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MOTTO  

“Bumi sebenarnya menyediakan kekayaan yang 

cukup untuk menghidupi manusia, kecuali bagi 

manusia yang rakus”1

                                                           
1 Anonim ,”Ajaran Mahatma Gandhi”,http:// 

 

(Mahatma Gandhi) 

“Berfikir dan Berdzikir;  jadikan hati Masjidil Haram dan 

berotak London dan yakinlah “Nothing is Impossible”  ” 

 

 

 

Teruntuk: 

Pengabdi Masyarakat yang Ikhlas 

 

 

 

www.iaincirebon.ac.id/ e-book/moon/ 
Rural&village SE- paper/ mengubah% cara%20 pandangan%20  desa%20(22).doc diakses pada 
tanggal 8 juni 2014 jam 14:51 

 

http://www.iaincirebon.ac.id/�
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darimu untuk masa depanku yang menyongsong didepan, aku bisa karna 
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teladanmu buat adikmu yang bandel ini 
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ibu kita. 

Dan skripsi ini penulis persembahan untuk semua orang yang berjasa 

dalam hidup penulis, yang pernah hadir dalam kehidupan penulis dan 

buat sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul Even Budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” Sebagai Modal 
Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Sambiroto Purwomartani 
Kalasan Sleman). Penelitian ini fokus utamanya adalah  mengungkapkan pemberdayaan 
sosial dan ekonomi di Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta 
dengan adanya even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. Subjek penelitian terdiri dari 
bapak Maryadi selaku Kepala Dukuh Sambiroto, saudara Rukun Kusumo selaku penitia 
pengelola, mbah Tiyo selaku sesepuh dusun, mbak Amalia selaku tokoh pemuda, bapak 
Witnyo selaku warga, dan bapak Edi selaku pedagang dari warga Sambiroto. Pemilihan 
informan sebagai subjek penelitian dilakukan dengan cara “Key Informan” yaitu dengan 
memilih tohok-tokoh kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif. 

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam even budaya “Bathok Bolu Alas 
Ketenggo” di Dusun Sambiroto, terdapat dapak positif dari segi sosial. Dampak positif 
dari segi sosial dapat diliahat dari tiga variabel yaitu gotong-royong, patisipasi 
masyarakat dan rasa soldaritas masyarakat. Gotong-royong masyarakat akan meningkat 
dengan adanya kegiata yang  mereka harus lakukan bersama seperti dalam pelaksanaan 
even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. Gotong-royong dilakukan mulai persiapan 
sampai selesai. Mereka bergotong-royong dari mulai hal seperti parkir, keamanan lokasi, 
pembuatan arena pembukaan, panyediaan konsumsi, pelaksanaan acara dan 
sebagainya. 

Disamping itu, dalam even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” juga 
mempunyai dampak positif dari segi ekonomi. Dampak positif dari segi ekonomi dapat 
dilihat dari samakin naiknya tingkat ekonomi masyarakat di Dusun Sambiroto. Semakin 
naiknya ekonomi tentu mempunyai banyak sekali faktor pendukung diantaranya, 
semakin adanya semangat untuk bekerja keras dengan menambah banyaknya produk 
yang mereka jual. Penambahan produk yang mereka jual juga berimbas pada 
kekreatifan mereka untuk membuatnya dan hasilnya keuntungan mereka akan 
bertambah. Dengan bertambanya keuntungan meraka yang berarti naik pula ekonomi 
mereka. Hal ini terjadi karena peluang usaha atau berjualan lebih terbuka dengan 
adanya even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” yang dapat menambah penghasilan 
bagi warga pada moment tersebut. 

 Respon/tanggapan terdapat dua macam yaiutu positif dan negatif. Respon 
positif berisi dukungan sedangkan respon negatif berisi penolakan. Sedangkan respon 
atau tanggapan masyarakat Dusun Sambiroto terhadap even budaya “Bathok Bolu Alas 
Ketenggo” sangatlah baik. Tanggapan tersebut muncul karena kamanfaatan dan dampak 
positif yang terjadi akibat even budaya “Batok Bolu Alas Ketonggo”. Even budaya 
“Bathok Bolu Alas Ketonggo” bagi masyarakat Sambiroto mempunyai banyak sekali 
manfaatnya. Diantara kemanfaatan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” adalah 
membuat mereka ingatakan sejarah Dusun Sambiroto dimasa  lalu, ingat dengan para 
leluhur mereka, menjadikan mereka lebih akrab secara hubungan sosialnya dan juga 
mampu mengangkat keuangan baik secara individu maupun kelompok atau dusun. 
 
Kata kunci:  budaya, modal sosial,  pemberdayaan sosial dan ekonomi, dan respon 
masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam menafsirkan kata-kata 

yang dirumuskan dalam judul skripsi Even Budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” sebagai Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman, penulis merasa perlu 

untuk memberikan penegasan beberapa istilah agar dapat memberikan 

diskripsi yang jelas akan maksud judul tersebut: 

1. Even Budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. 

Even dalam artikel Satria Sembiring terdapat dua pengertian yaitu 

dari Getz dan Allen.1 Menurut Getz, even adalah fana, tidak abadi, dan 

setiap even merupakan campuran unik dari durasi, pengaturan, pengurus, 

dan orang-orangnya. Sedangkan menurut Allen adalah suatu ritual 

istimewa, pertunjukan, penampilan, atau perayaan yang pasti direncanakan 

dan dibuat untuk menandai acara-acara khusus atau untuk mencapai tujuan 

sosial, budaya, atau tujuan bersama. Jadi even bisa diartikan sesuatu yang 

unik dengan durasi tertentu yang berupa penampilan ataupun pertunjukan 

yang direncanakan untuk keperluan atau tujuan tertentu. 

                                                           
1 Satria Sembiring,”Devinisi Even, Special Even, Dan Jenis 

Even”,http://constesis.blogspot.com/2011/12/definisi-even-special even-dan-jenis.html diakses 

pada tanggal 21 juni 2013 jam 14:51 
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 Budaya menurut Idan Hermanto adalah hasil budidaya manusia 

dalam bermasyarakat.2 Sedangkan bathok bolu alas ketonggo adalah suatu 

tempat di Dusun Sambiroto yang terdapat suatu bangunan joglo dan 

dianggap sebagai tepat/singgasana Ratu Ayu Wijayakusuma.3 Dari 

paparan di atas, yang dimaksud dengan Even Budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” adalah sebuah acara kebudayaan hasil budidaya masyarakat 

Sambiroto untuk mungungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang 

Maha Esa di kawasan sekitar bathok bolu alas ketonggo yang dianggap 

sebagai tempat yang sakral/suci/penting bagi masyarakat dusun Sambiroto. 

2. Modal Sosial 

Modal sosial menurut Suisyanto adalah serangkaian nilai-nilai 

informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok 

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.4 Dalam even 

budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” modal sosial disini berupa kegiatan 

perayaan kebudayaan.  

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Edi Suharto menyatakan bahwa pemberdayaan lebih mengarahkan 

pada kemampuan orang dan atau kelompok yang tidak berdaya, lemah dan 

rentan sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan dalam: memenuhi 

kebutuhan dasarnya, sehingga mereka bebas. Kebebasan dalam arti bebas 

                                                           
2 Idan Hermanto, Pintar Antropologi,  (Yogyakarta: Tunas Publishing, 2010), hlm. 105. 
3  Wawancara dengan mas Rukun Kusumo tanggal 26 Desember 2013  jam 19:00 WIB 
4 Suisyanto, dkk, Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: PMI Fakultas 

Dakwah, 2005), hlm. 161. 
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mengemukakan pendapat dan juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

serta bebas dari kesakitan/penyakit. Menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan 

mereka serta barang dan jasa yang mereka perlukan. Serta berpartisipasi 

dalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan meraka.5 

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” ini lebih menekankan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi 

masyarakat Dusun Sambiroto. 

4. Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman 

Dusun Sambiroto tersebut terletak di Desa Purwomartani 

Kecamatan, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dusun Sambiroto tidak jauh dari lokasi wisata candi Sambisari.6 Jarak 

Dusun Sambirota juga tidak terlalu jauh dari jalan raya Jogja-Solo daerah 

Akademi Angkatan Udara (AAU)  hanya sekitar 8 km.7  

Even Budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” Sebagai Modal Sosial Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Sambiroto adala suatu kegiatan perayaan 

kebudayaan yang menjadi modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dusun 

Sambiroto. Dusun Sambiroto terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo”  Sambiroto, modal sosial disini berupa 

                                                           
5 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hlm. 58. 
6 Leddys Armeitha, Laporan Kegiatan praktek Kerja Lapangan, (Yogyakarta:UPN, 2011), 

hlm. 5.  
7 Ibid., hlm. 3. 



4 
 

kegiatan perayaan kebudayaan atau perayaan tradisi budaya. Pemberdayaan 

masyarakat terkait dengan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi 

masyarakat dusun Sambiroto 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Wacana tentang pengembangan masyarakat pada dasarnya berakar 

dari arah kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. 

Suatu realitas terlihat jelas dalam proses pembangunan nasional di 

Indonesia selama ini memperlihatkan bahwa perubahan dan perkembangan 

yang terjadi dalam upaya pembangunan selalu mencerminkan kebijakan 

politik yang digariskan oleh rezim yang berkuasa. Kebijakan ini kemudian 

dijabarkan dalam berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh 

pemerintah tanpa mengundang partisipasi masyarakat.8 Hal itu  tidak jarang 

justru lebih tertuju untuk kepentingan elit penguasa rezim daripada untuk 

kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu terlihat jelas pembangunan lebih 

sebagai proses politik, dan kemudian ekonomi, daripada sebagai suatu 

proses sosial budaya yang mencerminkan keberdayaan warga masyarakat, 

khususnya yang bermukim di daerah pedesaan dan yang sering dibiarkan 

tertinggal di belakang dan tersingkir sampai ke pinggir.9 

                                                           
8  Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah 

Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 

hlm. viii. 
9 Ibid., hlm. ix. 
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Tetapi kenyataan tersebut di atas terlihat berkembangnya ketika 

pada akhir 1960-an Indonesia mulai mengadopsi teori modernisasi, ketika 

Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama. M. Syafi’i Anwar 

mengemukakan, pilihan pemerintah Orde Baru memilih modernisasi 

sebagai titik tolak dan kerangka landasan pembangunan bangsa merupakan 

pilihan strategis yang memiliki dua implikasi politik. Pertama, pemerintah 

Orde Baru dengan demikian mempunyai  basis “Ideologi” kuat yang 

langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, dan karena itu akan menarik 

dukungan dan partisipasi politik. Selain itu juga akan menggeser ideologi 

politik yang bersifat primordial. Kedua, dukungan dan partisipasi politik 

masyarakat pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan 

pembangunan dan mengukuhkan posisi pemerintah Orde Baru.10 

Tetapi kenyataannya, perkembangan yang direkayasa menurut teori 

modernisasi yang anti tradisi itu, yang meyakini keharusan berkembangnya 

kemakmuran melalui industrialisasi sebagai bagian dari perkembangan 

alami yang unilinear dan satu arah di bidang sosial dan kultural, yang tidak 

jarang bernuansa kapitalistik, dan pada akhirnya, manurut Soetandyo 

Wignyosoebroto, hanya menimbulkan ketergantungan, baik pada situasi 

kehidupan internasional (ketergantungan kepada negara-negara industri) 

maupun pada situasi kehidupan nasional dan regional (ketergantungan 

                                                           
10 Anwar, M. Syafi’I,. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang 

Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 8. 
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golongan masyarakat lemah kepada golongan masyarakat yang kuat dan 

telah mapan).11 

Selain itu, dikarenakan pembangunan menurut paradigma 

modernisasi lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, dan 

kecenderungan mengutamakan pertumbuhan dibanding pemerataan itu 

masih menjadi pilihan sampai sekarang, maka di satu sisi pembangunan 

memang berhasil membuahkan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi di lain 

pihak kebijakan pembangunan yang menomor satukan pertumbuhan 

tersebut ternyata membuat kesenjangan-kesenjangan berbagai sektor antara 

lain: kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan pembangunan daerah, 

perkotaan dan pedesaan, kesenjangan perkembangan sektor formal dan 

sektor informal, kesenjangan sektor tradisional dan sektor modern, dan 

sebagainya. Dari sinilah terlihat sesungguhnya mulai berakar berbagai isu 

pembangunan sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan wacana 

pengembangan masyarakat. 

Beberapa pembangunan sosial dan ekonomi yang didasari dari 

pilihan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada “ideologi” 

modernisasi dimaksud adalah isu-isu kemiskinan, pekerja migran, 

komunitas marginal di perkotaan dan isu desa tertinggal. Mudiyono 

mencatat sebuah isu pembangunan ekonomi dan sosial meliputi masalah-

masalah, selain yang sudah disebutkan di atas, pemberdayaan perempuan, 

pemberdayaan buruh, kaum pemulung, usaha kecil, kekerasan seks pada 

                                                           
11 Soetandyo Wignyosoebroto,”Dakwah Pemberdayaan Masyarakat”, hlm. viii-ix. 
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perempuan, dan progam transmigrasi.12 Isu-isu lain yang dicatat oleh Edi 

Suharto adalah masalah perlakuan yang salah terhadap keluarga, 

pemberdayaan keluarga, tanggung jawab sosial perusahaan, konflik sosial, 

masyarakat multikultural, dan isu globalisasi.13 Sementara itu, Carolina 

Nitimihardjo dan kawan-kawan mengemukakan sejumlah isu tematik 

pembangungan sosial yang selain sudah disebutkan di atas, meliputi: isu 

perubahan sosial, isu pelayanan sosial anak usia  dini, isu pemberdayaan 

masyarakat adat terpencil, isu integrasi sosial, dan isu partisipasi sosial.14 

Dilihat dari paparan di atas, pembangunan yang berdasarkan 

kearifan lokal ataupun budaya belum tersentuh. Padahal diketahui bahwa 

kearifan lokal ataupun budaya merupakan suatu sarana yang sangat bagus 

karena berakar dan lekat dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut 

sangatlah bagus karena sudah bisa dipastikan apabila dasar 

pembangunannya adalah kearifan lokal atau budaya, partisipasi masyarakat 

yang muncul akan lebih tinggi. 

Di Yogyakarta yang baru-baru ini keistimewaannya sudah 

diundang-undangkan yang mengisyaratkan bahwa Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah daerah yang masih lekat dengan budaya. Hal ini terbukti 

dengan adanya upacara adat yang masih terjaga seperti Sekaten, Rebo 

                                                           
12 Mudiyono, dkk. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Yogyakarta: APMD Press, 2005), hlm. 15. 
13 Edi Suharto,Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 

hlm. 55. 
14 Carolina Nitimihardjo, dkk. Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi, 

(Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, 2005), hlm. 57. 
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Pungkasan, Sepasaras Ki Ageng Wonolelo dan lain-lain merupakan sarana 

yang ada sejak dahulu dan dapat digunakan sebagai modal sosial dalam 

penanggulangan dan pencegahan kemiskinan. Acara adat tersebut akan 

mengundang banyak pengunjung yang secara langsung maupun tidak 

langsung bisa membuka peluang untuk mengangkat perekonomian mereka 

yang tinggal di sekitarnya. Selain itu karena masyarakat menganggap acara 

budaya itu sebagai suatu tanggung-jawab bersama, maka keberlangsungan 

budaya tersebut menjadi tanggung jawab sosial mereka bersama.  

