
 

 

10 

BABzII: 

KAJIANqPUSTAKA 

 

2.1 Novel sebagai KaryacSastra 

Prosa fiksi sering kali disebut dengan prosa narasi maupun cerita berplot. 

Penyebutan tersebut adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian berdasarkan hasil 

imajinasi pengarang, dengan latar dan tahapan rangkaian kisahan melalui tokoh-

tokoh yang memerankan karakter tertentu, sehingga menjalin suatu kontinuitas 

dalam cerita. Adapun karya sastra dapat dipisahkan menjadi ber-

bagai:macam:bentuk, sesuai dengan panjang pendek dan kerumitan isi cerita, serta 

jenis dan jumlah pemeran yang menunjang cerita. 

Nurgiyantoro (2015:11) menguraikan, novel merupakan karya sastra yang 

dikategorikan sebagai fiksi dengan jumlah ratusan halaman. Novel dapat 

menyediakan berbagai permasalahan yang rumit, bebas, lebih detail serta rinci. 

Selain itu, kelebihan novel adalah kekuatannya dalam menciptakan sebuah dunia 

yang “utuh”.  

Novel mampu menyuguhkan kepekaan sosial serta nilai-nilai:yang 

bermanfaat kepada pembaca. Seperti dikemukakan Goldmannb(dalam Saraswati, 

2003:87) yang mengelompokkanvnovelfmenjadi:berbagai jenis, antara lain novel 

psikologis (romantisme keputusasaan), novel pendidikan (pedagogis) dan novel 

idealisme abstrak. Hal tersebut dikarenakan novel adalah cerita mengenai
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pencarian nilai-nilai autentik yang dilakukan oleh tokoh pahlawan yang memiliki 

problematik tertentu dalam kehidupan, sehingga nilai-nilai tersebut mampu tersirat 

dalam novel sesuai dengan corak dan ragam dunia yang bersifat kompleks. 

Berdasarkan:pengertian:tersebut, :dapat:diperoleh:uraian:bahwa:novel:me-

rupakan kisahan fiksi yang menunjukkan konflikfkehidupanlpara tokoh 

secaratlebih kompleks dan mendetail. Selainritu, novel sebagai karya sastra 

memiliki fungsi sebagai hiburan sekaligus menyuguhkan nilai yang berguna bagi 

masyarakat pembacanya. 

 

2.2 Unsur Pembangun KaryaqSastra 

Novelxmerupakan:keutuhan:yangqbersifat estetik sekaligus:artistik.ySe-

bagaidsebuah keseluruhan, novel memiliki bagian-bagian yang bersangkut paut 

satu dengan yang lainnya. Secara garis besar disebut sebagai unsur:intrinsik. Unsur 

intrinsik:yakni:bagian-bagian yang menjadi fondasi dasar terbangunnya 

karya:sastra. Bagain-bagian tersebut adalahftema,qalurpatautplot,flatarg(setting), 

tokohbdan penokohan, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2015:30). Adapun unsur 

intrinsik karya sastra antara lain sebagai berikut: 

1) Tema 

Tema ialah gagasan semantis bersifat abstrak yang menyangga se-

buah:karya:sastra dan dapat dimunculkan secara berulang lewat motif-motif 

implisit. Tema menurut Scharbach (dalam Aminuddin, 2013:91) disebut sebagai ide 

yang mendasari suatu cerita. Ditambahkan oleh Nurgiyantoro (2015:113) bahwa 

suatu novel dapat memiliki berbagai tema yang terbagi atas tema utama dan tema 

pendukung, yang berkaitan dan bersifat saling membantu agar memperoleh 
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kesatuan cerita. Sedangkan menurut Stanton, (2012:8), tema mampu menegaskan 

kepaduan peristiwa yang sedang diceritakan. Tema sangat diperlukan sebagai 

komponen yang:tidak:terpisahkan:dengan:realita:cerita dalam konteks umum yang 

sekaligus mengandaikan adanya makna dan suatu penilaian moral. 

Dari pendapatrdiwatas,qdapat diungkapkan bahwa tema merupa-

kanhidezdasar cerita dalamfsebuah karya:yang diperuntukkan sebagai pengembang 

cerita. :Tema memiliki kesejajaran dengan: ‘makna’ sesuai 

dengan:pengalaman:hidup:manusia. Tema merupakan elemen yang:berguna secara 

langsung padas tiap detail dan kejadian sebuah:cerita. Oleh karenanya, tema 

membuat cerita lebih padu dan terfokus, serta memiliki dampak. 

2) Alur 

Menurut Stanton (2012:26) alur yakni susunan kejadian dalam suatu 

kisahan. Alur merupakan unsur pokok cerita yang dapat menunjukkan:dirinya 

sendiri.walau:jarang diberi ulasan detail dalamqsebuahwanalisis. Se-

buah.ceritazakanvseutuhnyamdimengerti melalui adanyaqpemahamanwterhadap 

peristiwa-peristiwadyang dipertautkan oleh adanya pengaruh serta hubungan 

sebab-akibat. Alur memiliki hukum-hukum sendiri serupa halnya dengan elemen-

elemen lain. Alur terdiri atas bagianqawal,ftengah,cdanzakhirgyang logis.dan 

meyakinkan, dapat membuat berbagai macamqkejutan tak terduga, 

danxmemunculkanvsekaliguszmengakhiri klimaks cerita. 

Seperti yang dijelaskan oleh Stanton, secara pokok plot (alur) memiliki tiga 

tahapan yakni tahap awal (tahapsperkenalan),xtahapdtengah yang dimulaiudengan 

pertikaianlyangfmemuat duaqunsurapentingsyaituskonflikxdanxklimaks, serta 

tahapkakhirqsebagaijtahapkpeleraian (Nurgiyantoro, 2015:200).  
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Sedangkan menurut Aminuddin (2013:83), alur merupakan kumpulan 

kisahan yang terbentuk melalui tahapan-tahapan kejadian yangfdihadirkanjoleh 

parakpelakuwdalamqsuatuucerita. Adapun MontageqdanjHenshawq(dalam 

Aminuddin, 2013:84)qmenjelaskandbahwa.alur.peristiwafdalamosuatuqceritaqter-

susun melalui tahapanzexposition,qyaknittahapkawal memuat pemaparan 

tentangftempatwterjadinyalperistiwa.sertarperkenalanqdariusetiapwpelaku pen-

dukung cerita; tahap insting force,tyaknirtahapwketikaltimbulfke-

hendakwperilakucyanghbertentanganqdarijpelaku;srisingqaction,zyaknibsituasi 

puncak ketika para tokoh sudahfdiberibgambarandnasibvolehjpengarang-

nya;wclimax, kedaan ketikagkonflikbberadawdalamdkadarjyangqpalingwtinggi, 

sehingga para tokoh memperoleh kodrat nasibnyazsendiri-sendiri;xfalling 

action,qkonflik.menurun,xsehinggaqketeganganrdalamfceritavsudahcmulaixmere-

daqsampaifmenujuxconclusionjatauypenyelesaianbcerita. 

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, alur merupakan susunan kisahan 

yang terbentuk melalui tingkatan kejadian dalam cerita yang memiliki dua elemen 

dasar berupa konflik dan klimaks yang menekankan  hubungan sebab-akibat dan 

mampu memberikan suspense dan surprise pada pembaca. 

