertama.  

Mauss (1966) berpendapat bahwa hadiah tidak akan pernah menjadi 

gratis, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya, inilah yang 

dinamakan potlatch atau pertukaran hadiah. Homans (dalam Shaw & 

Costanzo, 1982) mengemukakan bahwa ketika dua orang dalam 

berinteraksi melakukan pertukaran, salah satunya mungkin untuk 

memberikan hadiah atau hukuman pada yang lain, hal ini disebabkan 

karena mereka merasa puas atau kecewa pada orang lain. Orang Jawa 

pada umumnya sangat menyadari akan kegunaan material dari 

hubungan baik dan tuntutan atas timbalbalik. Kalau orang tolong 

menolong orang-orang lain, ia akan mendapat pertolongan (Mulder, 

1996). 

Timbalbalik dalam budaya Jawa merupakan bagian dari upaya untuk 

menjaga kerukunan. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, 
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tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam 

maksud untuk saling membantu (Suseno, 1996). Melalui harapan 

timbalbalik ini, diharapkan masyarakat untuk bisa gotong royong, saling 

tolong menolong, saling memberi dan menerima. Karena pada dasarnya 

tradisi nyumbang sebagian besar dipandang sebagai kegiatan 

membantu satu sama lain di masyarakat desa. Melalui tradisi ini 

solidaritas di bangun (Lestari, 2014). Sebagai orang Jawa, orang perlu 

saling ingat pada keberadaan yang lain, untuk mengetahui harapan-

harapan mereka satu sama lain, saling memperlakukan dengan 

tenggang-menenggang dan rasa hormat, dan mematuhi asas timbalbalik 

dalam berhubungan satu sama lain sebagai usaha sadar supaya yang 

lain dapat didekati (Mulder, 1996). 

Ketiga subyek juga menyadari bahwa hubungan timbalbalik dalam 

nyumbang bukan semata-mata didasarkan pada keingin masing-masing 

individu, melainkan suatu kewajiban. Bagi subyek MTH yang sudah 

pernah menerima sumbangan pada waktu menikahkan putrinya, 

menganggap bahwa nyumbangnya saat ini merupakan bentuk rasa 

terimakasih pada orang-orang yang sudah menyumbangnya dulu. Oleh 

karena itu, subyek MTH merasa memiliki kewajiban untuk hadir 

nyumbang.   

Bagi subyek K dan M yang juga memiliki pengalaman 

menyelenggarakan hajatan, kegiatan nyumbang yang dilakukannya saat 

ini sebagai upaya nyaur utang (membayar hutang) pada orang-orang 
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yang sudah menyumbangnya dulu. Nyaur utang yang diyakini kedua 

subyek tersebut sebagai suatu kewajiban, tidak boleh di wah-wah 

(dikurangi) dan tidak bisa ditawar. Mulder (1996) menyebutkan bahwa 

hubungan timbalbalik memberi dan menerima pada dasarnya bersifat 

horizontal, berdasarkan kontrak, sukarela dan berpasangan.  

Dengan demikian, merujuk pada TRA harapan untuk timbalbalik 

merupakan salah satu determinan perilaku nyumbang di masyarakat 

Sekaran. 

Harapan untuk ibadah, terdapat pada subyek K. Bagi subyek K 

yang memiliki pengalaman nyumbang ataupun di sumbang, kegiatan 

nyumbang yang dilakukannya tersebut tidak hanya semata-mata bentuk 

timbalbalik tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan-Nya. 

Nyumbang bagi subyek tidak hanya sekedar untuk mencari untung 

belaka. Tetapi menjadi jalan untuk beribadah kepada TuhanNya.   

Merujuk pada TRA yang dikembangkan Fishbein & Ajzen, harapan akan 

hasil subyek nyumbang untuk ibadah termasuk menjadi salah satu 

determinan subyek untuk nyumbang.  

Harapan supaya tidak merasa malu (isin), terdapat pada subyek 

MTH dan K. Bagi kedua subyek, rasa malu akan muncul jika mereka 

tidak bisa nyumbang pada orang lain, khususnya pada orang yang 

mereka kenal dengan baik, seperti tetangga dekatnya. Sedangkan pada 

orang yang tidak terlalu mereka kenal, rasa malu tersebut tidak muncul.  
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Malu (isin) ialah suatu tanggapan syak wasangka yang ruwet, bukan 

saja terkandung rasa takut tetapi juga suatu rasa harga diri yang dirasa 

rendah, dan hanya berkenaan dengan ketidakpastian sosial dan yang 

paling lazim berkenaan dengan jarak sosial termasuk jarak yang 

ditimpakan sendiri karena adanya pelanggaran sosial (Geetz, 1983). 

Bagi kedua subyek yang sama-sama bekerja sebagai pedagang, hal 

tersebut membuat intensitas bertemu banyak orang menjadi tinggi.  

Kedua subyek juga termasuk warga yang aktif dalam berbagai kegiatan 

di masyarakat, seperti menghadiri slametan, takziyah, menjenguk orang 

sakit dan sebagainya. Ha itu semakin membuat peluang keduanya 

bertemu orang lain semakin tinggi. Itulah sebabnya kegiatan nyumbang 

memiliki arti penting bagi kedua subyek yaitu supaya mereka tidak 

merasa malu jika berhadapan dengan orang lain.  

Mulder (1996) berpendapat sebagai orang Jawa yang baik pada 

umumnya dilukiskan sebagai seorang yang mengenal rasa malu dan 

kuatir akan pandangan orang-orang lain. Dengan demikian, merujuka 

para TRA harapan nyumbang supaya membuat subyek tidak merasa 

malu ketika bertemu dengan orang lain menjadi determinan perilaku 

nyumbang subyek yang berikutnya. 

Harapan untuk mengikuti jejak arus di masyarakat, harapan ini 

ada pada subyek MTH. Bagi subyek MTH, salah satu cara menjadi warga 

yang baik adalah dengan mengikuti jejak arus (umumme) yang ada di 

masyarakat, tak terkecuali dalam urusan nyumbang. Jejak arus yang 
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dimaksud berkaitan dengan segala macam aturan yang ada di 

masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti misalnya jika 

ada tetangga yang hajatan, tetangga lain harus ikut membantu.  

