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Solidaritas menunjuk pada kekompakan untuk berbagi dan saling 

meringankan beban pekerjaan satu sama lain. Pengrajin gerabah Desa Melikan 

merupakan kelompok profesi sekaligus dapat dikatakan sebagai gemeinshcaft of 

place, karena tempat tinggal pengrajin yang berdekatan sehingga mereka memiliki 

aturan serta nilai dan norma yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bentuk solidaritas, manfaat solidaritas dan juga faktor-faktor pendorong 

dan penghambat solidaritas pada kelompok pengrajin gerabah di Desa Melikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber 

data utama terdiri dari para pengrajin gerabah yang ada di Desa Melikan dan juga 

para pengurus perkumpulan pengrajin gerabah yang ada di Desa Melikan. Selain itu 

peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa hasil dokumentasi dan juga 

studi kapustakaan melalui data-data dan juga arsip yang ada di Desa Melikan.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi 

non participant. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball samplingdan juga 

purposive sampling. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif Miles 

dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Solidaritas yang ada di Desa Melikan 

dapat terlihat dari banyaknya perkumpulan yang ada di Desa Melikan. (2) Bentuk 

solidaritas yang ada di Desa Melikan adalah solidaritas mekanik dan organik. (3) 

Pemeliharaan solidaritas yang ada di Desa Melikan dalam pelaksanaanya, terdapat 

faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya yaitu (1) kesadaran 

akan pentingnya solidaritas para pengrajin gerabah di Desa Melikan, (2) keinginan 

untuk memajukan industri gerabah, (3) membina kerukunan dan silaturahmi antar 

warga, (4) keinginan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Faktor 

penghambat solidaritas (1) kesehatan pengrajin gerabah, (2) kesibukan dalam 

memenuhi pesanan, (3) Ada urusan ke luar kota, (4) kondisi cuaca. Manfaat 

solidaritas sosial yang ada diDesa Melikan adalah (1) memudahkan pengrajin 

memperoleh modal, (2) memudahkan pemasaran produk, (3) memudahkan pengrajin 

memperoleh bantuan, (4) menjaga kerukunan dan kekompakan antar warga, (5) 

memajukan industri gerabah dan pariwisata Desa Melikan. 
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