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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian pustaka 

2.1.1 Penentuan Hari Baik Dalam Tradisi Masyarakat Jawa 

Penentuan hari baik adalah adat yang sudah mengakar ditengah 

masyarakat Jawa. Keberadaanya akan memberikan warna dan pengaruh 

dalam kehidupan mereka. Hal ini diperlukan dalam menentukan hari baik 

untuk acara hajatan, pernikahan, boyongan, dan lain-lain(Turner, 1992: 

48).Misalnya saja dalam penentuan hari baik dalam melangsungkan 

pernikahan, biasanya dukun atau paranormal yang bertugas untuk 

menentukan hal tersebut berasal dari hitungan hari kelahiran dari mempelai 

pengantin. Dalam melakukan ritual tersebut, dukun akan menghitung 

tanggal bulan, tahun kedua calon pengantin untuk menentukan waktu yang 

tepat dalam perayaan pesta pernikahan. 

Hal diyakini oleh sebagian masyarakat agar sang mempelai beserta 

keluarganya mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan setelah 

pernikahan. Tradisi yang belangsung beratus-ratus abad silam ini, bahkan 

tak luput dari keyakinan masyarakat perkotaan diberbagai lintas daerah di 

bumi pertiwi. Pada dasarnya tradisi ini dikenalkan pada masa perkembangan 

agama Hindu menyebar di Indonesia. Berdasarkan perkembangan zaman 

dan munculnya Islam di Indonesia,  penentuan hari baik, didasarkan pada 

sistem penanggalan qamariah atau berdasarkan Mareng, Ketiga, Labuh dan 

Rendheng. Gabungan waktu tersebut, dihubungkan dengan kesatuan-
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kesatuan hari lainnya. Ketentuan itu melahirkan berbagai ketentuan seperti 

keselamatan, kelestarian, keberuntungan, kecelakaan, sakit, kematian, 

kerugian dan lain-lain. Hubungan antar subjek yang menguntungkan dan 

merugikan juga ditentukan oleh tempat masing-masing. Disinilah terdapat 

perhitungan yang terbelit-belit sehingga diperlukan pakarnya yang memiliki 

catatan lengkap terdapat makna semua hubungan ruang dang waktunya 

(Soemardjo, 2002:88). 

Penentuan hari baik dalam melakukan berbagai tradisi di Indonesia 

masih dilakukan dengan menggunakan hitungan-hitungan yang diajarkan 

nenek moyang terdahulu. Menurut mereka, kepercayaan terhadap penentuan 

tersebut sangat mempengaruhi nasib pada masa depan. Oleh sebab itu, 

tradisi ini masih rapi dilakukan oleh berbagai masyarakat yang percaya. Hal 

ini tak lepas dari kepercayaan masyarakat perkotaan di sekitar Kelurahan 

Dawuhan, Kabupaten Situbondo. Lingkungan strategis disepanjang Jalan 

Pantura tersebut, masyarakatnya masih percaya masih melakukan tradisi 

tersebut. Mereka kerap mendatangi orang pintar atau paranormal hanya 

sekedar menanyakan waktu yang tepat untuk pelaksanaan pindah rumah, 

hari pernikahan, serta penentuan hari baik lainnya. Mereka percaya waktu 

yang tepat tersebut, akan mendatangkan keberkahan, rejeki yang melimpah 

serta untuk menolak bala/bencana. Anggapan masyarakat yang hidup di 

sekitar perkotaan tersebut juga dilaksanakan layaknya masyarakat pedesaan 

di Kabupaten Situbondo.  
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2.1.2 Faktor  Kepercayaan Masyarakat Tentang Hari Baik 

Kepercayaan masyarakat Jawa bervariasi tidak ada aturan baku 

dalam menjalankan agama Jawa. Fenomena agama Jawa dibagi menjadi 

dua kategori yaitu ritus dan kepercayaan. Kepercayaan adalah bentuk 

tindakan yang khusus. Dalam masyarakat Jawa antara agama dalam 

keyakinan dan ritus tidak dapat dipisahkan. Orang - orang Jawa 

membangun yaitu ritus untuk mengeluarkan seluruh kepercayaan. Ritus 

Jawa telah mengekspresikan agama dan keyakinan masyarakat kejawen. 