Di Dusun Sambiroto terdapat upacara adat yaitu “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” yang merupakan sebuah upacara kirab pusaka kraton Bathok 

Bolu. Upacara yang diadakan pada tanggal satu Muharam selama kurang 

lebih sepuluh hari tersebut dengan diawali kirab “kendi” dari kraton Bathok 

Bolu ke masjid dan ditutup dengan kirab “kendi” dan pusaka berupa dua 

buah tombak dari masjid ke dalam kraton Bathok Bolu beserta gunungan 

hasil dusun dan “ubo rampe”nya. Di malam hari selama upacara tersebut 

terdapat banyak pentas budaya mulai dari mocopat, sholawatan, ketoprak, 

wayang dan jathilan serta hiburan permainan pasar malam yang membuat 

daerah itu ramai oleh pengunjung. Kemeriahan dan keramaian tersebut 

akan membawa efek positif bagi warga sekitar. Efek positif tersebut 

berpengaruh pada kondisi warga yang akan semakin meningkatkan 

perekonomian serta kerukunan warga. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dirasa sangat menarik untuk 

mengkaji sejauh mana peran even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”  
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sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian ini 

difokuskan pada dampak positif even budaya “Batok Bolu Alas Ketonggo” 

dalam pemberdayaan masyarakat di Dusun Sambiroto. Adapun ketertarikan 

penulis meneliti tersebut dikarenakan pertama, belum adanya suatu 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan sosial dan 

ekonomi melalui suatu even budaya lokal.  Kedua, melihat dewasa ini 

Yogyakarta mendapatkan ke-istimewaannya kembali secara legal yang 

mengisaratkan budaya di Daerah Istimewa Yogyakrta akan maju, hal ini 

bisa menjadikan alternatif Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakatnya melalaui even budaya lokal di tiap 

wilayahnya. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah 

sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak positif even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di Dusun 

Sambiroto? 

2. Bagaimana respon/tanggapan masyarakat di Dusun Sambiroto terhadap 

even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak positif event budaya “Bathok 

Bolu Alas Ketonggo” dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap 

masyarakat di Dusun Sambiroto. 

2. Untuk mengetahui bagaimana respons/tanggapan masyarakat di Dusun 

Sambiroto terhadap even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

a. Penelitian ini dapat dijadikan model pengkajian tentang modal-modal 

sosial berupa even budaya terhadap pemberdayaan sosial dan 

ekonomi masyarakat 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

Pengambangan Masyarakat Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil ini bisa digunakan bagi: 

a. Pengelolaan suatu even budaya agar dapat memberdayakan 

masyarakat sekitarnya. 
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b. Dapat manjadi referensi pekerja pemberdayaan masyarakat dalam 

upaya memberdayakan masyarakat melalui suatu even/kegiatan 

khususnya budaya/tradisi. 

c. Masyarakat secara luas terutama di lokasi yang terdapat even budaya 

lokal agar dapat memanfaatkan even budaya lokal tersebut untuk 

memberdayakan masyarakat mengingat sangat banyaknya even 

budaya di Indonesia. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Kajian tentang modal sosial dan pemberdayaan masyarakat sudah 

pernah dilakukan, namun terkait pemberdayaan masyarakat dengan 

pendekatan budaya lokal belum banyak dilakukan. Sepanjang penelusuran 

penulis ada beberapa tulisan dan kajian terkait dengan modal sosial, 

pemberdayaan masyarakat, dan budaya lokal adalah sebagai berikut: 

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Wasito, mahasiswa UIN  Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang 

berjudul “Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Desa 

(Studi Kasus Modal Sosial Dalam Tradisi Arisan di Dusun Sumbo, 

Gerbongsari, Samigaluh, Kulon Progo)”.15 Penelitian ini membahas peran 

modal sosial dalam tradisi arisan terhadap peningkatan pembangunan di 

Dusun Sumbo. 

                                                           
15 Wasito,“  Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus 

Modal Sosial Dalam Tradisi Arisan di Dusun Sumbo, Gerbongsari, Samigaluh, Kulon Progo)” 

(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) 
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Penelitian kedua, dilakukan oleh Ali Sodiqin, dosen UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang berjudul 

“Agama Dalam Tradisi Masyarakat Petani (Studi Tentang Upacara 

Wiwitan)”.16 Penelitian ini membahas tentang proses upacara wiwitan di 

Dusun Babadan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta dan fungsi 

yang terkandung di dalamnya. Sedangkan ketiga, Penelitian yang dilakukan 

oleh Fuji Awaludin Akhsan, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yang berjudul “Pemberdayaan 

Ekonomi dan Pendidikan Melalui Kegiatan Pameran Buku Islam di 

Yogyakarta Oleh SYAKAA EVENT ORGANIZER”.17 Penelitian ini 

membahas tentang pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat islam dan 

respon peserta pameran buku islam terhadap pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Syakaa Event Organizer. 

Dari tiga penelitian di atas adalah penelitian yang obyek fokus 

penelitiannya hampir sama. Dari penelitian tersebut di atas yang fokusnya 

hampir mendekati adalah penelitian Fuji Awaludin Akhsan yang 

memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat Islam 

dan respon peserta pameran buku islam terhadap pemberdayaan yang 

dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa penelitian even budaya “Bathok 

Bolu Alas Ketonggo” dalam  pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap 

                                                           
16 Ali Sodiqin, Dkk. Islam Dan Budaya Lokal, menyambut penganugrahan Doktor Honoris 

Kausa K.H.A. Mustofa Bisri(Agama Dan Tradisi Dalam masyarakat Petani studi tentang upacara 

wiwitan)”,(Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Belukar, 2009) 
17 Fuji Awaludin Akhsan, “Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Melalui Kegiatan 

Pameran Buku Islam di Yogyakarta Oleh SYAKAA EVENT ORGANIZER”, (Fakultas Dakwah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) 

 



13 
 

masyarakat di Dusun Sambiroto masih layak untuk diteliti karena sejauh 

penelusuran penelitian belum ditemukan fokus penelitian yang membahas 

dampak positif event budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” dalam  

pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di Dusun 

Sambiroto dan respon/tanggapan masyarakat di Dusun Sambiroto terhadap 

dampak positif dari even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”.  

 

G. Landasan Teori 

Sudah dijelaskan bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai even 

budaya dan pemberdayaan masyarakat terutama pada pemberdayaan sosial 

dan ekonomi, untuk itu dalam landasan teori ini akan dielaborasi mengenai 

dua konsep dimaksud. 

1. Even Budaya 

a. Pengertian 

Even dalam artikel satria sembiring terdapat dua pengertiaan 

yaitu dari Getz dan Allen.18 Menurut Getz, even adalah fana, tidak 

abadi, dan setiap even merupakan campuran unik dari durasi, 

pengaturan, pengurus, dan orang-orangnya. Sedangkan menurut Allen 

adalah suatu ritual istimewa, penunjukan, penampilan, atau perayaan 

yang pasti direncanakan dan dibuat untuk menandai acara-acara khusus 

atau untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau tujuan bersama. Jadi 

                                                           
18 Satria Sembiring ,”Devinisi Even, SpecialEven, Dan Jenis 

Even”,http://constesis.blogspot.com/2011/12/definisi-even-special even-dan-jenis.html diakses 

pada tanggal 21 juni 2013jam14:51 
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even bisa diartikan sesuatu yang unik dengan durasi tertentu yang 

berupa penampilan ataupun pertunjukan yang direncanakan untuk 

keperluan atau tujuan tertentu. 

Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat.19 Budaya menurut 

Idan Hermanto adalah hasil budidaya manusia dalam bermasyarakat.20 

Budaya dalam masyarakat timbul terpengaruh oleh tatanan masyarakat 

yang ada. Dalam budaya, latar historis suatu tempat tidak akan bisa 

terlepas atau saling terkaitan antara budaya dengan latar historisnya. 

Budaya dapat diartikan sesuatu hasil budidaya manusia yang tidak lepas 

dari sejarah dan latar belakang masyarakat.  

Even budaya dapat diartikan sebagai peringatan suatu kejadian 

hasil budidaya manusia yang direncanakan dalam durasi waktu tertentu 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat jawa 

khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, kepercayaaan masyarakat 

akan adanya kekuasaan adi kodrati masih sangat lekat dan mengakar. 

Animisme-dinamisme juga masih terlihat dikehidupan mereka. Oleh 

karena itu even budaya pun masih banyak terdapat dan tumbuh seakan 

tidak bisa luntur dan terkikis modernitas yang ada. Dalam even 

kebudayaan, masyarakatlah yang biasa menjadi panitia dan 

                                                           
19 Suharsono dan ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 

2005), hlm. 89. 
20 Idan Hermanto ,”Pintar Antropologi”, hlm. 105.  



15 
 

pengurusnya. Rasa emosional biasanya muncul karena even tersebut 

terkait historis/sejarah masyarakat tersebut.  

b. Tujuan dan Nilai-Nilai Positif Even Budaya 

Tujuan suatu even budaya/tradisi menurut Ali adalah suatu 

upacara penyeimbangan kosmos yang akan membawa manusia kearah 

kedamaian, kerukunan, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.21 

Hal ini menjelasakan bahwa tradisi budaya sangatlah melekat pada diri 

suatu masyarakat. Oleh karena itu keberlangsungan suatu tradisi bisa 

terus berjalan. 

Dalam suatu even budaya yang merupakan modal sosial terdapat 

nilai-nilai positif di dalamnya. Dalam budaya menurut Lathiful Khuluq 

terdapat nilai sosial berupa partisipasi, gotong-royong, dan solidaritas 

dan dan juga nilai ekonomi yang berupa peningkatan kreatifitas dan 

etos kerja.22 Dengan peningkatan etos kerja dibarengi dengan 

kreativitas yang tinggi maka akan memunculkan kesempatan untuk 

naiknya pendapatan masyarakat.  

c. Even Budaya dan Modal Sosial 

Pengertian modal sosial sudah banyak dikaji diantaranya 

menurut Fukuyama sebagaimana yang dikutip oleh Suisyanto adalah 

serangkaian nilai-nilai informal yang dimiliki bersama di antara para 

anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di 

                                                           
21 Ali Sodiqin, Dkk. Islam Dan Budaya”, hlm. 19. 
22 Ibid., hlm. 15. 
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antara mereka.23 Definisi ini lebih menekankan bahwa modal sosial itu 

tidak formal melainkan non-formal. Akan tetapi bisa mengikat dan 

menggerakkan masyarakat untuk terbentuknya jalinan kerjasama antar 

warga masyarakat. 

Alfitri sendiri mendeskripsikan modal sosial sebagai 

sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk 

mendapatkan sumberdaya baru yang diketahui bahwa sesuatu yang 

disebut sebagai dengan sumberdaya adalah sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan.24 Modal 

sosial dapat diartikan sebagai suatu hubungan institusional  tingkat 

lokal yang mempunyai nilai-nilai informal berupa sumber daya dan 

dapat dikonsumsi, diinvestasikan, dan disimpan. Disini secara tidak 

sadar akan berlakunya hukum sebab akibat, adanya modal sosial 

sebagai sebabnya akan menimbulkan eratnya hubungan masyarakat 

sebagai akibatnya. 

Adapun dalam modal sosial sendiri dapat dikelompokan menjadi 

dua bentuk, pertama, umumnya modal sosial seperti ini timbul dari 

dalam pribadi baik itu timbul dengan sendirinya ataupun timbul setelah 

bersentuhan dengan dunia luar. Modal sosial ini merupakan hasil dari 

pemberdayaan sosial terhadap masyarakat. Contoh dari pemberdayaan 

sosial yang seperti ini adalah:  

                                                           
23 Suisyanto, dkk, Islam Dakwah dan”, hlm. 161. 
24 Alfitri,”community Devepment”, hlm. 48.  
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1) Partisipasi dalam suatu jaringan, modal sosial yang tidak hanya 

dibangun oleh satu individu, melainkan pada kecenderungan yang 

tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian 

penting dari nilai-nilai yang melekat.25 Partisipasi ini selain faktor 

dari pribadi yang berperan, banyak dipengaruhi oleh kelompok. 

Partisipasi disini diartikan sebagai peran aktif warga dalam ranah 

ide dan pelaksanaan suatu kegiatan yang dalam hal ini.  

2) Gotong-royong dilihat dari kekompakan masyarakat untuk bekerja 

sama dalam sesuatu hal untuk kepentingan bersama/umum.  

3) Sedangkan solidaritas adalah rasa senasib dan sepenanggungan 

antar sesama warga masyarakat. 

Kedua,  modal sosial dalam bentuk materi yaitu tempat-tempat 

yang bisa mengikat orang untuk berkumpul untuk membicarakan 

kesejahteraan bersama. Contoh modal sosial yang berwujud 

materi/tempat/kegiatan itu adalah: 

1) Masjid, masjid disamping sebagai tempat beribadah juga sebagai 

sarana untuk bekumpul warga. Seperti yang dilakukan Rosulullah, 

masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah, berkumpul warga, dan 

menjalankan sistem kepemerintahan. 

2) Gardu yang ada di masyarakat itu sebenarnya adalah alat modal 

sosial. Karena gardu itu biasanya ada di setiap RW/RT. Di samping 

                                                           
25 Ibid.,  hlm. 52.   



18 
 

sebagai tempat berkumpul, gardu itu sendiri fungsinya untuk 

memantau keamanan desa/dusun. 

3) Even budaya yang menjadi tempat berkumpulnya warga 

masyarakat dari berbagai kelas sosial, merupakan modal sosial 

yang sangat khas. Even budaya tersebut mampu mempererat 

hubungan sosial masyarakat sekaligus mampu meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Peningkatan hubungan sosial terjadi dalam 

proses ritual dan pelaksanaan even budaya tersebut. Sedangkan 

meningkatkan ekonomi tersebut dikarenakan even budaya bisa 

dibilang pasar kaget/pasar tiban yang dapat membuka peluang 

untuk berusaha dan berdagang masyarakat. 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan 

Edi Suharto menyatakan bahwa pemberdayaan lebih 

menekankan pada peningkatan kemampuan orang dan atau 

kelompok yang tidak berdaya, lemah dan rentan sehingga 

memiliki kekuatan dan kemanpuan dalam: pertama, memenuhi 

kebutuhan dasarnya, sehingga mereka bebas. Bebas  disini dalam 

artian bebas dari kemiskinan, kebodohan, mengemukakan 

pendapat dan juga bebas dari kesakitan/penyakit. Kedua, 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka serta 

barang dan jasa yang mereka perlukan. Dan ketiga, berpartisipasi 
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dalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan 

mereka.26 

Dalam pemberdayaan masyarakat partisipasi sangat 

penting. Harry Hikmah menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat dan partisipasi sangat penting dalam peningkatan 

sosial dan ekonomi masyarakat yang akan mengarah pada 

pembangunan yang pro-rakyat.27 Pemberdayaan adalah upaya 

untuk menjadikan masyarakat lebih mampu. Kemampuan yang 

diharapkan adalah kemampuan sosial dan ekonomi. Kemampuan 

ini sebagai sarana bagi masyarakat dalam menjangkau kebutuhan 

hidup yang mereka butuhkan. 

b. Pemberdayaan Sosial 

Pemberdayaan sosial adalah usaha untuk menigkatkan 

kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitarnya melalui gotong-royong, partisipasi, 

dan solidaritas.28 Menurut Sri Harini, dalam konteks 

pemberdayaan sosial menjadi sangat urgan bagi pemerintah dalam 

mengakomodir dan merespon kebutuhan masyarakat untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.29 Pemberdayaan sosial 

adalah upaya untuk meningkatkan rasa solidaritas, gotong-royong 

dan partisipasi dalam masyarakat. 