3) Penokohan dan Perwatakan 

Selanjutnya terdapat penokohan dan perwatakan. Menurut Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2015:247), tokoh merupakan karakter dalam suatu kisahan fiksi yang 

memiliki kecenderungan kualitas moral tertentu. Hal tersebut tergambar melalui 

sikap, pola perilaku, tutur kata serta tindak tanduk yang digambarkan oleh 

pengarang. Sedangkan penokohan adalah.carappandanglmelukiskanrtokohwsecara 

jelasdyangfterdapatgdalamcsebuahjceritaqJonesz(dalamiNurgiyantoro, 2015:258). 
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Terdapat keterkaitan antaraqpenokohanadanzperwatakan.xPenokohan ber-

hubungan.dengandcara yang ditempuh pengarang untuk menentukanfserta 

memberijnamaftokohwitu.mPerwatakansberhubunganqdenganakarakteristikzatau 

bagaimanacwatakdtokoh-tokohgitu. Stanton, (2012:33) menyebutkan karakter 

dipakai dalamzduackonteks.sKonteksqpertama,akarakterwmerujukqpadajindividu-

individuqyangsmunculzdalamxcerita.eKontekswkedua,mkarakterymerujukqpada 

percampuran.darifberbagaijkepentingan,hkeinginan,jemosi,ndan.prinsip.moral 

dari individu-individu tersebut. 

Berdasarkanopendapat-pendapatpdieatasrdapathdisimpulkanobahwa pe-

nokohan.adalahtcarafpangarang menggambarkan watak atauwtokohddalam suatu 

cerita, sedangkan perwatakan merupakan karakteristik atau peranan yang 

dibebankan kepada tokoh. 

4) Setting (Latar) 

Kehadiran tokoh di dalam sebuah cerita fiksi harus membutuhkan ruang, 

tempat, dan waktu. Stanton (2012:35) menyebutkan, latarwmerupakanjlingkungan 

yangsmelingkupiqsebuahaperistiwazdalamccerita, segenap interaksi dalam 

kejadian-kejasian yanghsedangkberlangsung. Selanjutnya, dalamkberbagaidcerita 

latar memiliki kekuatan untukqmemunculkan sikap emosional atau suasana jiwa 

yang meliputi sang karakter. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Nurgiyantoro membagi latar dalamqtiga 

unsurfpokokcyaitu:dtempat,kwaktu,ldan.sosial.l(1)qlatar.tempat, yakni menjelas-

kan lokasisterjadinyasperistiwadyangcdiceritakanfdalamjsebuahakaryaxfiksi; (2)w 

latarjwaktu,jberhubungankdenganlmasalahrkapanfterjadinyasperistiwaxyangzdi-

ceritakanwdalamtsebuahqkaryabfiksi; dan (3) latardsosial, yakni menjelaskan hal-
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haldyang ada kaitannya dengan karya fiksilmisalnyaqkebiasaanjhidup,ladat 

istiadat,qtradisi,wkeyakinan,zpandanganihidup,jcarakberpikirddanzbersikapwserta

.yangstergolonghlatarfspiritual. 

MenuruttAminuddin (2013:67)osetting adalah latarqperistiwazdalamfkarya 

fiksi,dbaikrberupahtempat,owaktu,jmaupunlperistiwa,lsertajmemilikibfungsiifisik

aljdan.psikologis.hPerbedaanfantara keduanya yakni di antaranya: (1) setting 

yang.bersifat.fisikal.berhubungan.denga.tempat, .sedangkanwsettingwpsikologis 

adalahqsettingsberupavlingkunganxatauzbenda-bendagdalamklingkunganitertentu 

yanglmampu memberi suatuymaknagserta dapat mengaduk emosiqpembaca,p(2) 

settingqfisikalzhanyaxterbatascpadavsesuatudyangwbersifatqfisik,wsedangkan 

settingjpsikologiswberupaqsuasanatsertagjalanhpikirankmasyarakatetertentu. 

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat diungkapkan bahwa.latar.merupakan 

situasi atau peristiwa yang melatarbelakangi kejadian tertentu yang terjadihdalam 

suatufcerita,qtermasukldiedalamywaktu,zruang,vdanwtempatosertaplingkunganol

sosial.serta kebiasaan.hidup. 

 

2.3 Sosiologi Sastra 

Sosiologi0adalah0ilmu0pengetahuan0murni0 (pure0science) 0dan0bukan 

termasuk0ke0dalam0ilmu0terapan0 (applied science). 0Tujuan0ilmu0sosiologi 

ialah0untuk0mendapatkan0pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang 

masyarakat. 0Sosiologi0berarti0meneliti0lembaga0dan0proses0sosial0manusia 

dalam0masyarakat0yang0bersifat0ilmiah0dan0objektif. 0Sosiologi berusaha untuk 

mengetahui0bagaimana0masyarakat0dimungkinkan, 0berlangsung0dan0tetap ada. 

Dengan0mempelajari struktur sosial berupa masalah politik, ekonomi, sosial, 
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budaya, agama, dapat digambaran tentang mekanisme sosialisasi, cara-cara 

manusia0menyesuaikan0diri0dengan0lingkungannya serta proses0pembudayaan 

yang0menempatkan0anggota0masyarakat0di0wilayah0mereka0masing-masing.  

Sorokinymengatakanpbahwahsosiologiradalahwsuatucilmu yang mengkaji: 

1) ciri-ciri0umum0gejala-gejala0sosial; 2) hubungan0dan0pengaruh0timbal0balik 

antara0berbagai0macam0gejala-gejala0sosial0 (misalnya0antara0gejala keluarga 

dengan moral, gerak masyarakat dengan politik, hukum0dengan0ekonomi, 

ekonomi dengan agama, dan0lain0sebagainya); serta 3) hubungan0dan0pengaruh 

timbal0balik0antara0gejala0sosial0dengan0gejala-gejala0non0sosial0(misalnya 

gejala biologi, geografis0dan0sebagainya) (Soekanto, 2010:17). 

Sedangkan Soemardjan dan Soemardi (dalam Soekanto, 2010:18) menyata-

kan ilmu masyarakat atau biasa disebut dengan sosiologi ini ialah ilmu yang 

mempelajari struktur sosial yang meliputi keseluruhan0jalinan0antara0unsur 

bagian yang0pokok, 0yaitu0kelompok-kelompok0serta0lapisan-lapisan0sosial, 

lembaga-lembaga sosial, norma-norma sosial, 0dan0proses-proses0sosial, 

termasuk0perubahan-perubahan0sosial.  

Berdasarkan0beberapa0pendapat0yang0telah0diungkapkan0di0atas, dapat 

disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu0yang0mengkaji0tentang0manusia 

dan0hubungannya0dengan0proses0sosial0termasuk0pada0perubahan sosial. Lebih 

lanjut, Teeuw (dalam Kurniawan, 2012:2) memaparkan bahwa0sastra0berasal0dari 

akar0kata0sas-0 (Sansekerta) 0berarti0mengarahkan, 0mengajar, 0memberi 

petunjuk, atau instruksi. Pada akhiran0-tra berarti0alat, 0sarana. 0Jadi0secara 

leksikal0sastra0berarti pengajaran dan petunjuk yang0baik. 0Dalam 

perkembangannya, kata0sastra0sering0digabungkan0dengan0awalan 'su-', 
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sehingga0menjadi0susastra, 0yang dimaknai sebagai0hasil0ciptaan yang0 

baik0dan0indah.  

Dengan demikian, sosiologi sastra hakikatnya0adalah0interdisiplin0antara 

sosiologi0dengan0sastra, yang0keduanya0memiliki0objek0yang0sama0yaitu ma-

nusia0dalam0masyarakat. Akan tetapi, bahkan kedua ilmu tersebut bertentangan 

satu dengan yang lainnya. Sosiologi0adalah0ilmu0objektif0kategoris, yang bukan 

meneliti pada yang seharusnya terjadi, akan tetapi, membatasi pada apa yang terjadi 

dewasa ini. Sebaliknya, sastra bersifat imajinatif. subjektif dan evaluatif. Adapun 

definisi sosiologi sastra yang mewakili hubungan interdisiplin ini, yang termasuk 

ke dalam unsur bagian sastra, mencakup: (1) pemahaman0karya0sastra terhadap 

aspek-aspek kemasyarakatannya; (2) 0pemahaman0keseluruhan0karya sastra 

dengan0aspek-aspek0kemasyarakatan0yang termuat di0dalamnya; (3) pemahaman 

karya0sastra0dengan hubungannya dalam masyarakat0yang0melatarbelakanginya; 

dan (4) hubungan0dialektik0antara0sastra0dengan masyarakat (Kurniawan, 

2012:5). 