Mitos Jawa dipandang sakral, bertuah, dan mencerminkan berbagai 

tindakan ritual (Endraswara, 2015: 15-17). 

Kepercayaan adalah penerapan kongkrit nilai-nilai yang dimiliki. 

Penerapan nilai dikaitkan dengan kebaikan dan toleransi antar umat 

beragama. Kepercayaan merupakan sekumpulan jawaban yang didasarkan 

atas ilmu kebutuhan atau penafsiran atas kekuatan ghaib terhadap berbagai 

pertanyaan yang ditimbulkan oleh akar pikiran manusia (Moreno, 

1985:122). 

Kepercayaan merupakan sikap mental atas dasar bahwa ada 

kebenaran yang diselidiki sendiri. Adapun kemungkinan bahwa orang 

akan mempunyai kejelasan dalam penyelidikan . Kepercayaan ada 

anggapan atau sikap mental bahwa sustu itu benar. Artinya sesuatu yang 

diakui sebagai yang benar. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan yang 

dipegang teguh oleh masyarakat sebagai landasan hidup masyarakat. 

Kepercayaan merupakan representasi yang merupakan hakikat hal yang 

sakral dan relasi-relasi yang mereka pertahankan, baik antara satu sama 
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lain maupun hal-hal duniawi. Suatu agama adalah suatu sistem terpadu 

kepercayaan-kepercayaan praktik individual. Kepercayaan berkaitan 

dengan keyakinan masyarakat salah satunya berkaitan dengan agama. 

Kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang sakral. Hal yang sakral 

diciptakan oleh manusia melalui ritual yang merubah moral masyarakat 

kedalam simbol agamis yang mengikat individu pada kelompok.  

Durkheim berkata agama atau keyakinan secara simbolis 

mewujudkan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut yang membuat 

masyarakat mempunyai kepercayaan yang baik, tetapi masing-masing 

masyarakat mempunyai kepercayaan yang berbeda. Kepercayaan 

dimasyarakat lahir dari kepercayaan terhadap apa yang diyakininya 

melalui berbagai simbol-simbol yang ada dalam kepercayaan di 

masyarakat. Masyarakat adalah sebuah kekuatan yang besar. Masyarakat 

melaksanakan kekuatan-kekuatan melalui representasi-representasi 

(Ritzer, 2012: 168-169).  

Dasar keyakinan masyarakat terhadap perhitungan hari baik  

terutama dalam pernikahan adalah; (1) pengalam terdahulu; (2) adat 

istiadat; (3) taat kepada tokoh masyarakat atau orang tua. tiga dasar 

tersebut yang paling dominan yang mendorong masyarakat dalam 

perhitungan adalah faktor pengalaman terdahulu. Mereka meyakini bahwa 

perhitungan jawa dalam kegiatan perkawinan karena banyak terbukti 

orang yang melanggar atau tidak menggunakan hitungan Jawa banyak 

mendapat musibah. 
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Pihak pihak yang berkompeten dalam perhitungan Jawa dalam 

kegiatan perkawinan di masyarakat Desa Samir Kecamatan Ngunut 

kabupaten Tulung Agung ada dua pihak yaitu dukun serta orang 

tua.masyarakat yang melakukan pencarian hari baik untuk pelaksanaan 

perkawinan dengan mendatangi dukun manten yang ada di desa samir 

untuk menghindari hari yang tidak diinginkan dalm menjalni pernikahan 

ke depannya. Desa samir merupakan salah satu contoh desa yang juga 

masih menggunakan hari baik untuk melakukan hari – hari besar agar 

terhindar dari masalah yang akan datang. 

Kepercayaan dalam masyarakat disebut sebagai agama. Agama 

memiliki simbol yang berperan. Hal penting tentang simbol ini adalah 

bahwa ide dan simbol tidak semata-mata merupakan masalah pribadi. 

Simbol telah menempatkan manusia dapat bersentuhan secara rill. 

Terutama dalam ritual orang-orang mengcengram perasaan mulai realitas 

yang memaksa. (Pals, 2001: 417-419). 

