
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mayarakat di Nagari Sasak 

tentang Solidaritas Sosial kegiatan Alek Gadang pada masyarakat jorong Pondok, 

dapat disimpulkan antara lain : 

Solidaritas Sosial masyarakat jorong Pondok di Nagari Sasak merupakan 

solidaritas sosial berdasarkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa 

persaudaraan, kesetiakawanan yang didasari oleh kebutuhan manusia. Gotong 

royong dan saling membantu merupakan hal utama dalam membentuk ikatan 

persaudaraan antara masyarakat. Solidaritas umumnya dilakukan atas kesadaran 

bersama yang menyatukan dan mengikat masyarakat, solidaritas sosial lebih 

menekankan pada hubungan antar individu dan kelompok yang didasari oleh 

keterikatan bersama dalam menjalani kehidupan yang didukung oleh nilai-nilai 

kepercayaan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Sebagai wujud kenyataan 

kehidupan bersolidaritas membangun pengalaman emosional yang mempererat 

hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Kekompakan dan kepedulian menjadi 

kekuatan sosial yang kuat dalam menjaga solidaritas sosial pada masyarakat.  

Faktor pendukung solidaritas sosial dalam masyarakat jorong Pondok di 

Nagari Sasak adalah agama, dan kebudayaan, yang menjadi pendukung 

terciptanya solidaritas. faktor pendukung ini menjadi tempat untuk mendukung, 

melestarikan dan menumbuhkan rasa solidaritas dalam kehidupam masyarakat 



 

 

jorong Pondok di Nagari Sasak. dan faktor terhambat yang timbul oleh 

modernisasi, dimana sikap indiviualisme dapat mengakibatkan kurangnya 

interaksi antar sesama masyarakat yang akan memudarnya solidaritas sosial dalam 

kehidupan bermasyrakat dan mengalami perubahan yang memaksa merubah pola 

pikir menjadi lebih egois dan mementingkan diri sendiri saja.    

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat memnerikan saran yang mungkin bermanfaat dalam menjaga kelangsungan 

kegiatan Alek Gadang  Jorong Pondok di Nagari Sasak : 

 Masyarakat memiliki ciri khas yaitu solidaritas sosial yang 

menjadi identitas tersendiri yang dapat menjadi rutinitas 

penduduknya. Selain itu dengan adanya kebiasaan ini 

masyarakat dapat menjaga silaturahmi antar bertetangga 

untuk meringankan beban saat menyelenggarakan alek 

yang dipikul oleh suluruh masyarakat Jorong Pondok.  

 Kepada masyarakat Jorong Pondok tetap menjalankan 

kegiatan Alek Gadang agar eksis hingga dikenal dunia dan 

tetap menjaga keaslian kegiatan Alek Gadang juga 

dijauhkan dari pengaruh dunia luar yang dapat 

menghilangkan aslian tradisi atau kebiasaan yang telah 

dilakukan. 

 