Subyek MTH secara tidak langsung sudah melakukan konformitas 

pada aturan-aturan yang disusun oleh masyarakat sekitar. Secara tidak 

langsung subyek MTH juga menyetujui adanya kepatuhan pada aturan 

tersebut. Mulder (1996) berpendapat dalam budaya Jawa, manusia 

tidaklah sendirian melainkan merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisah dari kelompoknya. Orang Jawa sadar sekali bahwa mereka 

merupakan satu masyarakat dan bahwa mereka harus saling menolong. 

Selain itu, bagi orang Jawa berkorban bagi keharmonisan sosial akan 

mendatangkan imbalan-imbalan yang paling tinggi (Soemardjan dalam 

Mulder, 1983).  

Banyak penelitian lintas budaya, terutama pada budaya-budaya 

Asia, mengindikasikan bahwa orang dari budaya lain tidak hanya 

berbeda dalam hal tingkat perilaku konformitas, tunduk dan patuh 

mereka, tapi juga dalam hal adanya penghargaan yang lebih tinggi 

terhadap konformitas (Matsumoto, 2008).  

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai harapan akan hasil dari 

nyumbang, Fishbein & Ajzen (1975) menjelaskan bahwa orang biasanya 

cenderung memiliki lebih banyak informasi tentang hal-hal yang penting 

bagi mereka, mereka cenderung lebih yakin dan memiliki keyakinan lebih 

kuat tentang pentingnya suatu atribut daripada atribut lainnya.    
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Berikutnya, Nilai akan hasil dari nyumbang: keadilan, tidak 

diremehkan orang lain, mendapatkan banyak teman dan gengsi, 

nilai akan hasil ini terdapat pada semua subyek. Nilai akan hasil tersebut 

merupakan hasil evaluasi terhadap harapan akan hasil timbalbalik di 

atas. Timbalbalik menjadi hal yang penting bagi ketiga subyek. Bagi 

subyek MTH, dirinya berkeyakinan jika bisa melaksanakan timbalbalik, 

maka akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu keadilan dan 

tidak diremehkan orang lain. Camerer (dalam Lestari, 2014) berpendapat 

bahwa pemberian hadiah dapat menjadi “sinyal ekonomi” dan “simbol 

sosial”. 

Secara ekonomi, keadilan mengarah pada keinginan terciptanya 

kondisi yang sama-sama diuntungkan. Melalui proses timbalbalik dalam 

nyumbang, subyek MTH bisa mendapatkan keadilan. Keadilan bagi 

subyek MTH artinya yaitu jika orang pernah disumbang, maka orang itu 

memiliki kewajiban untuk menyumbang kembali. Adanya nilai akan hasil 

ini membuat subyek MTH merasa tidak bisa melupakan kebaikan yang 

dilakukan orang-orang yang sudah menyumbangnya dulu. Mulder (1996) 

berpendapat bahwa orang pada umumnya sangat menyadari akan 

kegunaan material dari hubungan baik dan tuntutan atas timbalbalik. 

Kalau orang tolong menolong orang-orang lain, ia akan mendapat 

pertolongan (Mulder, 1996).  

Selain keadilan, nilai akan hasil dari nyumbang yang diyakini subyek 

MTH yaitu tidak diremehkan orang lain. Secara psikologis nilai ini 
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berkaitan dengan harga diri. Nilai akan hasil ini juga berkaitan dengan 

eksistensi subyek MTH di masyarakat yang ingin diakui. 

Gagasan Indonesia mengenai harga diri dapat disamakan dengan 

praja dalam bahasa Jawa, yakni martabat yang diperoleh dari kedudukan 

status (pangkat) seseorang. Mulder (1996) mengemukakan bahwa 

menjadi seorang terpandang dan menerima kehormatan tergantung 

pada usaha pribadi seseorang dan mewajibkan ia untuk berbuat sesuai 

dengan harapan-harapan yang dibawa statusnya. 

Berbeda dengan subyek MTH, bagi subyek K pentingnya harapan 

untuk timbalbalik yaitu dirinya bisa mendapatkan banyak teman. Memiliki 

banyak teman dinilai sebagai hal yang penting bagi subyek K. Dirinya 

merasa senang jika memiliki banyak teman. Melalui nyumbang, subyek 

K bisa bertemu dengan orang-orang baru, yang sebelumnya tidak ia 

kenal. Di usia subyek K saat ini yang masuk kategori lanjut usia, bisa 

mendapatkan banyak teman merupakan hal yang membanggakan.  

Sedangkan bagi subyek M, melakukan timbalbalik merupakan hal 

yang penting, karena dengan melakukan itu, dirinya akan mendapatkan 

gengsi. Bagi subyek M lebih baik menjaga gengsi daripada harus 

menanggung malu karena tidak sanggup nyumbang. Secara psikologis, 

gengsi merupakan ketakutan individu akan jatuhnya harga diri. Demi bisa 

mendapatkan gengsinya, subyek M akan melakukan apapun supaya 

bisa nyumbang. seperti misal menabung atau meminjam uang pada 

anak laki-lakinya.   
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Merujuk pada TRA nilai akan hasil dari nyumbang yakni keadilan, 

tidak diremehkan orang lain, mendapatkan banyak teman dan gengsi 

menjadi salah satu determinan subyek untuk nyumbang. Sebagaimana 

dikemukakan Mauss (1966) dua elemen dalam potlatch (pertukaran 

hadiah) yaitu kehormatan, gengsi, atau mana (kekayaan yang diberikan) 

dan kewajiban mutlak untuk mengembalikan.  

Nilai akan hasil dari nyumbang: mendapat balasan rejeki dari 

Tuhan, nilai akan hasil ini terdapat pada subyek K. Bagi subyek K 

harapan melakukan nyumbang untuk ibadah merupakan hal yang 

penting. Karena dengan begitu subyek K akan mendapatkan balasan 

rejeki dari Tuhan.  

Rejeki yang dimaksud bisa berupa materi, bisa juga berupa 

nonmateri. Subyek K meyakini kalau rejeki itu hanya menjadi rahasia 

Tuhan. Tidak ada satu pun manusia yang tahu tentang rejeki yang akan 

diberikan Tuhan. Soedjonoredjo (dalam Purwadi, 2005) berpendapat 

bahwa berbuat baik itu besar manfaatnya untuk yang menjalankannya. 