Saat sebuah kepercayaan dipegang secara otonomi oleh seseorang, 

bersentuhan atau mempertanyakannya adalah hal yang terlarang atas 

alasan yang dikemukakan. Setiap agama atau kepercayaan memberikan 

simbol terhadap ritual yang dilakukan. Ritual yang dilakukan disertai 

dengan pemujaan terhadap roh. Pemujaan yang dilakukan merupakan 

sebuah bentuk komunikasi dengan menggunakan tanda atau simbol 

melalui perasaan yang diungkapakan. Tanpa simbol perasaan-perasaan 

sosial tidak akan stabil. Simbol dipandang sebagai mata-mata permukaan 
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label yang ditepatkan pada representasi yang mudah digunakan 

(Durkheim, 2001: 339).  

Hal ini terrjadi pada masyarakat Situbondo yang percaya kepada 

duku dalam menentukan hari baik. Penentuan hari baik ini dilakukan saat 

ada acar pernikahan. Perhitunganya ditentukan oleh weton dari kedua 

mempelai yang akan menikah. Masyarakat Jawa percaya bahwa hari yang 

baik dalam pernikahan akan menentukan kehidupan dalam rumah 

tangganya. Penentuan hari baik dilakukan oleh duku atau sesepuh yang 

ada di desa tersebut yang di percaya oleh masyakat memiliki kemampuan 

supratural yang bisa berbicara dengan hal yang gaib.  

Penentuan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa lainya, 

seperti hari baik untuk melamar pekerjaa, yang perhitunganya dilihat dari 

har kelhiran dan pasarannya. Mendirikan rumah masyarkat Jawa juga 

masih mempercayai dukun, karena hari yang baik dalam mendirikan 

rumah akan berpengaruh terhadap keterntaraman kehidupan rumah tangga 

dalam rumah tersebut. Masyarakat Jawa seperti di Situbondo masih 

percaya dengan dukun. Masyarakat Jawa percaya untuk mendapatkan 

kebaikan tidak cukup dengan percaya pada Tuhan saja, namun di imbangi 

dengan percaya dengan dukun dan menjali segala ritual yang di anjurkan 

oleh dukun sebagai kesimbangan dalam kehidupan. Seperti halnya 

kepercayaan masyakat Situbondo dalan penentuan hari baik yang di 

lakukan oleh dukun.  
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2.1.3 Peran Dukun dalam Menentukan Hari Baik 

Dukun atau kaahin menurut bahasa adalah orang yang mengobati, 

menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna). 

Sedangkan menurut istilah syara‟ Kaahin adalah orang yang 

menyampaikan berita tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang akan 

datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan sesuatu yang gaib. 

Menurut Imam Khathabi, dukun/Kaahin adalah orang yang melakukan 

pemberitaan tentang perkara-perkara yang terjadi pada masa yang akan 

datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia. Sedangkan menurut Ibnu 

Seeda dalam bukunya Al-Muhkam mendefinisikan kata kaahin (dukun) 

dengan arti orang yang memastikan hal-hal gaib. 

Dukun dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, 

tergantung keahliannya, dari mulai clairvoyant (dukun/tabib) yaitu 

penyembuh penyakit, hingga psychic (cenayang/peramal), yaitu orang 

yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan 

berdasarkan masa lalu dan sekarang.Dukun merupakan sebuah istilah yang 

digunakan untuk menyebut seorang tukang ramal, atau orang yang suka 

menebak sesuatu dengan menggunakan batu kerikil, atau seorang ahli 

nujum. Digunakan untuk menyebut orang yang suka (memberikan jasa) 

mengatasi persoalan atau memenuhi kebutuhan orang lain.  
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Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

No Nama 

Penulis 

Judul Hasil penelitan Relevansi 

1. Anggoro 

Hendi 

Struktur 

Mantra 

Primbon 

Ajimantrawara 

Menyimpulkan 

tentang struktur 

mantra primbon 

ajimantrawara  dimana 

mantra ini yang di 

gunakan untuk 

meramal atau 

menafsirkan suatu 

tanda – tanda dalam 

mantra primbon yang 

memiliki unsur – 

unsur tertentu. Dalam 

mantra primbon 

ajimantrawara di 

gunakan dalam ritual 

sebagai mantra atau 

salah satu matra yang 

memiliki makna salah 

satunya sebagai puji – 

pujian salah satunya. 

buku mantra primbon 

adalah yang biasa di 

gunakan oleh peramal 

sebagai acuan untuk 

mengetahui makna  

dari makna atau 

ramalan. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Anggoro Hendi, 

memiliki relevasi 

dengan penelitian ini 

dalam membahas 

tentang kegiatan 

dalam meramalkan 

sesuatu yang akan 

terjadi di masa 

mendatang. 