Endraswara (2013:77) menambahkan bahwajsosiologilsastraiadalahlcabang 

penelitianrsastrafyangkbersifatdreflektifqsebagai cermin kehidupan masyarakat. 

Kehidupangsosialkakanfmenjadi pemicu lahirnyawkaryazsastra, karena pendapat 

dasarzpenelitianfsosiologipsastraladalah keyakinan bahwa kelahiranlsastrajtidak 

dalamgkekosonganhsosial. Karyaosastratyangwberhasilqataudsukses yakni yang 

mampufmerefleksikanjzamannya.fItulahqsebabnya,dpenelitiancsosiologijsastraxol

lebihybanyakxmembicarakanhhubunganlantarafpengarangedenganrkehidupanzso-

sialnya. 
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Saraswati (2003:3) mengungkapkan perbedaan:yang0ada0antara0kedua 

ilmu tersebut yakni bahwa0sosiologi0melakukan0penelitian0ilmiah secara 

objektif, 0sedangkan0sastra0mencoba0memahami0setiap0kehidupan0sosial ke-

pekaan batiniah. Damono0menambahkan (dalam Saraswati, 2003:3) yang satu 

berasal0dari0hasil0pemikiran0sedangkan0yang0lain0berasal0dari0hasil pergolak-

an0batin, sehingga hasilnya0pun0akan0berbeda0satu0dengan0yang0lainnya. 

Meskipun sosiologi0dan0sastra memiliki perbedaan0tertentu, akan tetapi mampu 

menyuguhkan penjelasan0terhadap0makna0teks0sastra. 0Menurut0Laurenson dan 

Swingewood (dalam Endraswara, 2013:78) karena0sosiologi0obyek studinya 

tentang0manusia0dan0sastrapun0demikian. 0Dengan0demikian, 0meskipun sosio-

logi0dan0sastra0berbeda0namun0saling0melengkapi.  

Uraian di atas menggambarkan jika penelitian sosiologi sastra mengungkap 

hubungan kehidupan sosial pengarang. sebuah karya sastra akan terbentuk melalui 

suasana lingkungan periode tertentu atau dapat pula dikatakan sebagai sebuah 

pantulan saksi zaman. Aspek-aspekrkehidupanzsosialpakan:terefleksi;penuh:ke 

dalamwkaryaosastra. Karena aspek sosial pun tidak dapat diabaikan, sekalipun 

sebuah karya berasal dari aspek imajinasi dan manipulasi pengarang. Terkait 

dengan penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada pengkajian sosiologi karya 

sastra yang berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat 

Minangkabau. 

 

2.4 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau 

Untuk memahami perubahan sosial masyarakat Minangkabau, penting 

untuk membekali diri dengan pengetahuan mengenai keadaan sosial-
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budayatmasyarakatnya. Adapun keadaan sosial-budayatmasyarakatrMinangkabau 

yanglkhas;dan;unik;yakni;tampakwdalamzmasalah adat dan perubahan, keper-

cayaan, hubungan kekerabatan, perkawinan, harta dan pusaka, mata-pencaharian, 

pola perkampungan, harga diri,  serta tradisi merantau. 

Perkawinan dalam kebudayaan masyarakatwMinangkabau selalu me-

mentingkan asal-usul kedaerahan. MenurutrNavis (1984:194-195), terkait dengan 

sistem matrilineal yang memengaruhi strukturkadatryangddisepakati bersama oleh 

masyarakatotersebut. Oleh karenanya, perkawinan yang sesuai menurut adat 

Minangkabauiadalahlperkawinantantaraqduazoranglyangcberasalrdariqdaerah;Mi-

nangkabau. Perkawinanqantaralperempuanlyangjberasaljdarildaerah;Minangkabau 

dengan;laki-lakijyangjberasaljdarijluarldaerahlMinangkabauimasihjdiperbolehkan 

karenajanaklyangllahirjdarijkeduanyaltetapidiakuikbersukufbangsarMinangkabau 

dan;tidakzakanqmengubahcstrukturvadat. Namun, sebaliknya, apabila perkawinan 

antarayseorangdlaki-lakivMinangkabautdenganrperempuanfyangjberasalldariiluar 

daerahqMinangkabau;akan;dipandangksebagai perusak struktur adat. 

Masyarakat Minangkabau mengikuti ajaran sistem matrilineal. Suami 

dipandang sebagai tamu dan bertugas memberikan keturunan dalam keluarga. 

Menurut Anwar (1997:79) apabila seorang laki-laki yang kawin bagi istrinya juga 

bagi anggota paruik istrinya merupakan urang sumando. Laki-laki tersebut adalah 

“orang datang” ke rumah istrinya, sebab kita harus ingat bahwa perkawinan di 

Minangkabau bersifat matrilokal yaitu si suami diam di rumah istri. Hingga pada 

akhirnya berdampak pada pengaturan peran keluarga. Segala permasalahan yang 

muncul dalam suatu kekerabatan akan ditangani dan diselesaikan oleh seorang 



20 

 

 

 

mamak. Laki-laki dianggap sebagaiporangtlainqbagizkeluarganya,dkarenarposisi 

danotanggungtjawabnyartelahgberalihhkepadafmamakq(saudaraflaki-lakiqibu).  

Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Junus (dalam 

Melalatoa, 1995: 575-576) mengungkapkan bahwa tidak lazim disebut sebagai 

orang Minangkabau apabila mereka tidak menganut agama Islam meski hanya 

menganutzagamaxitucsecaravformalitasftanpadmelakukanwibadah.iMereka masih 

cenderung;percaya;pada;hal-hal;yang;berhubungan;dengan;makhluk;halus, hal-hal 

gaib;yangqmendatangkanzbencanacataurpenyakit,;mereka;akantmintaobantuan 

padazdukun, bahkan percayappadaekekuatanqbendaxpusaka. 

Sehubungan denganwadat,zSimuliep(2000:3) menyatakan, orangwMinang-

kabau berpandangan bahwa adatqsebagairsesuatutyangfbersifatwtetap. Namun, 

erazglobalisasixmenimbulkanoketakutankbagilorang-orangmyangbmasihqmeme-

gang;adatrdengantkuat,wyaiturorang-orangtyangfberpendapat;jika;adat merupa-

kan;sesuatugyanghtidaklbisa diubah. ;Merekarmenganggapterafglobalisasilsebagai 

ancamangyanghbesarjterhadapkkelangsunganmadat. 

OrangxMinangkabau dikenal sebagaiworangqyangzkuatomempertahankan 

hargaqdiri.sMenurutpNavis (1984:66-67) harga diri yang jatuh seperti 

merendahkan diri merupakan aib yang besar dan memalukan. Aib ini akan 

mencoreng muka seluruh kerabat dan lingkungan masyarakatnya sendiri. 

Oranglyang menyebarkan aib saudaranya sendiriwdianggap;sebagai;pe-

mecah;tuboratautpenyebarlracun, sehingga aib menjadi sebuah tanggung jawab 

bersama seluruh kerabat untuk menyembunyikannya.  
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2.5 Pengertian Perubahan Sosial 

Setiadi dan Kolip (2011:50) menjelaskan bahwa perubahan sosial atau juga 

biasa disebut dengan transformasi sosial adalah pergeseran nilai-nilai dan norma-

normaksosial, yang berdampak pada interaksiqsosial dan pola-polapperilaku 

organisasi, berubahnya susunanwlembagaskemasyarakatan, terjadinya pelapisan 

sosial berdasarkan kekuasaan dan wewenang. Adapun perubahan;sosial dapat 

mengacuwpada;pergeseran;pola-polaqkehidupanztradisionalxkecarahjmodern, 

namun sebaliknyaqterdapat pergeseranydari;peradaban;maju;ke arah tradisional 

bahkan ada yang sampai mengalami;proses menuju kehancuran.  