                                                           
26 Edi Suharto,”Membangun Masyarakat Memberdayakan”, hlm. 58.  
27 Harry Hikmat ,”Strategi Pemberdayaan Masyarakat”, hlm. 4. 
28 Misbahul Ulum Dkk ,”Model-Model Kesejahteraan,” hlm. 124.   
29 Ibid,. hlm. 124 
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Partisipasi dalam suatu jaringan modal sosial yang tidak 

hanya dibangun oleh satu individu, melainkan pada 

kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk 

bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang 

melekat.30 Partisipasi ini selain faktor dari pribadi yang berperan, 

banyak dipengaruhi oleh partisipasi kelompok.. Partisipasi di sini 

diartikan sebagai peran aktif warga dalam ranah ide dan 

pelaksanaan suatu kegiatan yang dalam hal ini. Gotong-royong 

dilihat dari kekompakan masyarakat untuk bekerja sama dalam 

sesuatu hal untuk kepentingan bersama/umum. Sedangkan 

solidaritas adalah rasa senasib dan sepenanggungan antar sesama 

warga masyarakat. 

c. Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi sebetulnya tidak asing di kalangan 

pekerja soaial. Ini dikarenakan banyaknya persepsi bahwa 

memberdayakan masyarakat itu hanya dibidang ekonomi saja. 

Paradigma ini adalah paradigma tinggalan orde baru yang selalu 

menitik berat kebijakan publik pada pertumbuhan ekonomi 

semata. 

Pada waktu krisis moneter yang mengakibatkan negeri ini 

hancur karena lemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan banyak 

perusahaan bangkrut. Bangkrutnya banyak perusahaan 

                                                           
30  Ibid., hlm. 52. 
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dikarenakan ketergantungan perusahaan pada pasar global. 

Sedangkan ekonomi Indonesia terpengaruh pada ekonomi 

perusahaan besar dan bukan ekonomi rakyat. 

Menurut Sriharini, ekonomi rakyat adalah ekonomi 

mandiri yang tidak tergantung kepada modal asing ataupun orang 

luar.31 Melihat fakta empiris bahwa ekonomi yang dapat bertahan 

di kala krisis adalah ekonomi rakyat sehingga mampu membantu 

ekonomi nasional.32 Seharusnya ekonomi rakyat yang harus terus 

dikembangkan. Ekonomi rakyat inilah yang membuat rakyat 

menjadi mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Sedangkan menurut Mardi Yatno Hutomo pemberdayaan 

ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor 

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, 

penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang 

memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh 

informasi, pengetahuan dan ketrampilan, dan etos kerja yang harus 

dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya 

sendiri, mapun aspek kebijakannya.33 

Secara ringkas pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan 

dengan usaha secara urut untuk meningkatkan kreativitas 

produksi. Hal ini secara langsung akan meningkatkan penghasilan 

                                                           
31 Ibid., hlm. 51.  
32 Ibid., hlm. 51. 
33 Mardi Yatmo Hutomo ,”Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tujuan 

Teoritik Dan Implementasi,” (Yogyakarta: Naskah No.20, 2000) , hlm. 3. 
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mereka. Karena itu perlu dimunculkan kreativitas produksi 

sebagai ide-ide yang muncul untuk memanfaatkan situasi guna 

meraih nilai ekonomi.34 Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) 

yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu.35 Etos kerja adalah cara pandang yang 

diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk 

memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga 

sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya 

mempunyai nilai ibadah yang luhur.36 Sedangkan peningkatan 

penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan kualitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal.37 

Keberhasilan pemberdayaan sosial yang menitik beratkan 

pada hubungan sosial yang baik sehingga lingkungan cenderung 

kondusif yang akan mempermudah pemberdayaan ekonomi dalam 

hal ini terkait pendapatan individu masyarakat ataupun kelompok. 

                                                           
34 I Kethut Setiawan ,”Dampak Sosial EkonomiDan Sosial Budaya Pura Tirta EmpulSebagai 

Daya Tarik Wisata Budaya,”http://lppm.unud.ac.id/wp-content/uploads/Dampak-Sosial-Ekonomi-

dan-Sosial-Budaya-...-oleh-I-Kt.-Setiawan.pdf diakses pada tanggal 2 desember 2013 jam 09:45 
35Abu Hamid ,”Pengerta Etos Kerja,”,http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-

etos-kerja.htmldiakses pada tanggal 2 Desember 2013 jam 10:15  
36 Ibid., 

37 Eka ,”Pengertian Penghasilan Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan),” 

http://eka1989.wordpress.com/2011/01/06/pengertian-penghasilan-menurut-sak-standar-akuntansi-

keuangan/diakses pada tanggal 2 Desember 2013 jam 10:45 

http://lppm.unud.ac.id/wp-content/uploads/Dampak-Sosial-Ekonomi-dan-Sosial-Budaya-...-oleh-I-Kt.-Setiawan.pdf
http://lppm.unud.ac.id/wp-content/uploads/Dampak-Sosial-Ekonomi-dan-Sosial-Budaya-...-oleh-I-Kt.-Setiawan.pdf
http://eka1989.wordpress.com/2011/01/06/pengertian-penghasilan-menurut-sak-standar-akuntansi-keuangan/
http://eka1989.wordpress.com/2011/01/06/pengertian-penghasilan-menurut-sak-standar-akuntansi-keuangan/
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Menurut Sunyoto Usman pusat pertumbuhan semacam itulah yang 

harus diupayakan terus-menerus sehingga desa dapat menjaga 

situasi sosialnya dan tetap mampu mempunyai fungsi ekonomi 

layaknya kota.38 Terjadinya situasi tersebut merupakan impian 

yang sangat didamba masyarakat luas tidak terkecuali negara 

Indonesia. 

3. Respon Masyarakat  

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, memungkinkan 

munculnya respon terhadap program pemberdayaan. Respon dari segi 

bahasa berarti reaksi, jawaban atau reaksi balik.39 Sedangkan secara 

terminologi dapat diartikan sebagai suatu rangsangan-rangsangan 

yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap.40 Menurut Sukamto, 

respon adalah goresan dari pengamatan dan berlanjut membentuk 

suatu sikap setuju ataupun tidak setuju, senang ataupun tidak senang, 

menerima ataupun menolak.41 J.B. Watson yang dikutip oleh Sarlito 

berpendapat bahwa respon itu adalah tanggapan atau balasan 

terhadap suatu rangsangan.42 Dari beberapa pengertian tentang respon 

maka dapat diartikan bahwa respon merupakan reaksi/tanggapan dari 

                                                           
38 Suyoto Usman ,”Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,” (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), hlm. 47.  
39 Pius A Partanto dan M  Dahlan Al Barry,” Kamus Ilmiah Populer”,(Surabaya:Arkola, 

1994) , hlm. 674. 
40 M. Dimyati Mahmud,”Psikologi Suatu Pengantar,”(Yogyakarta:BPFE, 1990), hlm. 58. 
41 Sukamto,”Nafsiologi, Suatu Pengantar Alternatif Atas Psikologi,”(Jakarta:Integritas Press, 

1985), hlm. 11.  
42 Sarlito Wirawan Sarwono,”Teori-Teori Psikologi Sosial,”(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 11.  
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suatu rangsangan seseorang yang akan memunculkan sikap menerima 

atau menolak terhadap suatu hal. 