Khususnya dalam 

melaksanakan ritual-

ritual tertentu dalam 

pelaksanaan acara 

berdasarkan primbon. 

Tetapi berbeda 

dengan penelitian ini 

yang berfokus pada 

penentuan hari bak 

dan peran dukun 

dalam menyarankan 

terlaksananya sebuah 

ritual-ritual tertentu. 

2 Toha Ramalan 

penanggalan 

Jawa dan 

Masyarakat 

Desa Buara 

Kecamatan 

Ketanggungan 

Kabupaten 

Brebes 

Dalam penelitian ini, 

ditarik kesimpulan 

mengenai ramalan 

Jawa dan agama dapat 

menjadi tuntunan atau 

teknis perilaku dalam 

tatanan praktek. Pola 

perilaku keseharian 

masyarakat setempat 

sangat dominan 

dikonstruk kaidah atau 

ramalan penanggalan 

Jawa. Sehingga 

mereka 

mensosialisasikan dari 

generasi je generasi 

Penelitian yang 

dicantumkan oleh 

Toha tentang ramalan 

ini, memiliki 

keterkaitan dalam 

pembahasan tentang 

ramalan, bedanya 

dengan penelitian ini 

adalah bersumber 

pada dukun. Hal ini 

berbeda dengan 

penelitian disamping 

yang memiliki sumber 

yang telah dicatat 

dalam buku-buku 

primbon pada 

umumnya. Oleh 
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karena itu, selain 

berfokus pada 

penentuan hari baik, 

penelitian ini juga 

didapat melalui para 

paramal atau dukun 

yang  sudah berpuluh-

puluh tahun 

melaksanakan 

bidangnya. 

3 M. Abid 

Iqsan 

Primbon 

Pernikahan  

dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

Hasil dari penelitian 

tentang Primbon 

pernikahan dalam 

Hukum Islam adalah 

tentang perspektif 

hukum islam dalam 

upacara tradisional 

adat Jawa dilakukan 

demi mencapai 

ketentraman lahir dan 

batin dengan 

mengadakan upacara 

tradisional itu. Begitu 

juga dalam ritual-ritual 

dalam adat pernikahan 

masyarakat jawa yang 

mana masih banayak 

menggunakan 

hitungan guna mencari 

hari dan jodoh yang 

dianggap baik untuk 

melakukan 

pernikahan.  

Penelitian ini 

memiliki relevanasi 

dengan penelitian ini, 

karena keduanya juga 

membahas tentang 

penentuan hari baik 

dalam pelaksanaan 

tradisi-tradisi, namun 

penelitian yang ditulis 

oleh M. Abid Iqsan 

hanya berfokus pada 

perayaan pesta 

pernikahan 

berdasarkan ketentuan 

yang disyariatkan 

agama islam. 

Sedangkan pada 

penelitian ini berfokus 

pada beberapa 

kategori tradisi 

misalnya boyongan 

atau pindah rumah, 

menempati rumah 

baru dan 

pantangannya, serta 

pernikahan. Selain itu, 

juga memiliki sumber 

berdasarkan 

keyakinan para dukun 

yang akan dijadikan 

narasumber utama.  
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2.2 Landasan Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, Phainoai, yang berarti 

‘menampak’ dan phainomenon merujuk pada ‘yang menampak’. Istilah 

fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian 

pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl Jika dikaji lagi 

Fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak. 

Dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi 

untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi 

berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan 

konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai 

dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). 

Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari 

subyektivitas yang disebutnya, antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk 

kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada 

dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang 

sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan 

sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-

masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. 

Pemikiran Schutz ysng dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial 

yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang 

disebut dunia intersubyektif. Dalam dunia intersubyektif ini orang 

menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosialyang telah ada 

dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Didalam dunia kehidupan 

itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya.Fenomena yang 
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tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia 

memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Alfred Schutz 

memliki teori yang bertolak belakang dari pandangan Weber. Alfred 

berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila 

manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan 

manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti 

Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan 

terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang 

memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang 

akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau 

bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor. 