Dalam pandangan orang Jawa, tatanan alam dan masyarakat sudah 

ditentukan dalam segala seginya. Manusia individual masing-masing 

dalam struktur keseluruhan itu hanyak memainkan peranan yang kecil 

(Suseno, 1996). Selain itu, orang Jawa percaya pada hukum karma (sisa 

pengaruh agama Budha) melaui ungkapan sapa gawe ganggo, sapa 

nandur ngundhuh (siapa membuat akan memakai dan siapan menanam 
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akan memetik hasilnya), maksudnya setiap perbuatan baik tentu akan 

menghasilkan kebaikan begitu pula sebaliknya (Herusatoto, 2001).  

Dengan demikian, merujuk pada TRA nilai akan hasil dari nyumbang 

yakni mendapatkan mendapatkan balasan rejeki dari Tuhan termasuk 

salah satu determinan subyek untuk nyumbang. 

Nilai akan hasil: Merasa lega, menjaga Jiwa tetap seimbang, nilai 

ini terdapat pada subyek MTH dan subyek K. Bagi kedua subyek harapan 

dari nyumbang supaya tidak merasa malu dan serba enak pada orang 

lain merupakan hal yang penting. Karena jika harapan tersebut tercapai, 

bagi subyek MTH, itu akan menjaga jiwanya tetap seimbang. Sedangkan 

bagi subyek K, dia akan merasa lega. Kondisi jiwa tetap seimbang dan 

perasaan lega ini menjadi nilai akan hasil dari nyumbang.  

Kondisi jiwa yang seimbang dan perasaan lega mengarah pada 

kondisi jiwa yang selaras, serasi dan seimbang berkaitan dengan kondisi 

sosial yang ada. Dengan kata lain, kondisi jiwa yang seimbang dan lega 

sama artinya keinginan individu untuk bisa hidup rukun di masyarakat. 

Rukun berati “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, 

“tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk 

saling membantu” (Suseno, 1996).  

Mulder (1996) mengemukakan untuk dapat menikmati hidup rukun, 

orang harus belajar menguasai emosi-emosi sambil mengikuti aliran 

masyarakat (ngeli), menanamkan ketahanan (sabar), rendah hati 

(andhap asor), dan kemampuan untuk menerima kemalangan dengan 
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anggun dengan harapan akan mengalami hari esok yang lebih baik 

(nrima).  

Nilai akan hasil: mendapatkan ketenangan hidup, terdapat pada 

subyek MTH. Subyek MTH meyakini bahwa jika dirinya bisa mengikuti 

jejak arus di masyarakat, dia akan mendapatkan ketenangan dalam 

hidupnya. Ketenangan hidup inilah yang dianggap nilai penting bagi 

subyek MTH. Menurut subyek MTH ketenangan hidup ini tidak hanya 

didapatkan dari masyarakat tetapi juga dari Tuhan. Sebagaimana 

dijelaskan Mulder (1986) bahwa orang-orang yang menaati peraturan-

peraturan itu hidup selaras dalam dan dengan hidup, dengan Allah dan 

menjalankan hidup yang benar. Mulder (1983) juga menambahkan 

menjadi orang Jawa harus bisa mengendalikan diri dan berkelakuan 

baik. Bila ia melakukan itu, ia akan memperoleh rasa aman dalam 

kehidupannya bermasyarakat. Merujuk pada TRA yang dikembangkan 

Fishbein & Ajzen, nilai akan hasil dari nyumbang yakni mendapatkan 

ketenangan hidup menjadi salah satu determinan subyek untuk 

nyumbang.    

Sikap subyek pada kegiatan nyumbang.  Adanya harapan akan 

hasil dan nilai akan hasil pada masing-masing subyek dalam kegiatan 

berpengaruh pada sikap masing-masing subyek terhadap kegiatan 

nyumbang tersebut. Secara umum sikap semua subyek pada kegiatan 

nyumbang cenderung positif. Dilihat dari segi afeksi, masing-masing 

subyek memiliki perasaan yang berbeda-beda. Mulai dari perasaan tidak 
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senang, biasa saja sampai merasa senang. Rasa tidak senang muncul 

jika subyek tidak memiliki modal untuk nyumbang. sebaliknya perasaan 

senang akan muncul jika subyek sudah memiliki modal untuk nyumbang. 

sedangkan perasaan biasa muncul karena nyumbang sudah menjadi 

tradisi turun temurun di Sekaran.  

Dilihat dari segi kognitif, subyek  MTH dan K memiliki pemikiran yang 

sama bahwa nyumbang bisa meningkatkan kerukunan dan 

menghilangkan rasa malu serta tidak enak pada tetangga. Bagi subyek 

M nyumbang bisa mengurangi beban mengembalikan sumbangan yang 

sebelumnya pernah diterima. Dilihat dari segi konasi, ketiganya memiliki 

perasaan senang untuk datang nyumbang.  

Menurut TRA yang dikemukakan Fishbein & Ajzen (1975), sikap 

seseorang yang mengarah pada objek merupakan fungsi dari belief 

tentang atribut dari objek dan evaluasinya pada atribut tersebut.   

Orang-orang penting yang berada di sekitar subyek yakni istri 

subyek, pak kyai, nenek, tetangga, masyarakat dan teman-teman 

PKK. Mereka adalah orang-orang penting yang ada dalam hidup 

masing-masing subyek dalam hal nyumbang. Mereka ingin supaya 

subyek bisa datang nyumbang. Mereka juga sangat mendukung dan 

menerima keputusan subyek untuk nyumbang. Fishbein & Ajzen (1975) 

menyebutkan bahwa terdapat satu atau lebih orang penting yang dapat 

menjadi norma subyektif bagi individu. Secara umum norma subyektif 

dipengaruhi oleh keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti.  
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Dari beberapa orang penting tersebut, masing-masing subyek 

memiliki keyakinan normatif yang berbeda-beda tentang nyumbang 

sekaligus motivasi untuk mengikuti nyumbang. Keyakinan normatif 

sendiri menurut Fishbein & Ajzen (1975, 314-315) merupakan hasil dari 

proses penyimpulan. Keyakinan normatif tersebut berkaitan dengan 

persepsi pada sikap referens pada perilaku. 