Dalam suatu rangsangan akan memunculkan respon positif 

atau negatif. Respon positif reaksi yang timbul berupa sikap yang 

menerima, menyetujui, menyepakati suatu hal yang berdampak 

menguntungkan. Sedangkan respon negatif adalah reaksi yang timbul 

berupa sikap yang menolak, mengecam, mencela dan tidak 

menanggapi  suatu hal yang berdampak merugikan.43 

 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Sambiroto, Desa 

Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Peneliti 

mengambil tempat di Dusun Sambiroto dengan alasan karena yang 

pertama, di Dusun Sambiroto terdapat sebuah upacara adat yang dikelola 

sendiri oleh masyarakat. Kedua, letaknya yang strategis dan mudah 

dijangkau oleh berbagai kendaraan. Serta ketiga, tempatnya yang dekat 

dengan peneliti yang memudahkan peneliti dalam mencari data lapangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang even budaya “Batok Bolu Alas Ketenggo” ini 

menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif. Alasan memilih pendekatan 

kualitatif adalah yang Pertama, karena pendekatan ini bersifat diskriptif 

                                                           
43 Ibid., hlm. 63. 
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sehingga mudah dalam memulai alur cerita. Kedua, pendekatan ini lebih 

mampu dalam menjawab apa dampak positif  even budaya “Bathok Bolu 

Alas Ketonggo” serta respon/tanggapan masyarakat di Dusun Sambiroto 

terkait even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. Ketiga, pendekatan ini 

mampu membuat hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian lebih 

akrab dan manusiawi saat berpartisipasi, guna melakukan pencatatan 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan 

realita di lapangan sebagai bentuk perkembangan sejarah dan peristiwa, 

untuk mengembangkan teori yang sudah ada ataupun menemukan teori-

teori baru.  

3. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber-sumber informasi dalam 

penelitian. Menurut Moleong yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi 

menyatakan bahwa, subjek penelitian merupakan orang yang ada dalam 

latar penelitian. Lebih tegas Moleong juga mengungkapkan bahwa subjek 

penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.44 

Dalam menentukan subjek penelitian yang baik, terdapat syarat-

syarat yang perlu diperhatikan, yakni mereka yang telah cukup lama 

berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat 

penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, memiliki waktu 

                                                           
44Basrowi dan Suwandi, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, (Jakarta: Rineka Cipta,  2008) , 

hlm. 188. 
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yang cukup untuk dimintai informasi.45 Hal ini dimaksudkan agar dalam 

mencari data tidak mengalami kesulitan. Maka berdasarkan kriteria di atas, 

subyek penelitian ini yaitu bapak Maryadi selaku Kepala Dukuh 

Sambiroto, saudara Rukun Kusumo selaku panitia pengelola, mbah Tiyo 

selaku sesepuh dusun, mbak Amalia selaku tokoh pemuda, bapak Witnyo 

selaku warga Sambiroto, dan bapak Edi selaku pedagang dari warga 

Sambiroto. 

4. Dimensi Penelitian 

Untuk membidik secara tepat dalam penelitian ini perlu 

dilakukannya langkah dimensi penelitian. Dimensi penelitian adalah  

semacam membuat alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan dari suatu penelitian dengan tujuan untuk memperjelas 

organisme-organisme yang terlibat dalam  penelitian. Selanjutnya 

pengertian dari dimensi penelitian adalah variabel-variabel terpenting dari 

penelitian. Dengan kata lain variabel-variabel itu mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap peristiwa yang terjadi. Maka terkait dengan 

penelitian tersebut variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a) Dampak Sosial dan Ekonomi Terhadap Masyarakat. 

Dampak adalah pengaruh secara tidak langsung. Dampak sosial 

di sini lebih kepada pengaruh terhadap kehidupan sosial yang ada. 

Sedangkan dampak ekonomi adalah suatu yang berpengaruh terkait 

perekonomian biasanya lebih condong dalam bentuk material. Dalam 

                                                           
45Basrowi dan Suwandi, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, hlm. 188.  
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dampak sosial ini lebih mengarah pada partisipasi, gotong-royong, 

solidaritas yang ada di dalam masyarakat Dusun Sambiroto. Gotong-

royong dilihat dari kekompakan masyarakat Dusun Sambiroto untuk 

bekerja sama dalam sesuatu hal untuk kepentingan bersama/umum. 

Partisipasi di sini diartikan sebagai peran aktif warga Dusun Sambiroto 

dalam ranah ide dan pelaksanaan kegiatan even budaya “Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”. Sedangkan solidaritas adalah rasa senasib dan 

sepenanggungan antar sesama warga masyarakat Dusun Sambiroto. 

Ukuran dari rasa solidaritas bisa dilihat dari kekompakkan menolong 

apabila ada warga yang mengalami kesusahan ataupun hajatan lainnya. 

Dampak dari sisi ekonomi lebih menekankan tentang hal yang 

berbau material atau kemampuan secara finansial warga Dusun 

Sambiroto dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam ranah ekonomi ini 

alat ukur yang digunakan adalah terbukanya peluang untuk 

meningkatkan ekonomi, berkurangnya tingkat kemiskinan dan 

pengangguran warga Dusun Sambiroto.  

b) Respon/Tanggapan Masyarakat Dusun Sambiroto. 

Respon dan tanggapan masyarakat Dusun Sambiroto di sini 

adalah pendapat masyarakat Dusun Sambiroto yang terkena dampak 

ataupun yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Respon di sini biasanya akan cenderung jujur 

dikarenakan responden yang menjadi acuan adalah orang yang terlibat 

secara langsung dan merasakannya. Respon ini diwakili oleh bapak 
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Maryadi selaku Kepala Dukuh Sambiroto, saudara Rukun Kusumo 

selaku panitia pengelola, mbah Tiyo selaku sesepuh dusun, mbak 

Amalia selaku tokoh pemuda, bapak Witnyo selaku warga Sambiroto, 

dan bapak Edi selaku pedagang dari warga Sambiroto. 

5. Data dan Sumber Data 

No.  Masalah yang 

diajukan 

Data yang 

Dibutuhkan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

1.  Dampak  positif 

even budaya 

“Bathok Bolu 

Alas Ketonggo” 

dalam  

pemberdayaan 

sosial dan 

ekonomi 

terhadap 

masyarakat. 

1. Dampak sosial 

(partisipasi, 

Gotong-

royong, 

solidaritas) 

Wawancara 

dan observasi 

Pemerinta

h, Tokoh 

Masyarak

at dan 

Masyarak

at yang 

terlibat 

langsung 
2. Dampak 

ekonomi 

(kreativitas, 

etos kerja, dan 

hasil 

kerja/penghasi

lan) 

 

 