Schutz berfokus pada aspek dunia sosial yang di sebut  life aworld 

(dunia kehidupan), atau dunia kehidupan sehari – hari. Hal itu adalah dunia 

intersubjectif tempat orang menciptakan  realitas sosial sekaligus di batasi 

oleh struktur – struktur sosial dan budaya yang sebelumnya sudah adayang 

sudah diciptakan oleh para pendahulu. Meskipun banyak aspek dunia 

kehidupan dimiliki bersama , ada juga beberapa aspeknya yang bersifat 

pribadi (yang diartikulasi secara biografis). Di dalam dunia kehidupan schutz 

membedakan hubungan antara tatap muka yang akrab (hubungan kita) dan 

hubungan - hubungan jauhdan tidak pribadi (hubungan mereka). 

Schutz secara khusus tertarik cara-cara individu mengunakan skema 

interpretatifnya untuk merasionalisasikan fenomenologi persoalanya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadi stock of knowledge yang 

memungkinkan dia memahami makna dari apa yang dikatakan atau dilakukan 



33 
 

orang lain. Orang secara normal memerhatikan stock of knowledge yang 

digunakanya, yang menjadi bagian dari pengetahuan tak disadari (tacit 

knowledge). Pada konteks ini Schutz berbicara tentang rasionalitas sehari-hari 

sebagai lawan rasionalitas ilmiah. Apabila rasionalitas ilmiah dicirikan dengan 

pengetahuan teoritis dan keraguan – keraguan sistematik, rasionalitas sehari-

hari  bersumber pada pengetahuan praktis dan penilaian (suspense) 

ketidakpercayaan (Hariyanto, 2012: 145-147). 

Stock of knowledge oleh Schutz adalah keseluruhan peraturan,norma, 

konsep tentang tingkah laku yang tepat, dan lain-lain yang kesemuanya 

memberikan kerangka referensi atau orintasi kepada seseorang dalam 

memberikan interpretasi terhadap segala sesuatu yang terjadi disekitarnya 

sebelum melakukan suatu tindakan. Beberapa ciri dari stock of knowledge 

yang mendapat penekanan khusus dari Schutz adalah sebagai berikut (Ibid, 

Haryanto, 1967: 147-148). 

1. Realitas yang dialami oleh orang – orang merupakan stok pengetahuan bagi 

orang tersebut. Bagi angota-angota sebuah masyarakat, stok pengetahuan 

mereka merupakan realitas terpenting yang membentuk dan mengarahkan 

semua peristiwa sosial. Aktor- aktor mengunakan stok pengetahuan  ini 

ketika mereka berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya. 

2. Keberadaan stok pengetahuan ini  memberikan ciri take for granted 

(menerima sesuatu begitu saja tampa mempertanyakannya) kepada dunia 

sosial. Stok penegetahuan ini jarang menjadi objek refleksi sadar atau 

menjadi semacam asumsi-asumsi dan prosedur implisit yang diam-diam 

digunakan oleh individu-individu ketika mereka beinteraksi. 
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3. Stok pengetahuan ini dipelajari dan diperoleh individu melalui proses 

sosialisasi di dalam duni sosial dan budaya tempat dia hidup. Akan tetapi, 

kemudian stok pengetahuan tersebut  menjadi realitas bagi aktor di dalam 

dunia yang lain karena kemana saja ia membawa stok pengetahuan itu 

dalam dirinya. 

4. Individu-individu bertindak berdasarkan sejumlah asumsi yang 

memungkinkan mereka menciptakan perasaan “saling” atau timbal balik : 

(a) yang lain dengan si aktor yang berhubungan atau berelasi dianggap 

pada waktu itu juga menghayati atau memiliki stok pengetahuan si aktor 

(b) yang lain biasanya juga menghayati atau memiliki stok pengethuan 

yang khas dan berbeda dari stok pengetahuan si aktor karena memiliki 

riwayat hidup yang berbeda, tetapi stok pengetahuan ini tidak di pedulikan 

si aktor ketika ia berelasi dengan mereka. 

5. Eksistensi dari stok pengetahuan dan perolehanya melalui sosialisasi. 

Asumsi yang memberikan aktor rasa saling atau timbal balik, semua 

beroperasi untuk memberikan kepada aktor perasaan atau asumsi bahwa 

dunia ini sama untuk semua orang dan ia menyengkapkan ciri-ciri yang 

sama kepada semua. Apa yang membuat masyarakat bisa bertahan atau 

menjaga keuntuhanya asusmsi akan dunia satu yang sama. 