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian perubahan sosial dari para 

sosiolog (dalam Setiadi dan Kolip, 2011:610) di antaranya: KingsleyoDavis 

mengartikan perubahanqsosial sebagai perubahan-perubahanzyangdterjadixdalam 

strukturwdanxfungsizmasyarakat.cMenurutfSelofSoemardjan,qperubahanwsosial 

ialahosegalawperubahanzpadaxlembaga-lembaga kemasyarakatan yang’ber-

pengaruh pula pada’sistemqsosialnya, hal tersebut di antaranya ’nilai-nilai pola 

tingkah laku dalam sekelompok masyarakat tertentu. 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat, HansqGarthzdanxC.WrightvMills 

mengungkapkan makna perubahangsosial sebagai (kemunculan,qperkembangan, 

dandkemunduran)wdalamxkuruncwaktuvtertentubterhadapnperan,plembaga,qatau 

tatanandyang’mencakup’strukturisosial. Sedangkan SamelzKoenig mendefinisikan 

perubahan mengacu padawmodifikasi-modifikasioyang’terjadi dalamppola-pola 

kehidupanxmanusia.  

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat diungkapkan bahwa per-

ubahan’sosial merupakan runtutan perubahan yang hampir melingkupi 
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keseluruhan’aspek’kehidupan’masyarakat’yangbmenyangkutr‘strukturwsosial’wj

ataul‘polarnilai’fdanx‘norma’qsertaz‘peranan’ akibat dari pengaruh luar terhadap 

sendi-sendi kehidupan internal. 

 

2.5.1 Bentuk-bentuk’Perubahan’Sosial 

Perubahan0sosial0dapat0dijabarkan0ke0dalam0beberapa0bentuk, seperti 

(a) 0perubahan tata nilai dan norma sosial; (b) perubahan pola perilaku; (c) 

perubahan pengelolaan harta pusaka serta (d) perubahan konsep rumah adat. 

2.5.1.1 Perubahan Tata Nilai dan Norma Sosial 

Nilai0adalah0bagian0utama0dan0pokok0dari0kebudayaan. Sebuah tindak-

an dapat diterima secara’moral apabila harmonisqatauzselarasxdenganbnilai-

nilaicyangbdisepakatirataufdijunjungwolehwmasyarakat. Nilai merupakan 

kumpulan perilaku, pertimbangan batin ataupun pandangan mengenai sesuatu hal 

benar-salah, baik-buruk, patut-tidakppatut,qhinazmulia, ataupun penting-

takwpenting. Horton dan Hunt (dalamwSetiadi dan Kolip, 2011:119) 

mengungkapkan bahwa nilai merupakan anggapan tentang berarti tidaknya suatu 

pengalaman. Pada hakikatnya, nilai berupaya untuk menjadi pertimbangan dan 

mengarahkan perilaku seseorang, tanpa penghakiman salah atau benarnya sebuah 

perilaku tertentu.  

Adapun dalam proses sosialisasi, sejak masa kecil sampai tua, seseorang itu 

selalu dihadapkan kepada aturan-aturan yang dipakai dan diakui oleh masyarakat 

sebagai hal-hal yang benar, kurang benar atau salah, dalam cara bertingkah laku. 

Peraturan, ketentuan-ketentuan, pedoman, pegangan dalam bertingkah laku di 

lingkungan masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, kita sebut norma sosial. 
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Menurut P.J Bouman (dalam Wiraatmadja, 1982:47) norma sosial merupakan 

peraturan-peraturan umum berkenaan dengan kelakuan atas dasar pertimbangan-

pertimbangan paham yang baik.  

Hubungan sosial antar warga’masyarakat’desa’diatur’oleh’pola-pola’ideal, 

yang’umum’dianggapokeharusankdanyyangwmengandungzperaturan-peraturan 

lebihvkhusus. Mengingat akan sumber-sumber kekuasaan dari aturan-aturan itu, 

Wiraatmadja (1982:53-55) mengungkapkan, terdapat tiga golongan norma-norma 

yakni: adat asli, syari’ah Islam, serta hukum dan peraturan-peraturan dari negara 

Indonesia. 

Adat’asli’terdiri’dari’norma-norma yang’dibangun’oleh penduduk se-

panjang sejarah mereka dan yang0dipandang0oleh0mereka0sebagai0pedoman 

warisan0dari masyarakat mereka. Tidak semua individu mengenal norma-norma 

yang merupakan bagian dari seluruh adat negeri yang berlaku, biasanya hanya tiga 

atau empat orang yang menaruh perhatian sungguh-sungguh kepada norma-norma 

warisan nenek moyang dan yang karena pengetahuan mereka itu menjadi ahli adat 

dari masyarakat, karena pengetahuan semacam itu hanya bisa terkumpul dengan 

pengalaman. Oleh karena itu, ahli-ahli adat biasanya ditemukan di antara orang-

orang tua. 

Sistem norma kedua ialah syari’ah atau syarak, sistem norma ini 

berdasarkan ajaran agama islam. Ajaran pokok berasal dari Qur’an. Perbedaan 

penting antara syari’ah dan adat adalah bahwa norma-norma syari’ah itu 

mementingkan individu, sedangkan norma-norma adat mementingkan masyarakat 

sebagai keseluruhan. Sistem norma-norma yang ketiga berasal dari negara 

Indonesia. Sistem ini terbentuk dari Undang-undang Dasar 1945,0serta0hukum 
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ordonasi-ordonasi dan0peraturan-peraturan0yang0dikeluarkan0oleh0pemerintah 

dan juga0dari0norma-norma0yang0timbul akibat bertumbuhnya negara0Indonesia. 

Walaupun, nilai-nilai dan norma-norma0sosial0memiliki0sifat0stabil, 

dalam0arti0keberadaannya0akan0dipertahankan0oleh0penganutnya. 0Di0dalam 

masyarakat0yang0terus0berkembang,0nilai0senantiasa0ikut0mengalami0perubah

an.0Pergeseran0nilai0dalam0banyak0hal0juga0akan0berpengaruh pada0perubah-

an0mekanisme0kontrol0dan0sanksi0yang0berlaku0di0dalamnya. Artinya berlaku-

nya nilai-nilai0dan0norma-norma0sosial terdapat ketahanan dalam masa tertentu. 

Pendek kata tata kelakuan dan pola perilaku masyarakat akan berubah0seiring 

dengan0berubahnya0nilai-nilai0yang0diyakini oleh masyarakat. 

 

2.5.1.2 Perubahan Pola Perilaku 

Terdapat perubahan tentang0posisi0dan0peran0mamak0terhadap0anak dan 

kemenakan0yang tergambarkan dalam0perubahan pola perilaku, yakni tergambar 

pada intensitas0pembimbingan0mamak0dan0kepatuhan0kemenakan. Benar 

kiranya apabila dikatakan dengan istilah alam0berubah,0masa0berputar. Jika dulu 

kemenakan0patuh0pada0mamak,0sekarang0sebagian0bisa0tidak0patuh. 0Hal0se-

nada dikatakan Abizar (dalam Natin, 2008:345) bahwa alam berubah, jaman 

berganti.  

Adapun perubahan posisi bapak sebagai orang sumando, lazimnya0terjalin 

hubungan0dan0interaksi0seperti0dalam0keluarga batih. Posisi0dan tanggung 

jawab bapak0menguat, 0bapak0lebih0berperan0dalam0mendidik0dan0mengawasi 

anak. 0Sejalan0dengan0menguatnya0interaksi0antara0bapak0dan0anak0dapat me-
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mengaruhi0intensitas0hubungan0mamak0dan0kemenakan, sehingga peran0se-

bagian0mamak pun bisa0menurun. 