Bagi subyek MTH orang-orang penting yang memengaruhinya 

nyumbang adalah istrinya dan masyarakat di sekitarnya. Alasan  subyek 

MTH mengganggap istrinya orang yang penting dalam hidupnya adalah 

karena menurut subyek istrinya merupakan orang yang rajin nyumbang 

dan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan di masyarakat. Sedangkan 

berkaitan dengan masyarakat, menurut subyek MTH masyarakat adalah 

pihak yang bisa dimintakan bantuan ketika dirinya mengalami masalah 

atau pun kondisi yang tidak mengenakan. 

Anjuran yang diberikan orang penting pada subyek MTH pun turut 

memberikan pengaruh subyek untuk nyumbang. Melalui istrinya, subyek 

MTH meyakini bahwa nyumbang adalah salah satu cara untuk bisa hidup 

rukun dengan orang lain. Subyek MTH juga meyakini istrinya sangat 

mendukung dan menerima tindakannya, sehingga ia termotivasi untuk  

ikut nyumbang. Geertz (1983) mengemukakan bahwa kedudukan wanita 

dalam masyarakat Jawa pada umumnya sangat kuat. Melalui pekerjaan 

rumah tangga, perempuan mampu memperoleh status, walau dalam 

kenyataan mereka, dari sisi ideologi tidak diperbolehkan memiliki alat-
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alat untuk mewujudkan potensi dan kekuasaan mereka (Newberry, 

2013). Di pihak lain kaum laki-laki cenderung menjadi agak bergantung 

baik emosional maupun dalam kenyataan kepada kaum wanita (Geertz, 

1983).  

Berkaitan dengan masyarakat, subyek MTH meyakini bahwa 

menjadi anggota masyarakat itu harus saling tolong menolong. Kalau 

ada tetangga hajatan, harus nyumbang. Subyek juga meyakini bahwa 

masyarakat sangat mendukung tindakannya untuk nyumbang, sehingga 

subyek menjadi termotivasi untuk ikut nyumbang 

Koentjaraningrat (dalam Suseno, 1996) menyebutkan salah satu 

nilai yang disadari orang desa dalam melakukan gotong royong yaitu 

orang harus sadar bahwa dalam hidupnya pada hakikatnya ia selalu 

tergantung pada sesamanya, maka dari itulah ia harus selalu berusaha 

untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Lebih lanjut, 

Mulder (1983, 47) mengemukakan bahwa individu harus menyerahkan 

diri kepada masyarakat seperti halnya ia harus menyerahkan diri kepada 

“Tuhan”. Ia harus menjadi bagian tak terpisah yang harus menyesuaikan 

diri dengan norma-norma dan adat istiadat. 

Melalui istri dan masyarakat di sekitarnya subyek memiliki 

pandangan bahwa kedua pihak tersebut sangat berharap supaya subyek 

MTH nyumbang. Adapun alasan subyek MTH mengikuti pendapat istri 

dan masyarakat yakni karena keduanya menjadi hal yang penting bagi 

subyek MTH.  
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Bagi subyek K, orang penting yang memengaruhinya untuk 

nyumbang adalah pak Kyai dan tetangganya. Pak Kyai menjadi orang 

yang penting bagi subyek K, karena menurutnya pak Kyai adalah orang 

yang pintar dan bersedia untuk mengajarkan padanya mana yang baik 

dan mana yang tidak baik.  

Melalui pak Kyai, subyek K meyakini bahwa nyumbang bukanlah 

sekedar urusan untuk mencari materi, melainkan juga sebagai salah satu 

cara untuk ibadah. Oleh karena itu, ketika nyumbang sebaiknya 

dilakukan dengan ikhlas. Subyek K meyakini bahwa pak Kyai turut 

mendukung dan menerima tindakan subyek K untuk nyumbang, dengan 

catatan diniati dengan keikhlasan. Adanya dukungan dan penerimaan 

dari pak Kyai tersebut membuat subyek K termotivasi untuk mengikuti 

nyumbang.  

Geertz (2013) menyebutkan bahwa para kiai, tabib, penasihat, guru 

dan cendekiawan adalah orang-orang yang paling tinggi prestisenya 

dikalangan umat. Kiai juga sangat dihormati dan menjadi panutan bagi 

santri pada masyarakat muslim tradisional pedesaan (Izzah, 2011). 

Mereka melakukan hal-hal yang benar dan mengucapkan kata-kata yang 

tepat sebab mereka tahu, sebab mereka memiliki wawasan (Mulder, 

1996).  

Tetangga bagi subyek K juga merupakan orang yang penting dalam 

hidupnya. Menurut subyek K, semua tetangga adalah sedulur (saudara). 

Melalui tetangganya, subyek K meyakini bahwa ketika ada tetangga 
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yang akan memiliki hajat, diusahakan agar semuanya ikut membantu 

dan berbagi tugas. Subyek K meyakini bahwa tetangganya sangat 

mendukung dan menerima keputusannya untuk nyumbang. Karena 

alasan itulah subyek K termotivasi untuk mengikuti nyumbang. Sullivan 

(dalam Mulder, 1996) mengemukakan bahwa memelihara hubungan 

dengan tetangga yang baik adalah penting dan menyenangkan. Bagi 

mereka yang memperhatikan, hal itu bahkan merupakan suatu cara 

menentukan status. 

Melalui kedua pihak orang penting tersebut, alasan subyek K 

mengikuti pendapat pak Kyai dan tetangganya yakni karena keduanya 

menjadi orang penting baginya. Keduanya juga begitu mendukung dan 

menerima tindakannya untuk nyumbang. Melalui kedua pihak tersebut, 

subyek memiliki norma subyektif untuk nyumbang.  

Bagi subyek M orang penting dalam hidupnya yakni nenek dan 

teman-teman PKK-nya. Nenek menjadi salah satu orang yang 

dipentingkan subyek M karena nenek merupakan sosok yang dituakan 

dan dihormati dalam keluarganya. Melalui anjuran neneknya, subyek M 

memiliki keyakinan bahwa jika ada tetangga atau kerabat yang memiliki 

hajat, maka harus membawa sesuatu. Subyek yakin bahwa neneknya 

sangat mendukung tindakannya untuk nyumbang. Karena itulah subyek 

M termotivasi untuk mengikuti nyumbang.  