6. Asumsi akan dunia yang sama akan memungkinkan si aktor bisa terlihat 

dalam proses tipifikasi, yakni berdasarkan tipe-tipe, resep-resep, atau pola – 

polah tingkah laku yang sudah ada. Tindakan atau perbuatan pada hampir 

semua situasi kecuali yang sangat personal dan intim, dapat berlangsung 

melalui tipifikasi yang bersifat timbal balik ketika si aktor mengunakan 
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stok pengetahuanya untuk mengategorikan satu sama lain menyesuaikan 

tanggapan mereka terhadap tipifikasi- tipifikasi tersebut. 

7.  Tipifikasi tersebut, si aktor dapat dapat secara efektif bergumul di dalam 

dunia mereka karena setiap nuansa dan karakteristik dari situasi mereka 

tidak harus diperiksa. Selain itu, tipifikasi  mempermudah penyesuaian diri 

karena memungkinkan manusia memperlakukan satu sama lain sebagai 

kategori – kategori atau objek dengan tipe -tipe tertentu. 

Schutz dunia kehidupan merupakan sebuah dunia yang sangat berbeda 

dengan apa yang biasanya diketahui oleh ilmuan alam. Dunia alamiah yang 

familiar bagi kita adalah dunia kehidupan sehari- hari yang tidak akan dijumpai 

dalam buku teks fisika,misalnya. Beberapa pemikir positivis melakukan 

persuasi untuk membaca buku tersebut untuk meyakinkan kedapa kita bahwa 

dunia kehidupan sehari- hari adalah tidak nyata, dan hanya merupakan sebuah 

ilusi (Haryanto,2012: 148). 

Schutz membedakan atara makna dan motif. Makna berkaitan dengan 

bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya. 

Semntara motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Makna 

mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif dan makna objektif. 

Makna subjektif merupakan kontruksi realitas tempat seorang mendefinisikan 

komponen realitas tertentu yang bermakna  baginya. Makna objektif adalah 

seperngkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara 

keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari sekedar idiosinkratik. Schutz 

juga membedakan dua tipe motif , yakni motif “dalam kerangka untuk (in 

order to) dan motif “karena” (because). Motif pertama berkaitan dengan 
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alasana seseorang  melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan 

sistuasi dan kondis yang diharapkan di masa datang. Motif kedua 

merupakanpadangan retrospektif terhadap faktor – faktor yang menyebabkan  

seseorang yang melakukan tindakan tertentu (Haryanto,2012: 149).  

 Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran 

orang lain sementara mereka hidup dalam aliran keadaran mereka 

sendiri.Schutz juga menggunkan perspektif intersubjektifitas dalam pengertian 

lebih luas untuk memahami kehidupan sosial terutama mengenai ciri sosial 

pengetahuan. Banyak pemikiran Schuts yang dipusatkan terhadap satu aspek 

dunia sosial yang disebut kehidupan dunia (life world)  atau dunia kehidupan 

sehari – hari. Inilah yang dimaksud dunia intersubjektif. Dalam dunia 

intersubjektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan 

sosial yang telah adan dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Di 

dalam dunia kehidupan itu banyak aspek kelektifnya, tetapi juga ada aspek 

pribadinya ( yang dapat diungkapkan melalui biografi) (Ritzer, Douglas, 2011: 

94-95). 

 Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka 

yang akrap (relasi-kami) dan hubungan impersonal dan rengang (relas-

mereka). Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam 

kehidupan dunia, untuk meneliti hubungan impersonal secara ilmiah. Meski 

Schutz  berlaih perhatiannya dari kesadaran  ke dunia kehidupan intersubjektif,  

namun ia masih mengemukakan hasil pemikiranya tentang kesadaran, terutama 

pemikiranya tentang makna dan motif tindakan idividual. Secara keseluruhan 

Schutz memusatkan perhatian pada hubugan dealektika antara cara individu  
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membangun realitas dan realitas kultural yang mereka warisi dari para 

pendahulu mereka dalam dunia sosial (Ritzer, Douglas, 2011: 94-95). 

Alfred Schutz mengemukakan betapa pentingnya dunia yang hidup 

(life- Word), peristiwa sehari – hari yang menghasilkan pemahaman atas dunia. 