Josselin de Jong (dalam Soekanto, 1983:98) menyatakan tentang 

Minangkabau bahwa kecenderungan keluarga-keluarga batih mempunyai rumah 

tangga yang berdiri sendiri. Adapun dewasa ini, oleh karena nini-mamak yang 

tertinggal di0bidang0pendidikan-formal,0dibandingkan0dengan0apa0yang0telah 

dicapai0oleh0anak-kemenakan, sehingga pengaruh nini-mamak0terhadap0anak-

kemenakan0menjadi0berkurang. 0Dalam0rangka0terjadinya0perubahan0sosial, 

khususnya dalam0struktur0keluarga, di mana kedudukan0ayah0semakin menonjol, 

pengaruh nini-mamakpun0semakin0berkurang0dalam0kaumnya. Namun, ke-

dudukan nini-mamak0dalam0kaum0dan0suku0tetap penting. 

Salim (2014:152) menyatakan, orang0modern0telah0mulai0menilai bahwa 

tradisi0nenek0moyang0ada0kalanya0dapat0ditinggalkan0tergantung0kepada ting-

kat0kebutuhan0yang0dirasakan. Hal ini terjadi karena pandangan hidup 

masyarakat lebih kepada sikap rasional serta harapan mereka kepada masa depan. 

Dalam0mencari0tempat0tinggal0mereka0sudah0tidak0lagi memerhatikan adanya 

batas-batas0tempat0leluhur0yang0berupa0makam, 0bekas0tempat0bermukim dan 

tempat0beribadah0nenek0moyangnya, 0mereka0akan0mengembangkan0diri lebih 

rasional0terutama0memilih0tempat0bermukim0bagi0keluarganya. Selain itu, 

perhatian0yang sangat kuat0terhadap pendidikan0bagi0generasi0muda secara 

terbuka, 0tidak0hanya0berpikir0untuk0hari0ini0tetapi0juga0untuk jangka panjang 

anak-anak0keturunannya. 

Sehubungan dengan itu, sistem kekeluargaan dan hubungan keluarga 

bergeser ke bentuk yang lebih makro dan intens. Perubahan ini hampir dapat 
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diamati dalam kehidupan keseharian keluarga-keluarga baru di daerah perkotaan, 

munculnya gerakan ‘keluarga kecil’ yang lebih mandiri tampaknya cukup 

mengancam pertalian keluarga batih yang berada di pedesaan. Semakin 

melemahnya hubungan keluarga batih, dan kuatnya hubungan keluarga inti. Hal ini 

terjadi akibat keterbatasan0sumber0daya0yang0dimiliki0oleh0institusi0keluarga 

modern di banyak kota besar, menipisnya peluang usaha, serta tarikan kebutuhan 

ekonomi. 

Dari pemaparan tersebut, dapat diungkapkan perubahan dalam pola tingkah 

laku masyarakat terjadi pada relasi0hubungan0orang0tua0dengan0anak yang 

mengalami0perubahan0radikal, hal ini menyebabkan0tanggung0jawab,0nilai, serta 

perilaku0ekonomi0mengalami0pergeseran. Pola0asuh0orang0tua0mengalami per-

ubahan0yang0cukup0mendasar, 0karena bergantung kepada aspek nilai-nilai 

kehidupan material. Akibatnya, keluarga inti semakin teralienasi dan terisolasi. 

Keluarga ‘dipenjarakan’ oleh nilai material dan norma konsumsi. 

 

2.5.1.3 Perubahan Konsep Rumah Adat 

Konsep sistem pemukiman atau sistem tempat tinggal dalam pengertiannya  

disebutkan berupa bentuk bangunan rumah, pembagian ruang, banyaknya keluarga 

yang menghuninya, sifat kampung serta banyak rumah yangxmembentuk sebuah 

desa yang berkaitanqdenganzstrukturxsosialvsuatucmasyarakat.fStrukturrsosial 

mengacukkepada susunan yang menjalin anggota-anggotaqmasyarakatkpadazsuatu 

masaftertentu.  

Navis (1984:173-175) menyatakan rumah adat suku Minangkabau disebut 

sebagai rumah Gadang. Rumah gadang memiliki ruang atau rongga yang tinggi di 
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bawah rumah panggung, atapnya lancip dan khas membedakannya dengan 

bangunan suku bangsa lainnya. Jika dilihat dari bentukqdasarnya,wrumahdgadang 

itu berbentuk segi empatxyangztakcsimetrisvyangwmengembangzke atas.wGaris 

melintangnyahmelengkung tajam layaknya tanduk kerbau dan 

landai[dengan[bagian tengah lebih[rendah seperti badan kapal. 

Fungsi rumah[gadang umumnya didiami[nenek, [ibu, [dan[anak-anak 

perempuan sebagai tempat tinggal bersama sekaligus sebagai[tempat 

bermusyawarah. Rumah[gadang[merupakan[bangunan[pusat[dari[seluruh anggota 

kaum[dalam[membicarakan[masalah[bersama. Apabila rumah telah sempit, maka 

akan dibangun rumah lain disebelah rumah adat (Navis, 1984:177). 

Sejalan dengan pendapat Navis, Anwar (1997:19-20) menjelaskan istilah 

kampuang sebagai pendirian rumah-rumah baru yang didirikan di dekat rumah 

semula yang kemudian didiami oleh keluarga-keluarga digiliran kawin yang 

berikutnya. Dengan demikian akan dijumpai sekumpulan rumah yang berdiri 

berdekat-dekatan. Jelaslah bahwa anggota-anggota keluarga dari rumah yang 

sekumpulan itu masih berada di dalam lingkungan sedarah (sesuku). 

Selain itu, ada pula masjid merupakan pusat kegiatan ibadah dan 

kerohanian. Di samping itu, juga terdapat bangunan yang diberi nama surau. 

Masjid]merupakan kepemilikan oleh]nagari, sedangkan]surau]menjadi 

kepemilikan suatu kaum. Dahulu surau dijadikan sebagai asrama lelaki,]bujang 

maupun duda.]Di]surau itu pula]setiap mamak dari berbagai kaum]mem-

berikan]pendidikan]ilmu]pengetahuan]kepada]anak-anak]muda di sana. Namun, 

kini surau digunakan sebagai tempat pemuda belajar]agama]islam yangssekaligus 
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menyediakan]asrama]bagi]siapa]saja yang datang]belajar,]sehingga]surau pada 

tidak]ubahnya]seperti]pesantren]di]Jawa. 

Berdasarkan uraian di atas, telah terjadi perubahan dalam konsep rumah 

adat Minang, hal tersebut dikarenakan beralihnya fungsi rumah adat yang 

sebelumya sebagai tempat tinggal menjadi bangunan tak berpenghuni. Hal ini 

terjadi akibat rumah adat dan tanah pusaka selaku menjadi pemicu pertikaian antar 

anggota kaum untuk memperebutkan harta pusaka sebagai warisan dari nini-mamak 

terdahulu. Selain itu, masyarakat Minang tidak bangga dengan peninggalan nenek 

moyangnya. Mereka lebih memilih untuk merantau atau membuat bangunan sendiri 

di samping rumah adat yang berdesak-desakan, sehingga rumah adat tidak terurus 

dan hanya menunggu kepunahan. Adapun beralihnya orang tua yang lebih memilih 

untuk beribadah di masjid dan meninggalkan surau. Oleh karena itu, para pemuda 

merasa bebas melakukan apapun di surau tanpa adanya tokoh tetua yang menjadi 

panutan yang membimbing mereka. 