Teman-teman PKK juga menjadi orang penting berikutnya bagi 

subyek M. Melalui anjuran dan ajakkan dari teman-teman PKK-nya, 
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subyek M berkeyakinan bahwa kalau nyumbang itu harus membawa 

sesuatu. Subyek M bahkan  akan merasa malu jika nyumbang tidak 

membawa apa-apa. Walaupun anjuran dan ajakan tersebut sarat akan 

paksaan, namun subyek M meyakini bahwa teman-teman PKK-nya 

sangat mendukung dan menerima tindakannya untuk nyumbang. Karena 

itu lah subyek M termotivasi untuk mengikuti kegiatan nyumbang.  

Berkaitan dengan PKK, Newberry (2013) mengemukakan bahwa 

memang benar, mungkin saja terjadi orang hidup di Jawa tanpa 

memahami apa itu PKK, tetapi tidak mungkin ia hidup di situ tanpa 

menyadari kehadirannya. Suseno (1996, 47) menambahkan apabila 

orang Jawa telah dewasa, maka ia telah membatinkan bahwa 

kesejahteraanya, bahkan eksistensinya tergantung dari kesatuannya 

dengan kelompoknya. 

Kedua pesan dari orang-orang penting di sekitar subyek M menjadi 

salah satu pertimbangan subyek M untuk nyumbang. Dengan demikian 

anjuran dan ajakan dari orang-orang penting tersebut secara tidak 

langsung sudah menjadi keyakinan normatif bagi subyek 3. Kemudian 

keputusan subyek M untuk mematuhi kedua pesan tersebut juga 

mengindikasikan bahwa subyek M memiliki motivasi untuk mengikutinya. 

Adanya keyakinan normatif tentang nyumbang dan termotivasi untuk 

mengikuti nyumbang inilah yang menjadikan subyek M memiliki norma 

subyektif tentang nyumbang.    
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Norma subjektif ditentukan oleh persepsi seseorang tentang 

harapan yang dinginkan kelompok atau individu acuan dan motivasi 

individu yang bersangkutan untuk mematuhinya. Berdasarkan hasil 

analisis mengenai norma subyektif pada masing-masing subyek di atas, 

ditemukan bahwa masing-masing subyek memiliki lebih dari satu orang 

penting.  

Intensi subyek untuk nyumbang.  Pengertian intensi secara 

sederhana adalah niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu 

(Dayakisni & Hudaniah, 2009). Menurut TRA kemunculan intensi tidak 

lepas dari adanya interaksi antara sikap spesifik subyek pada sesuatu 

dengan norma subyektif yang dimilikinya. Sebagaimana dikemukakan 

Azwar (2003; 11) bahwa sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-

norma subyektif membentuk suatu intensi untuk berperilaku tertentu.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas mengenai intensi 

masing-masing subyek untuk nyumbang, secara umum bentuk intensi 

seluruh subyek ketika akan nyumbang yaitu sebagai berikut: 

Pertama, diawali dengan subyek memiliki rencana untuk nyumbang 

ketika didatangi dan dikabari oleh tetangganya sekitar satu atau dua 

bulan sebelum hajatan diselenggarakan atau ketika mendapat 

punjungan. Kedua, subyek akan melihat buku catatan sumbangan dan 

mencentang nama orang yang akan disumbang. Ketiga, subyek akan 

merinci apa saja yang dibutuhkan untuk nyumbang. Keempat, subyek 
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akan menyiapkan modal untuk nyumbang. Kelima Bagi subyek wanita 

sebelum nyumbang, mereka akan membeli bahan kebutuhan. 

Perilaku nyumbang subyek. Secara sederhana teori ini 

mengatakan 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). Perilaku nyumbang pada 

seluruh subyek secara umum yakni: 

Pertama, subyek melihat  buku catatan nyumbang dan mengecek 

rincian kebutuhan. Kedua, subyek membawa uang dan atau barang 

dengan yang tercatat di buku catatan untuk sumbangan pertama pada 

tetangga yang sudah menyumbangnya. Ketiga, subyek bisa saja hanya 

membawa uang  dengan besaran dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu 

untuk sumbangan berikutnya pada tetangga yang sudah 

menyumbangnya atau pada tetangga jauh. Keempat, Subyek juga bisa 

membawa uang di atas seratus ribu rupiah atau dengan barang berupa 

beras dan non beras untuk nyumbang pada kerabat atau tetangga 

dekatnya. 

Kegiatan nyumbang merupakan salah satu bentuk tradisi yang 

sampai saat ini masih dilakukan warga Sekaran, Kec. Gunungpati. 

Geertz (2013; 84) mengemukakan bahwa buwuh  adalah jenis 

sumbangan uang yang khas dari para tamu kepada tuan rumah atas 

hidangan dan pelayanan yang telah mereka terima. Secara umum, 
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kegiatan tersebut berfungsi untuk meringankan beban pemilik hajat 

sekaligus juga untuk menjaga kerukunan antara sesama warga Sekaran.  

Pada masyarakat Jawa yang berada di Sekaran meyakini bahwa 

dengan nyumbang, itu menunjukan adanya kemauan untuk menciptakan 

kerukunan dengan orang lain. Rukun mengandung usaha terus menerus 

oleh semua individu untuk bersikap tenang satu sama lain dan untuk 

menyingkirkan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan perselisihan 

dan keresahan (Suseno, 1996). Dengan kata lain, menciptakan dan 

menjaga kerukunan merupahan yang wajib hukumnya. 