Setiap orang tentu memiliki makna serta selalu berusaha untuk hidup di dunia 

yang bermakna.Schutz membedakan dua macam makna insani : ada makna 

dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara aktual atau 

potensial “dalam jangkauan” (within reach), atau ada di tangan (athand), yaitu 

makna-makna yang biasanya dimengerti sendiri secara alamiah  dalam kehidup 

sehari-hari. Kedua  adalah makna – makna di luar dunia kehidupan individu  

itu sendiri, makna masyarakat-masyarakat lain atau sektor yang kurang akrab  

dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam : yaitu 

makna-makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak dalam 

jangkauan” tetapi juga disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui 

pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin 

intelektual tertentu (Bachtiar, 2006: 146-147). 

Schutz mengemukakan bahwa ketertarikan manusia dalam sehari – 

hari merupakan sesuatu yang bersifat sangat praktis dan tidak bersifat teoritis. 

Sikap alami mereka diatur oleh motif-motif , pragmatis yakni mereka berupaya 

mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan 

proyek -proyek dan tujuan mereka. Schutz menyebut kehidupan sehari-hari 

yang praktis tersebut dengan istilah dunia kerja realitas puncak. Kehidupan 

keseharian merupakan Realitas puncak tersebut, berbagai harapan, keinginan 

dan kekuatan, mendesak  untuk bertindak, merencanakan mengatasi, hambatan 
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-hambatan dan mewujudkan proyek-proyek. Kecemasan kehidupan keseharian 

muncul dari pengalaman eksistensi yang paling mendasar yakni pengetahuan  

dan kekutan akan kematian. Kecemasan merupakan suatu elmen asasi yang 

berasal dari pengalaman sosial di dalam dunia kerja  yakni kehidupan sehari -  

hari (Bachtiar, 2006:147). 

Schutz juga membedakan penafsiran  atas makna- makna , menurut 

Schutz, setiap orang juga membedakan antara menafsirkan makna-makna 

individu dengan siapa dia berinteraksi secara aktual atau potensial 

(consociates), dengan siapa interaksi seperti itu tidak sedang berlangsung 

(disebut Contemporaries), dengan orang – orang yang mendahului 

(predecessors), dengan para penerus (successor)(Bachtiar, 2006: 148). 

Bagi Schutz  ada segi-segi yang menentukan yang menentukan dalam 

kehidupan sehari-hari yang tak bisa secara memadai dimengerti ketika 

merefleksikan diri kita sendiri saat bertindak. Ingatan tak bisa menciptakan 

kembali pengalaman hidup yang masih di ingat. Merefleksikan tingkah laku 

kita masa silam kita tak berhasil menagkap unsur-unsur khas dan hakikinya, 

persis seperti yang terjadi waktu itu. Jadi, dengan meninjau kembali memberi 

makna kepada tingkah laku dengan memecah masa silam menjadi berbagai 

waktu dan saat yang terpisah-pisah, tetapi dalam kenyataan  apa yang dialami 

adalah sebuah aliran tetap penginderaan-penginderaan yang berpadu satu sama 

lain (Bachtiar, 2006: 149). 

Teori Alfredz Scutz tentang fenomenologi. Fenomenogi Scutz banyak 

mengadaptasi pandangan vesten Weber. Bagi Scutz vesten sebagai pemahaman 

tentang makna subjektif individu sama dengan penekanan fenomenologi yang 
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manganalisis struktur makna pada individu dan hubungan struktur dengan 

individu lainnya. Fenomenoligi membuat kita memahami pikiran sosial sosial 

akan tetapi sanggup dalam memilih proyek hidupnya. Karena setiap individu 

memiliki stock of knowladge. 

Scutz menyatakan bahwa pada hakikatnya fenomena kehidupan 

sehari-hari tidak sama dengan kehidupan alamiah. Maka fenomenologi harus 

dapat memisahkan kehidupan sehari-hari dengan objeknya yang diteliti. 

Banyak gagasan Scutz yang menyingung penjelasan tentang kehidupan sehari-

hari (comon sense). Comon sense merupakan lambang yang terorganisasi dari 

pengetahuan yang diterima begitu saja dari aktivitas kita yang 

mempertanyakanya ( Gardon. 1998: 94(Dalam Susilo, 2008: 156). 

 

 

 

 

 

 

 

 