 

2.5.1.4 Perubahan Pengelolaan Harta Pusaka 

Perubahan pengelolaan harta pusaka dalam hal ini merupakan perubahan 

pembagian harta warisan sesuai dengan hukum ibu, ahli waris berdasarkan adat 

Minang dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga lazimnya bahwa pengertian ahli 

waris ini barulah muncul apabila telah harta peninggalan; jadi apabila telah ada 

salah seorang anggota keluarga yang meninggal. Seperti juga umumya telah 

diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau, dapat berupa harta pusaka dan 

atau harta pencarian. Kepemilikan harta disesuaikan dengan cara mendapatkannya. 

Harta pusaka diperoleh dari warisan yang diturunkan mamak kepada kemenakan. 
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Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan dan kalau bisa 

menambah, sedangkan kemenakan perempuan mempunyai hak memiliki. Harta ini 

tidak]boleh dibagi-bagi]oleh]yang]berhak. Keutuhan harta pusaka melambangkan 

keutuhan kaum kerabat, kecuali kalau terjadi kepunahan dalam suatu keluarga 

(tidak ada lagi anggota yang patut jadi ahli waris). Selain harta pusaka ada lagi harta 

pencarian dan hibah. Harta ini dimiliki oleh yang mendapatkan baik laki-laki 

maupun perempuan. Kalau laki-laki ingin memberikan harta itu kepada anak dan 

istrinya maka ia harus mendapatkan izin saudara perempuannya (Navis, 1984:158-

160). 

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan di Minangkabau berada dalam 

pusat penguasaan harta, sedangkan laki-laki mendapat hak mengatur pengelolaan, 

pengurusan, dan membagi pemakaiannya secara adil. Harta pusaka yang diwariskan 

secara turun-temurun menurut sistem matrilineal tidak dapat dibagi maupun dijual 

untuk keperluan pribadi. Begitu pula sistematika pembagian warisan]kepada]ahli 

waris]yang]tak berhak, yang mengakibatkan mencerai-beraikan kesatuan sistem 

kekerabatan (Navis, 1984:162). 

 

2.5.2 Faktor-faktor PerubahanqSosial 

Perubahanqsosial]merupakan]periwtiwa yang terjadi melalui proses yang 

tidak terjadi dengan]sendirinya. Terdapat beberapa]faktor]yang]ber-

kontribusi]dalam menampakkan perubahan]sosial. Ada tiga faktorwutama 

penyebab perubahanfsosialwmasyarakat Minangkabau, yakni akibat dasar agama 

yang goyah, kesamaran norma budaya (adat istiadat), dan faktor ekonomi. 
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2.5.2.1 Agama 

MasyarakatqMinangkabauxidentikzdenganvajaran agama Islamwsebagai-

mana tergambar dalamwfilosofiqadatxMinangkabauzyakni “Adat basandi syarak, 

syarak basandi Kitabullah” (Navis, 1984:60). Makna filosofis tersebut berarti 

bahwa hukumcadatzberdasarkanfhukumhagama,yhukumtagamarberdasarkanlAl-

qur’an, serta segala perbuatan hendaklahdselalu berdasarkan aturanjadatldanrajaran 

agama, ]janganwbertentanganqantaraxsatuzdenganvyangclainnya. 

Orang minangkabau boleh disebut hanyaymempercayaitkeberada-

anwTuhanfyangwdiajarkanqoleh agama Islam. Mereka tidakqmengenalrunsur-

unsurtkepercayaanflaingkecualihapajyangkdiajarkan oleh islam. Meskipun dalam 

peristiwa lain, merekawpercaya kepada hantu-hantuzyangxmendatang-

kancbencanavdanmpenyakitqkepadawmanusia.wUntukqmenolakdhantu-hantu, 

orangzakanxdatangckepadakseorangbdukunkuntukwmemintawwpertolongannya. 

Sehubungan denganqini,xbanyakzorangwpercaya tentang adanya orang-orang dan 

benda-benda dengan]kesanggupan]danmkekuatan-kekuatanmgaibwtertentu 

(Koentjaraningrat, 1993:261). 

Adapun skeptisme diartikanwsebagaixsebuahzsikaphketidakpercayaan, 

khususnyawdalamrmasalahxagama. Ahmed (1992:26) mengungkapkan gejala 

yang muncul dalam era posmodernisme adalah skeptisme terhadap ortodoksi 

tradisonal dan menolak pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah 

sebuah totalitas universal. Skeptisme juga menafikan adanya pendekatan tentang 

adanya harapan akan solusi akhir dan jawaban yang sempurna tentang segala 

sesuatu terutama mengenai kebenaran Tuhan dan agama. Dapat dikemukakan, 

ketidakpastian ini menimbulkan kegelisahan dan kebingungan yang cukup 
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mendalam bagi umat manusia yang ingin mendudukan Tuhan dan agama pada 

posisi dan fungsi yang seharusnya. 

Selanjutnya, dasar agama yang goyah menjadi salah satu faktor penyebab 

perubahan sosial. Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya dasar-dasar 

keagamaan sebagai fondasi moral seseorang untuk bertindak dalam kehidupan 

kesehariannya, sehingga dikhawatirkan banyak yang terjerumus pada kesyirikan. 

Oleh karenanya, perlu adanya tokoh-tokoh agama yang membimbing agar 

senantiasa berakhlak dalam menjalani hidup. 

2.5.2.2 Budaya 

Pergeseran nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat tidak terlepas dari 

kemajuan teknologi atau yang lebih dikenal dengan istilah modernisasi. Dalam era 

globalisasi dan modernisasi dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi tidak sepenuhnya membawa pengaruh positif untuk generasi muda 

Minangkabau. Kontrol sosial yang kurang berjalan di masyarakat Minangkabau, 

sehingga para remaja banyak melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang 

akibatnya akan terjadi kenakalan remaja atau penyimpangan sosial. Lembaga 

pengendali sosial adalah keluarga, kepala desa, ninik mamak, serta alim ulama. 

Paman yang telah permisif, serba boleh dan hanya cuek, kepada setiap 

keponakannya, padahal fungsi paman dalam hal ini adalah mengawasi setiap 

tindakan keponakannya. Sifat permisif ini merupakan salah satu penyebab 

hancurnya moral generasi muda Minangkabau. Kurang berjalannya norma sosial 

merupakan penyebab utama rusaknya kontrol sosial di dalam masyarakat. Padahal 

secara hiastoris masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menjunjung 

tinggi nilai adat dan agama. 
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Harus ada lembaga sosial yang mampu membersihkan dan menjauhkan para 

remaja Minangkabau dari minuman keras, judi, dan seks diluar nikah. Persoalan 

tersebut adalah permasalahan yang sampai sekarang belum mampu diatasi oleh 

lembaga adat seperti ninik mamak, alim ulama. Penyakit masyarakat dan 

penyimpangan sosial tersebut bagaikan benalu yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat beradat ini dan lama kelamaan akan membunuh adat istiadat beserta 

norma-norma dan nilai-nilainya. 

Oleh karena itu, ketika kontrol sosial tidak ada, maka norma-norma dan nilai-

nilai akan luntur serta akan menimbulkan penyimpangan sosial dan penyakit 

masyarakat. Pergesaran nilai-nilai yang dianut masyarakat Minangkabau sampai 

saat ini telah merubah wajah Minangkabau. Mempertahankan nilai-nilai luhur 

merupakan hal yang mustahil, karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti,  

walaupun tidak bisa menghentikan perubahan tersebut, namun bisa menangkal 

perubahan negatif dengan menyaring kebudayaan yang sesuai dengan adat istiadat. 