2.  Respon/tanggap

an masyarakat 

terhadap even 

budaya “Bathok 

Bolu Alas 

Tanggapan 

positif dan 

negatif 

masyarakat 

terhadap nilai-

Wawancara   Pemerinta

h, Tokoh 

Masyarak

at dan 

Masyarak
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Ketonggo nilai positif 

even “Bathok 

Bolu Alas 

Ketonggo”  

at yang 

terlibat 

langsung 

6. Teknik Pengambilan Sampel 

Di dalam penelitian yang dilakukan tehnik pengambilan sampel 

dengan menggunakan tehnik bola salju atau berantai dengan “Key 

Informan” yaitu dengan memilih tohok-tokoh kunci yang terlibat langsung 

dimulai dari bapak dukuh. Supaya kasus dari atas ke bawah dapat 

diselidiki dengan cermat dan tuntas. tokoh tersebut mewakili unsur-unsur 

yang ada didalam masyarakat yaitu bapak Maryadi selaku Kepala Dukuh 

Sambiroto, saudara Rukun Kusumo selaku panitia pengelola, mbah Tiyo 

selaku sesepuh dusun, mbak Amalia selaku tokoh pemuda, bapak Witnyo 

selaku warga Sambiroto, dan bapak Edi selaku pedagang dari warga 

Sambiroto. Tahapan yang dilakukan yaitu mewawancarai seluruh informan 

yang terkait. Dengan begitu data yang terkumpul sangat banyak dan 

bermacam-macam, sehingga dapat diketahui secara mendalam dan tuntas. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan  observasi. Pengumpulan data merupakan langkah 

yang sangat penting dalam penelitian, karena itu dibutuhkan ketrampilan 

dan kesabaran dalam mengumpukan data agar mendapatkan data yang 

valid. 

a. Wawancara  
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan 

dengan yang diwawancarai (interviewe).46 Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan 

pendekatannya menggunakan petunjuk umum wawancara. Tujuan 

penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas 

dan kongkret. dalam wawancaraini peneliti mencari data dari unsur-

unsur masyarakat yang terlibat langsung terkait even budaya “Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”, sejarah kirab, pelaksanaan kirab, pengelolaan 

modal dan hasil, dampak positif terhadap sosial dan ekonomi, serta 

respon/tanggapan mereka terhadap even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” tersebut. 

b. Observasi  

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mencatat 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung tanpa alat bantuan 

apapun atau visual. Sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi 

terfokus yaitu mengamati kegiatan perayaan budaya tersebut dari awal 

sampai selesai dengan ikut serta dalam semua proses yang berlangsung. 

Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah agar mendapatkan 

data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode ini juga 

                                                           
46Basrowi dan Suwandi, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, hlm. 188. 
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memungkinkan peneliti  melihat dan mengamati secara langsung even 

budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-

catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. 

Teknik ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang 

mendalam. Dalam penelitian even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”, dokumentasi ini berasal dari laporan kegiatan praktik kerja 

lapangan mahasiswa UPN tahun 2011 dan dokumentasi foto dari mbak 

Ima tokoh pemuda Sambiroto. 

8. Teknik Validitas Data 

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Cara memperoleh 

kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah dengan : 

a. Observasi Secara Tekun 

Yaitu ketekunan dan ketelitian dalam pengamatan even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” sehingga didapatkan sesuatu yang valid 

atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

b. Pengecekan Data dengan Trianggulasi 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

trianggulasi sumber, trianggulasi metode, dan trianggulasi teori yaitu : 
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1) Membandingkan wawancara dengan narasumber dengan 

pengamatan dilapangan 

2) Membandingkan apa yang terjadi pada saat penelitian dengan apa 

yang dikatakan yang sedang berlangsung sepanjang waktu 

3) Membandingkan hasil wawancara terhadap narasumber dengan 

dokumen atau rekaman suara yang tersedia. 

4) Membandingkan hasil wawancara terhadap narasumber dengan 

teori dengan penelitian sejenis. 

9. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses  yang 

merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

(ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan  bantuan pada tema dan hipotesis itu.47 Sedangkan Menurut 

Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.48 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

yang dibuat oleh Miles dan Huberman atau biasa disebut dengan analisis 

interaktif. Model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu reduksi 

(penyederhanaan data), penyajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Reduksi data artinya proses eliminasi (pemilihan), yang 

berpusat pada penyederhanaan dari data kasar yang diperoleh di lapangan 

                                                           
47 ibid., hlm. 188. 
48 ibid., hlm. 188. 
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dan ini dilakukan secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Inti dari 

reduksi data yaitu menghilangkan data-data yang dirasa tidak penting. 

Penyajian data adalah hasil dari penelitian di lapangan yang 

disajikan dengan berbagai macam bentuk. Seperti halnya teks narasi 

wawancara dengan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga. 

Selain itu  terdapat pula tabel-tabel dari laporan kegiatan praktik kerja 

lapangan mahasiswa UPN tahun 2011. Semua itu disimpulkan jadi satu 

menjadi bentuk teks deskripsi yang mudah dipahami oleh orang banyak. 

Penarikan kesimpulan merupakan hal yang terpenting dalam setiap 

penelitian ataupun semacamnya. Dalam penarikan kesimpulan ini 

dilakukan secara global. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari 

analisis data yang ada antara teori dan hasil lapangan yang ditemukan 

penulis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Even budaya “Bathok Bolu Alas Kotonggo” dapat menjadi modal awal 

dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta. Hal ini 

dikarenakan budaya dan tradisi pada masyarakat jawa khususnya Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah tertanam dan melekat pada diri 

masyarakatnya. Ini merupakan sesuatu yang bagus mengingat partisipasi 

dan rasa memiliki masyarakat terhadap suatu modal awal dalam usaha 

pemberdayaan masyarakat sudah ada dan keberlangsungannya 

kemungkinan besar akan terjadi.  

2. Dalam even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” Dusun Sambiroto, 

terdapat dapak positif  dari segi sosial. Dampak positif dari segi sosial 

dapat dilihat dari tiga variabel yaitu gotong-royong, patisipasi masyarakat 

dan rasa solidaritas masyarakat. Gotong-royong masyarakat akan 

meningkat dengan adanya kegiatan yang mereka harus lakukan bersama 

seperti dalam pelaksanaan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dari mulai persiapan sampai selesai. Mereka bergotong-royong dari mulai 
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hal seperti parkir, keamanan lokasi, pembuatan arena pembukaan, 

panyediyaan konsumsi, pelaksanan acara dan sebagainya. 

3. Dalam even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” juga mempunyai 

dampak positif dari segi ekonomi. Dampak positif dilihat dari semakin 

naiknya tingkat ekonomi masyarakat dan menurunnya jumlah warga 

miskin di Dusun Sambiroto. Semakin naiknya ekonomi tentu mempunyi 

banyak sekali faktor pendukung di antaranya, semakin adanya semangat 

untuk bekerja keras dengan  menambah banyaknya produk yang mereka 

jual. Penambahan produk yang mereka jual juga berimbas pada 

kekreatifan mereka untuk membuatnya dan hasilnya keuntungan mereka 

akan bertambah. Dengan bertambanya keuntungan meraka yang berarti 

naik pula ekonomi mereka. Peningkatan perekonomian mereka membuat 

mereka yang tadinya miskin menjadi lebih mampu. Hal ini secara 

langsung  mengurangi jumlah warga miskin di Dusun Sambiroto.   

4. Respon atau tanggapan masyarakat Dusun Sambiroto terhadap even 

budaya “Bathok Bolu Alas Ketenggo” positif. Tanggapan tersebut muncul 

karena kamanfaatan dan dampak positif yang terjadi akibat even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo”. Even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” bagi masyarakat Sambiroto mempunyai banyak sekali 

manfaatnya. Di antara kemanfaatan even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” adalah membuat mereka ingat akan sejarah Dusun Sambiroto 

masa lalu, ingat dengan para leluhur mereka, menjadikan mereka lebih 
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akrab secara hubungan sosialnya dan juga mampu mengangkat keuangan 

baik secara individu maupun kelompok atau dusun. 