Selama mengikuti kegiatan nyumbang tersebut, seluruh subyek 

memiliki sikap yang positif pada kegiatan tersebut. Seluruh subyek yakin 

dengan nyumbang, mereka bisa menjaga kerukunan dan hubungan 

timbalbalik dengan orang lain, serta menghindarkan diri dari rasa malu 

dan tidak enak. Adanya keyakinan tersebut membuat subyek membuat 

subyek mampu untuk memiliki niat untuk nyumbang. Selain keyakinan 

tersebut, faktor-faktor lain yang turut berkontribusi dalam kegiatan 

tersebut yakni harapan untuk bisa timbal balik (kerukunan), harapan 

Untuk ibadah, harapan untuk tidak merasa malu, dan harapan untuk 

mengikuti jejak arus di masyarakat. Nilai akan hasil subyek pada 

kegiatan nyumbang juga turut menjadi salah satu faktor yang membuat 

subyek tetap mengikuti tradisi nyumbang tersebut. Adapun nilai akan 

hasil yang diyakini subyek diantaranya nilai keadilan, nilai tidak 

diremehkan orang lain, nilai gengsi, nilai mendapatkan balasan rejeki 
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dari tuhan, merasa  lega, menjaga jiwa tetap seimbang, dan nilai 

mendapatkan ketenangan hidup. 

Berdasarkan determinan perilaku nyumbang di masyarakat 

Kelurahan Sekaran yang sudah diuraikan di atas, berikut dijelaskan 

keterkaitan determinan satu dengan determinan lainnya: 

Keterkaitan harapan akan hasil dan nilai akan hasil tentang 

nyumbang dengan sikap subyek pada kegiatan nyumbang. Secara 

umum, harapan dan nilai akan hasil dari nyumbang yang diyakini pada 

masing-masing subyek sangat beragam. Harapan dari subyek untuk 

nyumbang yakni harapan untuk timbalbalik, harapan untuk ibadah, 

harapan supaya tidak merasa malu dan harapan untuk mengikuti jejak 

arus di masyarakat. Sebagaimana Sujamto (1997) berpendapat bahwa 

semua upacara adat itu lahir dari kepercayaan atau keyakinan tertentu, 

baik yang berbau agama atau pun animisme dan lain-lain.  

Harapan subyek untuk bisa mendapatkan timbalbalik maupun 

ibadah dalam nyumbang menunjukkan bahwa tindakan nyumbang yang 

dilakukan ketiga subyek kental dengan unsur pertukaran sosial (social 

exchange), yang mana dalam tindakannya mengharapkan imbalan. 

Sementara itu nilai penting dari terwujudnya harapan tersebut yaitu 

mendapatkan keadilan, tidak diremehkan orang lain, gengsi dan 

mendapatkan banyak teman serta mendapatkan balasan rejeki dari 

Tuhan tidak lain dianggap sebagai imbalan yang akan didapatkan dalam 

pertukaran sosial tersebut.  
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Semua imbalan tersebut sebagian besar berbentuk partikularisme, 

yakni bentuk imbalan yang tidak dapat diraba, dilihat atau bersifat 

simbolik (Sears, Freedman, & Peplau, 1985). Adanya beberapa imbalan 

tersebut juga menunjukkan bahwa perilaku nyumbang di masyarakat 

kelurahan Sekaran bukan merupakan bentuk perilaku altruis, tetapi 

bentuk perilaku prososial. Sebagaimana dikemukakan Mauss (dalam 

Lestari, 2014), sebuah hadiah tidak akan menjadi hadiah yang “gratis”, 

tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kebanyakan budaya 

mendorong dan bahkan membutuhkan perilaku prososial ini karena 

dinilai sangat penting bagi sistem (Twenge, Baumeister, DeWall, 

Ciarocco, & Bartels, 2007).  

Adanya harapan timbal balik dan ibadah pada subyek penelitian 

disertai dengan penilaian yang positif pada tradisi nyumbang, akan 

berpengaruh pada sikap subyek yang cenderung positif juga dalam 

memandang tradisi nyumbang di Sekaran. Dayakisni & Hudaniah (2009) 

juga menambahkan bahwa sikap yang pada dasarnya terbentuk dari 

pengalaman interaksi secara langsung dengan obyek sikap akan 

cenderung lebih konsisten dengan perilaku daripada sikap yang 

terbentuk melalui cara lain.   

Harapan subyek berikutnya yaitu supaya tidak merasa malu dan 

mengikuti jejak arus di masyarakat mengindikasikan bahwa ketiga 

melakukan konformitas pada aturan yang ditetapkan masyarakat tentang 

tradisi nyumbang. Hal ini menjadi hal yang wajar mengingat sebagai 
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orang Jawa yang memegang teguh prinsip kerukunan dan prinsip hormat 

dalam kehidupan sosialnya menganggap bahwa masyarakat sebagai 

sentralnya. Koentjaraningrat (dalam Suseno, 1996) berpendapat, salah 

satu nilai yang harus disadari orang desa dalam melakukan gotong 

royong yaitu orang itu harus bersifat konform, artinya orang harus selalu 

ingat bahwa ia sebaiknya jangan berusaha untuk menonjol melebihi 

orang lain dalam masyarakatnya.  

Myers (2012) menambahkan bahwa latar belakang kultur dapat 

membantu memprediksi seberapa besar seseorang akan cenderung 

menyeragamkan diri dengan orang lain. Mereka yang tinggal di negara-

negara kolektifis lebih responsif terhadap pengaruh dari orang lain.  

Hal yang membuat ketiga subyek tetap mempertahankan kedua 

harapan tersebut yakni karena adanya nilai akan hasil yang dianggap 

penting bagi mereka jika mampu mewujudkan kedua harapan tersebut. 

Nilai akan hasil tersebut diantaranya mereka akan merasa lega, kondisi 

jiwanya akan menjadi lebih seimbang dan hidupnya akan lebih tenang. 

Merujuk pada TRA, adanya harapan supaya tidak merasa malu dan 

mengikuti arus di masyarakat pada aktivitas nyumbang disertai dengan 

penilaian positif di dalamnya akan berpengaruh pula pada sikap subyek 

yang memandang bahwa kegiatan nyumbang merupakan kegiatan yang 

baik. Mereka akan cenderung menyetujui adanya kegiatan nyumbang 

tersebut.  
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Dayakisni & Hudaniah (2009) menjelaskan bahwa sikap pada 

dasarnya merupakan fungsi dari keyakinan tentang kemungkinan 

timbulnya konsekuensi bila seseorang akan mewujudkan perilaku 

tertentu dan evaluasi pribadinya terhadap konsekuensi tersebut.  