2.5.2.3 Ekonomi 

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial merupakan 

faktor ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran seperti menjadi faktor yang tidak 

kalah pentingnya. Kemiskinan diartikan Soekanto (2010:320) sebagai 

suatuwkeadaanqseseorang yang tidakxmampu memanfaatkan tenagazmentalpdan 

jugawtidakxsanggupzmemeliharabdirinyabsendirivsesuaifdenganxtaraflkehidupan 

kelompok tertentu. Adapun pokokdpersoalanwkemiskinanxdisebabkanzoleh ke-

tidakmampuan dalam memenuhi]kebutuhan-kebutuhan]primer,wsehingga 

muncul]tunaqkarya,ftuna susila, ]danqlainxsebagainya. 
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Kemiskinan adalah faktor sekaligus dampak tersembunyi sebagai akibat 

pertambahan jumlah penduduk sehingga, manusia harus bersaing untuk memenuhi 

kebutuhannya. Penduduk semakin bertambah, sementara  lahan pemukiman 

semakin berkurang; jumlah lapangan pekerjaan juga semakin menurun. Akibatnya, 

manusia yang kalah saing, akan jatuh pada lubang kemiskinan. Mereka sulit 

mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga sulit memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Sehubungan dengan itu, pengangguran]ialah]seperseoranganqyang termasuk 

dalam usia kerja, atau]secaraqaktifzsedangxmencarifpekerjaan akan tetapi belum 

juga  memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Perbedaannya tingkatkpengangguran 

merupakanxgambarangkurangeberhasilnyawpembangunanhdifsuatufnegara.lAda-

pun hubungan tingkat kemiskinanwdengan pengangguran yakni kurangnya 

pendapatanlyangjpadalakhirnyarmengurangittingkatfkemakmuranlyangytelahxdi-

capaiqseseorang. Hal ini tentu semakingmeningkatkandpeluangwmerekamterjebak 

kemiskinanqkarenaztidakxmemilikicpendapatanvyangmmencukupi. 

Oleh karena itu, orang Minangkabau memilih merantau sebagai perjuangan 

ekonomi mereka. Adapun istilah merantau menurut Naim (1984:3) 

yaitu]meninggalkan]kampung]halaman]dengan]jangkawwaktudlamafatauwtidak]

dengan]tujuanqmencarizpenghidupan,xmenuntut]ilmu,cataujmencarilpengalaman 

denganxmaksudzkembalivpulang. Hingga merantau dijadikan sebagaiylembaga 

sosialzyangxmembudaya. 

Situasi ekonomi pada pokoknya terjadi akibat kurangnya sarana kehidupan 

yang terdapat di Sumatera Barat, sehingga mendesak penduduknya untuk pergi 

merantau. Terdapat berbagai faktor penyebab orang-orang pergi merantau yakni 
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tekanan]ekonomi, ]sulitnya]kehidupan]di]kampung akibat tidak ada yang dapat 

dikerjakan dan tidak tersedianya lahan persawahan, adanya anggapan bahwa tidak 

akan dapat membangun masa depan yang lebih baik apabila hanya bertahan di 

kampung serta lebih banyak lowongan pekerjaan di rantau. 

 

2.5.3 Dampak Perubahan Sosial (Masalah Sosial) 

Gejala-gejalawyangdtidak diinginkan merupakanfgejala patologis atau 

abnormal. Halcituvdisebabkan oleh unsur-unsurqmasyarakat yang tidakzberfungsi 

dengan semestinya, sehingga mengakibatkan penderitaan dan kekecewaan bertubi-

tubi. Gejala-gejalafabnormalvtersebutxdinamakanzmasalah-masalahksosial. 

Masalah-masalahftersebutrberbedatdenganjproblemallainnyarditdalamtmas-

yarakatkkarenazmasalah-masalahdsosial]berkaitan]eratwdenganknilai-nilaifsosial 

danylembaga-lembagarkemasyarakatan.wMasalahftersebutrbersifatwsosialtkarena 

bertautan denganwhubunganrantarmanusiawdixdalam rangkaian budaya yang 

berpegang teguh pada norma yang berlaku. Halxini disebut masalahhkarena 

berhubunganwdenganxgejala-gejalaryangxmengganggumketenteramanwmasyara-

kat. 

Masalahwsosialrmerupakan resiko perubahan. Masalah sosial pasti timbul di 

dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan. Halxituzterjadi 

karenafkondisivmasyarakatcitu]qsendiri, atau pengaruh dari luar, diantara hal yang 

tidak dapat lagi diterima oleh masyarakat yakni pertumbuhan penduduk, kerusakan 

lingkungan hidup, rasisme, kemiskinan, atau perbedaan hak. Timbulnya masalah-

masalah sosial sebagai resiko perubahan ini, sering kali tidak disenangi oleh banyak 
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orang, sehingga mereka selalu ingin memperbaikinya. Adapun masalah-masalah 

sosial akibat terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut. 

2.5.3.1 Disorganisasi Keluarga 

Disorganisasi keluarga menurut Soekanto (2010:324) adalah kedaan 

terpecah-belahnya keluargaqsebagaizsuatu bagian karena kegagalan anggota-

anggotanya dalam memenuhizkewajiban-kewajibannyafsesuaikdenganhperanan 

sosialnya.qSecaradsosiologis,fbentuk-bentukgdisorganisasickeluarga diantaranya 

adalah bagian keluargawyangxtidak utuh karenaxhubunganfdigluarxperkawinan 

walaupun dalam halzinixsecara hukum dan sosial belumfterbentukfsuatutkeluarga, 

bentukbinivdapatcdigolongkandsebagairdisorganisasiqkeluargazsebabxayah] (bio-

logis) ]gagalqdalam melakukan perananxsosialnyazdanxdemikianvhalnyardengan 

keluargaypihakwayahfmaupunhkeluargajpihakribu; serta kurangnya komunikasi 

antar anggota-anggotanya. 

Setiawan (2015:3) juga berpendapat, terdapat karakteristik perilaku remaja 

yang menyimpang dari norma dan nilai, ini ditimbulkan karena kurangnya 

pengawasan, perhatian dan pengertian orang tua, yang dapat menyebabkan si anak 

menjadi nakal. Ketatnya pengawasan terhadap anak dari orang tua, baik terlampau 

memanjakan maupun menanamkan disiplin yang keras dan kaku, sehingga anak 

harus patuh pada orang tua.  

Dari]pendapat]diqatas,zdapatrdisimpulkantbahwa]peran]orangktuawsangat 

pentingrbagitperkembangan kepribadian anak. ]Oleh karenanya, orang tualah yang 

memberikan dasar yang fundamental terhadap pendidikan anak. Peran keluarga 

merupakanfawaltdaricsumberxmasalah. Masalah tersebut akan berkaitan dengan 

masalah-masalah moral, nilai-nilai psikologis dan ekonomi. Adapun masalah 
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psikologisryangwmungkinztimbulkdalamqkeluarga,wseperti menurunnya ketahan-

an keluarga, komunikasi yang tidak efektif, suasana tegang, sikap agresif dan 

permusuhan, sikap acuh, masa depan yang suram, kurang]percaya]diri, ]dan]se-

bagainya.]Secara]keseluruhan, ]suasana kekeluargaan akan semakin jauh dari 

kesejahteraan. 

2.5.3.2 MasalahzGenerasiqMudafdalamfMasyarakatcModern0000000000000 

Masalahwgenerasifmudatpadarumumnyaxditandaizolehfduajcirilyangrber-

lawanan, ]yakni sikap yang apatis (misalnyaqpenyesuaianxyangzmembabigbuta 

terhadapfukurancmoralxgenerasiztua) dan keinginanruntuktmelawan (misalnya 

dalamwbentuk radikalisme, delinkuensixdanzsebagainya).bSikapcapatis biasanya 

disertairdengankrasa kecewa terhadap]masyarakat. Sementara itu, sikapvmelawan 

mungkincdisertaildenganzsuatuqrasaltakutlbahwajmasyarakatjakanthancurlkarena 

perbuatan-perbuatanzmenyimpang. Adapun generasixmuda yang sedang]me-

ngalami perubahan berada pada posisi kesamaran norma. Mereka merasakan 

kebimbangan antarapnorma-normaqlamaxdengandnorma-normavbaruq(yang]ter-

kadangtbelumqterbentuk).zGenerasiwtuacseolah-olah acuh pada keadaan, generasi 

mudajsamazsekalixtidakcdiberifkesempatanruntukhmembuktikanlkemampuannya 

(Soekanto, 2010:326). 

Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai 

merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia di perkotaan yang semakin 

kompleks. Juga perkembangan kebudayaan masyarakat khusus-

nya]di]bidang]ilmu]pengetahuan]dan]teknologi]yang tidak disertai dengan unsur-

unsur yang membawa ke arah positif, misalnya pengaruh video, film-film yang 

bernapaskan sadisme /kekerasan dan pornografi. Keadaan tersebut juga diakibatkan 
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oleh suatu rumah yang sepi, karena kesibukan kedua orang tua yang tidak berada 

di rumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecenderungan remaja ke 

arah perbuatan yang menyimpang semakin tinggi. 

2.5.3.3 PelanggaranqterhadapzNorma-normacMasyarakat 

(a) Pelacurancccccccccccccccccc 

Pelacuran menurut (Soekanto, 2010:328)wdapatqdiartikanmsebagai 

pekerjaanzyangxbersifatcmenyerahkanvdirikkepadavumumxuntukzmelakukanww

perbuatan-perbuatanwseksualfdenganrmendapattupah. (Kartono, 1992:207) men-

jelaskan prostitusi]atau]pelacuran yakni]memperjualbelikan]badan, ]kehormat-

an]dan]kepribadian]kepada]orang-orang]sebagai pemuas]nafsu]seksual. 

Daricbeberapa pendapat]diwatas]dapat disimpulkan bahwamprostitusi/ 

pelacuranzadalah suatuqpenyimpangan pola perilaku yang menjadikan wanita 

sebagai obyeknya, yang]menjual]tubuhnya]kepada]kaum lelaki untuk 

mendapatkan imbaan berupa uang. Hal yang penting adalah bahwa persoalan 

tersebut berpengaruh besar terhadap nilai dan norma moral. Adapun alasan 

terjadinyazpelacuranxdilihat dari faktor-faktorcendogenvdangeksogen.jDilantara 

faktor-faktorxendogenydiantaranya]nafsu, keinginan yangqbesar untuk hidup 

mewah dan sifat malas. Di antara faktor-faktor]eksogen terutama akibat 

faktor]ekonomi. 

(b) DelinkuensicAnak-anak 

Delinkuensivanak-anak adalah masalah pemuda yang tergabung dalam suatu 

ikatan kelompok tertentu yang umumnya bertingkah-laku kurang/tidak terpuji. 

Menurut pendapat Soekanto (2010:328-329), delinkuensi]anak-anak]ialah aktivitas 

pelanggaranryangtdilakukanyoleh]pemuda]darivkelascsosialxtertentu. Antara lain 
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meliputi pencopetan, pencurian, penganiayaan, pelanggaran susila, mengen-

darai]kendaraan bermotor tanpa memedulikan peraturan lalu lintas, dan 

perampokan. 

Selain itu, terdapat pula indikasi perilaku cenderung kriminal antara lain 

mabuk karena minum-minuman beralkohol sehingga menimbulkan ketidak-

normalan otak atau pikiran sadar yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

Kemudian, begadang dengan berkeliaran pada malam hari maupun kegiatan 

nongkrong atau mangkaldi pinggir jalan dengan bergerombol bersama teman-

teman sepermainan. Mereka cenderung usil terhadap orang-orang yang lewat, 

dengan melontarkan kata-kata kotor, menghina sehingga membuat orang lain 

tersinggung yang pada akhirnya menimbulkan konflik antarpemuda. 

Semua hal yang disebutkan di atas merupakan bentuk kebebasan remaja 

akibat tidak berfungsinya lembaga sosial. Para pemuda melakukan hal-hal tersebut 

sebagai bentuk pelarian, pencarian jati diri serta upaya untuk meminta perhatian. 

2.5.3.4 Masalah Kependudukan 

Masalah kependudukan yang utama terfokus pada jumlah surplus penduduk 

dari tahun ke tahun. Jika]tingkat]kelahiran]tinggi, maka akan]menunjuk-

kan]pertambahan]jumlahqpenduduk yang berpengaruhfpadaxjumlahzproduksi 

kebutuhanrpokokeyangdharus terpenuhi. Apabila tidak berimbang antar keduanya, 

maka akan berakibat buruk pada kehidupan sosial. Dampak paling urgen 

adalah]patologi]sosial (penyakit masyarakat).  

Bertambahnya penduduk di suatu daerah dapat disebabkan oleh dua faktor: 

faktor natalitas dan meningkatnya jumlah urbanisasi. Ledakan jumlah penduduk 

biasanya terjadi di daerah perkotaan, sebagai akibat tingginya angka urbanisasi. 
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Banyak penduduk desa yang pergi ke kota karena di kota banyak didirikan pusat-

pusat industri yang menyerap tenaga kerja, sementara di daerah pedesaan jumlah 

ketersediaan lapangan kerja sangat kecil. Hal inilah yang mendorong tingginya 

angka urbanisasi bermuara pada ledakan penduduk kota. Jumlah]pen-

duduk]yang]besarftentunyadakancmenambahxmasalahzbaruzterutamaqkepadatan] 

pendudukrakantberpengaruhypadapsanitasimlingkungan,qpemukimanmkumuh, 

kecilnya]layananqsosialxsepertizkesehatan,vpendidikan,ckriminalitas,zdan lain se-

bagainya (Setiadi dan Kolip, 2011:57). 

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin padatnya 

pemukiman, maka semakin banyak lagi masyarakat yang memerlukan lahan untuk 

dibangun. Sementara kondisi ketersediaan lahan bersifat tetap dan mem-

buat]hargawtanahqsemakinfmelonjak. Hal tersebut tentumsaja]membuat]mas-

yarakat]ekonomixmenengahzkesbawahftidakbmampuvmembelictanah atau men-

dirikan bangunan, mereka lebih memilih pergi merantau, maupun mencari “lahan” 

ilegal untuk tempat tinggal. 

2.5.3.5 Masalah]Lingkungan]Hidup 

Lingkungan]hidup dapat dibedakan]dalam golongan-golongan se-

bagai]berikut. (1) ]lingkunganqbiologis,zyaituxsegalazsesuatucdi]sekeliling]ma-

nusia]yangfberupaborganismehyangbhidupnditsampingkmanusiaditutsendiri, (2) 

lingkunganxfisik,qyaknixsemuazbendavmatifyangdadawdiqsekelilingrmanusia, 

(3)vlingkunganwsosial,xyangzterdiriwdari interaksi individualjmaupunlkelompok 

yangrberadatdifsekelilingjmanusia. 

Masalah lingkungan hidup menurut Soekanto (2010:342) lebih berfokus 

kepada pencemaran yang dapat merugikan eksistensi manusia, Hal itu 
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merupakanphasilkdarihaktivitastmanusiarsendiri.qMasalahxpencemaranzbiasanya 

diklasifikasikan kegdalamqpencemaran]fisik (air, tanah, gas udara) 

serta]pencemaran sosial. Situasi umum lingkungan masyarakat kota pinggiran 

adalah, tempat tinggal yang buruk dengan kondisi sampah yang menumpuk dan 

membusuk, saluran pembuangan air yang jelek dengan selokan yang tersumbat dan 

becek; prasarana jalan yang tidak teratur dan kotor. Gang-gang dan perumahan 

yang sempit, padat dan berdesak-desakan. Acapkali bangunan dan pemukiman ini 

berlokasi di daerah-daerah “terlarang”, sehingga mengganggu tata letak kota. 