 

B. Saran  

Berdasarkan Pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari 

penulis adalah: 

1. Kepada Pengelola Even Budaya “Bhatok Bolu Alas Ketenggo”  

a. Pengorganisasian pedagang dari warga Dusun Sambiroto yang 

berjualan di even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”  sebaiknya 

dilakukan agar proses pemberdayaannya lebih mudah dan terorganisir 

dengan baik dan pemantauannya lebih mudah. 

b. Hasil dari parkir atau pendapatan dari even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” berupa uang sebaiknya sebagian digunakan untuk 

memberdayakan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal usaha 

untuk berjualan di even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”. 

c. Perlu adanya kerjasama dengan para agen trevel atau pelaku bisnis 

wisata untuk menyebarluaskan even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”  agar terkenal bukan hanya di daerah saja tapi bisa lebih 

meluas. 

d. Perlunya menjaga kerjasama baik dari kalangan swasta maupun 

pemerintah dalam pelaksanaan even budaya “Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”  agar even tersebut berjalan lebih baik dari tahun-ketahun. 
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2. Kepada Warga Masyarakat Dusun Sambiroto dan Sekitarnya 

Para warga masyarakat Dusun Sambiroto dan sekitarnya sebaikyna 

mempu memanfatkan Even Budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” untuk 

dapat menambah penghasilan melai berdagang. Selain itu peran aktif juga 

ditingkatkan karena itu termasuk kekayaan budaya yang perlu dilestarikan 

dan termasuk modal sosial yang sangat bagus untuk memberdayakan 

masyarakat. Selain itu perlu adanya industri kreatif pembuatan souvenir 

khas dari perayaan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” agar para 

pengunjung lebih terkesan ketika berkunjung di sana dan juga mampu 

menyerap tenaga kerja dari warga Sambiroto dan sekitarnya. 

3. Kepada Kemendikbud, Kemenpar, PNPM Pariwisata dan pemerintah 

setempat. 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan modal yang 

sangat besar dan banyak serta waku yang tidak cepat. Oleh karena itu 

pemanfaatan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo”  untuk menjadi 

modal awal pemberdayaan sangatlah bagus. Hal ini dikarenakan peran 

aktif masyarakat dan rasa memiliki masyarakat akan adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” sudah ada, ini bisa menjadi pertanda akan 

keberlangsungan even budaya “Bathok Bolu Alas Ketonggo” akan terus 

ada dan berlanjut. Dalam hal pengembangan even budaya “Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”  masyarakat perlu dididik untuk mengelolanya dan 

dibukakan jalan untuk dapat berkerjasama dengan segala lini baik dari 

sektor swasta maupun stekholder terkait lainnya agar acara ini mampu 
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berkembang lebih baik dan dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya. 

Dalam membuat program pengentasan kemiskinan tidak bisa ditarget dan 

diselesaikan dengan waktu satu tahun setengah. Pengentasan kemiskinan 

dibutuhkan waktu yang lama oleh karena itu dukungan dari pemerintah 

sangat dibutuhkan agar  kemiskinan semakin berkurang. 

 

C. Kata Penutup 

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan penulis bahwa pada akhirnya 

penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Bagaimanapun penulis merasa 

telah belajar banyak selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Yang 

tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual 

penulis di masa depan. 

Skripsi ini adalah hasil optimal yang dapat penulis usahakan dan 

penulis telah curahkan segala kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. 

Sungguhpun demikian, penulis menyadari tidak ada yang sempurna dalam 

kerja manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini, yang ditulis 

seorang dalam proses berlatih. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

kunstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis ataupun subtansi dari 

penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan, dan setiap kritik dan saran akan 

selalu diterima dengan senang hati. 

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses 
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penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menegaskan bahwa skripsi 

ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, Jurusan 

Pengembang Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus 

meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang telah menjadi 

guru dan sahabat penulis disini, namun semuanya tetap dalam kenangan 

penulis untuk selamanya.Insya Allah. 
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Lampiran  

Pertanyaan yang diajukan sebagian besar sama karena digunakan untuk 

mevalidkan data yang dicari dan ada sedikit pertanyaan tambahan untuk 

mendalaminya kepada setiap orang yang berbeda sesuai kedudukanya di dalam 

masyarakat dan keikutsertaannya dalam Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” 

1. Wawancara kepada kepala Dusun Sambiroto Bapak Maryadi 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejarah awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana Prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dari pembukan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”dari tahun ketahun? 

g. Kalau ada seperti apa? 

h. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seperti gotong-royong 

dalam berbagai hal, partisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 
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i.  Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi seperti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 

j. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  

2. Wawacara kepada panitia saudara Rukun Kusumo 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejarah awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana Prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dari pembukan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” dari tahun ketahun? 

g. Kalau ada seperti apa? 

h. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seprti gotong-royong 

dalam berbagai hal, pertisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 

i. Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi seperti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 
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j. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  

 

 

3. Wawancara kepada sesepuh Dusun Sambiroto Mbah Tiyo 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejara awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana Prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dari pembukaan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”dari tahun ke tahun? 

g. Kalau ada seperti apa? 

h. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seperti gotong-royong 

dalam berbagai hal, partisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 

i. Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi sepeti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 
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j. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  

 

4. Wawancara kepada tokoh Pemuda Dusu Sambiroto mbak Amelia 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejarah awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana Prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

dari pembukaan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Untuk apa saja hasil dari Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” 

yang dimasukkan ke dalam kas pemuda? 

g. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” dari tahun ke tahun? 

h. Kalau ada seperti apa? 

i. Bagaimana peran pemuda dalam Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo”? 

j. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seperti gotong-royong 

dalam berbagai hal, partisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 
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k. Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi seperti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 

l. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  

 

5. Wawancara kepada warga Dusun Sambiroto Bapak Witnyo 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejara awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” dari 

pembukan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” dari tahun ke tahun? 

g. Kalo ada seperti apa? 

h. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seprti gotong-royong 

dalam berbagai hal, partisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 

i. Pernahkan ada usulan dari bapak yang diterima dan dilaksanakan? 
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j. Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi seperti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 

k. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  

 

6. Wawancara kepada pedagang dari Dusun Sambiroto bapak Edi 

a. Bagaimana sejarah lokasi Bathok Bolu Alas Ketonggo? 

b. Bagaimana sejarah awal dimulainya perayaan Even Budaya ”Bathok 

Bolu Alas Ketonggo”? 

c. Bagaimana Prosesinya Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo” dari 

pembukaan sampai penutupan? 

d. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan Even Budaya ”Bathok Bolu 

Alas Ketonggo”? 

e. Dari mana modal awal dan untuk siapa hasil income yang masuk? 

f. Apakah ada perbedaan perayaan Even Budaya ”Bathok Bolu Alas 

Ketonggo” dari tahun ke tahun? 

g. Kalau ada seperti apa? 

h. Apakah ada dampak positifnya dari segi sosial seperti gotong-royong 

dalam berbagai hal, partisipasi warga dalam hal berpendapat dan 

solidaritas warga apabila ada warga yang meninggal, nikahan dan sakit? 

i. Apakah ada dampak positifnya dari segi ekonomi seperti naiknya 

perekonomian masyarakat dan berkurangnya jumlah warga miskin? 
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j. Apakah perekonomian bapak berubah setelah ikut berjualan di Even 

Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo”ini? 

k. Apakah ada perubahan barang yang dijual dari hari biasa dengan pada 

waktu Even Budaya ”Bathok Bolu Alas Ketonggo”? 

l. Bagaimana respon atau tanggapan mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan hasil atau dampak yang terjadi karena adanya even budaya 

“Bathok Bolu Alas Ketonggo” ini?  
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Foto-foto kegiatan dokumtasi dari mbak Ima tokoh pemuda Dusun Sambiroto: 

1. Para ibu-ibu sedang memasak untuk persiapan upacara kirab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan gunungan untuk upacara kirab. 

 

 

 

 

 

 

3. Mujahadah pembukaan 
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4. Pengembilan air sendang. 

 

 

 

 

5. Tempat sakral (singgasana Ratu Ayu Wijayakusuma) 

 

 

 

 

6. Pentas bentara prajurit di Kraton Yogyakarta Hadiningrat 
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