Keterkaitan keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti 

kegiatan nyumbang dengan norma subyektif subyek tentang 

nyumbang. Secara keseluruhan ada beberapa orang penting di sekitar 

subyek yang memengaruhi mereka untuk nyumbang. Orang penting 

tersebut diantaranya istri, nenek, pak kyai, tetangga, masyarakat, dan 

teman-teman PKK.  

Informasi, ajakkan atau pun perintah untuk nyumbang dari orang-

orang penting tersebut dijadikan keyakinan normatif bagi seluruh subyek. 

Ditambah dengan adanya dukungan, dorongan dan penerimaan dari 

orang-orang penting di atas, membuat subyek termotivasi untuk 

mengikuti nyumbang. Fishbein & Ajzen (dalam Dayakisni & Hudaniah, 

2009) menjelaskan bahwa dalam menentukan tingkat motivasi untuk 

mematuhi norma subyektif, akan melibatkan dua pertimbangan 

seseorang terhadap dua tipe norma yakni: keyakinan pribadi tentang apa 

yang perlu dilakukan dan keyakinan individu mengenai apa yang 

diharapkan masyarakat atau orang-orang yang penting baginya supaya 

dilakukan atau tidak. 

Merujuk pada TRA, keyakinan normatif disertai dengan motivasi 

yang tinggi untuk mengikuti pendapat orang penting dalam nyumbang, 
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akan berimbas pada norma subyektif ketiga subyek tentang kegiatan 

nyumbang. Norma subyektif mengacu pada tekanan sosial yang 

dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, (Ajzen, dalam 

Mahyarni, 2013).  

Keberadaan orang-orang penting di sekitar subyek yang sangat 

mendukung dan menerima serta menginginkan agar subyek bisa ikut 

nyumbang di Sekaran akan berdampak besar pada pandangan subyek 

tentang kegiatan nyumbang. Subyek akan berpandangan bahwa 

nyumbang merupakan kegiatan yang baik dan harus dilakukan sesuai 

dengan anjuran yang diberikan orang-orang penting disekitarnya.  

Fishbein & Ajzen (1975) juga menjelaskan bahwa alasan seseorang 

meyakini bahwa kelompok-kelompok rujukan mungkin akan mengijinkan 

jika dirinya menunjukan perilaku, membuat seseorang mungkin akan 

berkesimpulan bahwa kelompok-kelompok rujukan berpikir dia harus 

menunjukan perilaku tersebut.  

Keterkaitan sikap subyek pada kegiatan nyumbang dan norma 

subyektif subyek tentang nyumbang dengan intensi subyek untuk 

nyumbang. Merujuk pada TRA yang dikembangkan Fishbein & Ajzen, 

adanya intensi untuk nyumbang tersebut terjadi akibat adanya interaksi 

antara sikap subyek tentang nyumbang dengan norma-norma subyektif 

tentang kegiatan nyumbang. Adanya sikap ketiga subyek yang 

cenderung positif pada kegiatan nyumbang disertai adanya nasihat, 

anjuran serta dukungan dari orang-orang penting di sekitar subyek 
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membuat niat ketiga subyek untuk nyumbang semakin tinggi. Triandis 

(dalam Fishbein, 1967; Dayakisni & Hudaniah, 2009) mengemukakan 

bahwa terdapat korelasi positif antara sikap dan intensi, meskipun itu 

tidak konsisten. 

Walaupun secara umum intensi subyek untuk nyumbang terbilang 

sederhana. Jika dalam TRA, suatu intensi memiliki empat unsur yakni 

behavior, target object, situation dan time, intensi yang ditunjukan para 

subyek secara keseluruhan tidak semuanya memenuhi keempat unsur 

tersebut. Dibandingkan dengan unsur target object dan time yang jarang 

muncul, unsur behavior dan situation selalu muncul dalam intensi para 

subyek.  

Secara umum pula dapat diketahui bahwa norma subyektif memiliki 

peranan yang lebih penting daripada sikap pada intensi para subyek 

untuk nyumbang. Hal ini nampak pada besarnya pengaruh orang penting 

dalam pengambilan keputusan subyek untuk nyumbang.  Seperti 

misalnya pak kyai bagi subyek 2, teman-teman PKK bagi subyek 3 dan 

istri bagi subyek 1. Nasehat, anjuran, ajakan atau pun perintah yang 

diberikan mereka menjadi keyakinan normatif bagi subyek dan diikuti 

dengan baik oleh para subyek.  

Hadiyono dan Hahn (dalam Matsumoto, 2008) menyebutkan bahwa 

orang Indonesia lebih menyetujui konformitas daripada orang amerika. 

Dalam budaya-budaya ini, konformitas tak hanya dipandang sebagai 

sesuatu yang “baik”; bahkan menjadi prasyarat keberhasilan 
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berfungsinya kebudayaan, kelompok dan hubungan interpersonal 

anggota budaya tersebut (Matsumoto, 2008). 

Keterkaitan intensi untuk nyumbang dengan perilaku subyek 

dalam nyumbang. Merujuk pada TRA, perilaku subyek untuk nyumbang 

muncul akibat adanya intensi subyek untuk nyumbang. Menurut TRA, 

bahwa adanya intensi yang kuat, akan semakin membentuk perilaku 

individu. Namun sayangnya pada kegiatan nyumbang di Sekaran, ada 

kesan bahwa intensi tidak sepenuhnya muncul. Dengan kata lain, intensi 

bukan faktor yang cukup dominan dalam menentukan perilaku individu 

untuk nyumbang. Hal ini dapat dilihat dari intensi nyumbang seluruh 

subyek yang cenderung sederhana. 

Intensi memang menjadi bagian dalam menentukan perilaku 

individu, namun dalam hal nyumbang intensi bukan satu-satunya 

penentu perilaku nyumbang subyek. Karena tanpa disadari dalam alam 

bawah sadar subyek ada faktor penentu lain dalam menentukan perilaku 

apa yang akan dilakukan. Faktor penentu tersebut yaitu masyarakat, 

lingkungan sekitar dan juga Tuhan. Mereka dianggap sebagai faktor 

penting dalam menentukan perilaku nyumbang. Dengan demikian, 

intensi dalam kegiatan nyumbang dianggap sebagai wilayah yang abu-

abu, boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan.  

Secara umum perilaku nyumbang masing-masing subyek berbeda. 

Hal ini berkaitan dengan perbedaan tugas dilihat dari gender dan 

kedekatan hubungan antara subyek dengan orang-orang yang akan 
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disumbang. Dilihat dari perbedaan gender, laki-laki  hanya dituntut untuk 

membawa uang, sedangkan perempuan selain membawa uang, mereka 

juga dituntut untuk membawa barang baik berupa beras maupun non 

beras. Sebagaimana dijelaskan Geertz (1983) bahwa hak dan kewajiban 

warga terutama saudara sedarah di dalam perhelatan-perhelatan seperti 

misalnya pernikahan, khitanan, dan kelahiran yaitu agar memberikan 

bantuannya dengan menyumbang dalam bentuk bahan makan, uang 

dan tenaga.  

Pada akhirnya, Individu, budaya dan masyarakat saling 

berhubungan satu sama lain secara kompleks, selalu berubah dan 

melibatkan ketergantungan yang saling memengaruhi (Herwanto, 2005). 

Azwar (2003) juga menegaskan bahwa faktor lingkungan memiliki 

kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang 

kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu. Hal inilah yang 

menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. 
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Harapan akan hasil dan nilai akan hasil 

subyek tentang nyumbang: 

a. Harapan akan hasil: 

- Timbal balik (Kerukunan)  

- Untuk ibadah  

- Tidak merasa malu  

- Mengikuti jejak arus di masyarakat 

b. Nilai akan hasil: 

- Keadilan, Tidak diremehkan orang lain, 

gengsi, mendapat banyak teman 

- mendapatkan balasan rejeki dari 

tuhan, 

- Merasa  lega, menjaga jiwa tetap 

seimbang 

- Mendapatkan ketenangan hidup 

Keyakinan normatif subyek dan motivasi 

untuk mengikutinya: 

Keyakinan normatif: 

Informasi dan ajakkan nyumbang dari orang-

orang penting (pak Kyai, Istri, Nenek, 

masyarakat, teman-teman PKK) di sekitarnya 

dijadikan keyakinan normatif bagi subyek.  

Motivasi untuk mengikuti: 

Adanya dukungan, dorongan dan 

penerimaan dari orang-orang penting di atas, 

membuat subyek termotivasi untuk mengikuti 

nyumbang.  

Norma subyektif subyek tentang 

nyumbang: 

a. Pak kyai 

b. Istri  

c. Nenek  

d. Masyarakat  

e. Teman-teman PKK 

Mereka adalah orang-orang penting 

yang ada dalam hidup masing-masing 

subyek berkaitan dengan kegiatan 

nyumbang. Mereka mendukung dan 

menerima keputusan subyek untuk 

nyumbang 

 

Sikap subyek pada nyumbang: 

Sikap subyek pada kegiatan 

nyumbang beragam. 

Afeksi: 

Perasaan subyek pada kegiatan 

nyumbang bervariasi, mulai dari 

merasa senang, setuju, bahagia, 

biasa saja sampai tidak senang 

Kognisi: 

Nyumbang bisa menjaga kerukunan 

dan hubungan timbalbalik dengan 

orang lain, serta menghindarkan diri 

dari rasa malu dan tidak enak 

Konasi: 

Ada perasaan senang untuk datang 

nyumbang.  

Intensi subyek untuk nyumbang: 

- Subyek akan melihat buku catatan 

sumbangan segera setelah diberitahu 

tetangganya, hal ini untuk mengecek 

identitas pemilik hajat & jenis 

sumbangan yang pernah diberikannya  

- Kalau akan punya hajat lagi, subyek 

akan mengusahakan nyumbang 

dengan membawa beras satu sak, gula 

lima atau sepuluh kilogram, sesuai 

dengan kemampuannya.  

- Subyek akan nyumbang pada tetangga 

dekatnya dengan membawa uang 

sebesar Rp. 100.000 atau Rp. 150.000 

- Subyek akan datang nyumbang pada 

siang hari untuk tetangga dekatnya. 

Barang sumbangannya akan 

diantarkan sebelum acara resepsi 

- Subyek akan datang nyumbang pada 

saat resepsi supaya bisa ikut makan 

bancaan pada tetangga atau kerabat 

jika lokasinya jauh dengan membawa 

barang dan uang 

- Subyek akan nyumbang dengan 

membawa uang pada saat resepsi 

untuk tetangga dekatnya 

- Bagi subyek wanita, kalau mau 

berangkat nyumbang, subyek baru 

akan beli bahan sumbangannya.  

- Subyek sudah pasti akan datang jika 

mendapat punjungan dari pemilik hajat 

 

Perilaku nyumbang subyek: 

Subyek datang nyumbang 

dengan: 

a. Subyek melihat  buku 

catatan nyumbang dan 

mengecek identitas pemilik 

hajat dan rincian kebutuhan 

sumbangan  

b. Subyek membawa uang 

dan atau barang dengan 

yang tercatat di buku 

catatan untuk sumbangan 

pertama pada tetangga 

yang sudah 

menyumbangnya 

c. Membawa uang  dengan 

besaran dua puluh ribu 

sampai tiga puluh ribu untuk 

sumbangan berikutnya pada 

tetangga yang sudah 

menyumbangnya atau 

tetangga jauh 

d. Membawa uang di atas 

seratus ribu rupiah atau 

dengan barang untuk 

nyumbang pada kerabat 

atau tetangga dekatnya 

 

Bagan 6. Determinan perilaku nyumbang  secara umum 
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C. KELEMAHAN PENELITIAN 

Kelemahan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi yang dilakukan peneliti pada masing-masing subyek 

hanya dilakukan ketika wawancara. Peneliti tidak melakukan 

observasi partisipan saat subyek nyumbang. Akibatnya data yang 

diperoleh hanya berasal dari hasil observasi ketika wawancara.   

2. Perilaku nyumbang dianalisis dengan TRA memiliki kelemahan. TRA 

adalah teori barat, sedangkan perilaku nyumbang itu tidak ada di 

budaya orang barat. Akibatnya harus menggunakan teori-teori 

tambahan untuk menganalisis hasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


