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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Dampak Sosial 

Studi tentang diferensiasi mata pencahariaan adalah studi tengan bentuk-

bentuk perubahan sosial terutama di kalangan masyarakat Landungsari. Diferensiasi 

mata pencahariaan muncul karena adanya pembagian kerja, dalam pembagian kerja 

akan melahirkan spesialisasi dalam masyarakat. Spesialisasi pekerjaan ini terlihat 

pada masyarakat moderen. Oleh Karena itu, dalam sosiologi disebut sebagai dampak 

sosial. Dampak sosial dalam bahasa Ingris disebut sebagai social impact  atau akibat 

konsekuensi atau memiliki pengaruh. 

Dampak sosial (social impact) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

Pertama, pembangunan, asumsi tentang pembangunan adalah berbicara tentang sebab 

dan akibat. Pembangunan selalu memunculkan beragam persoalan baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Pembangunan selalu menekankan pada beberapa aspek baik 

pendidikan, ekonomi, lingkungan dan ekologis, dan di berbagai sektor lainnya. 

Dampak sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat 

(Soekanto, 2006: 374). Jadi dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari gejala 

sosial sehingga mengakibatkan pada perubahan baik yang bersifat positif atau negatif 

bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.  

Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari 

cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku 

masyarakat dengan bagaimana kehidupan yang harus di jalani, bekerja keras, bermain 
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dengan teman sebaya, berinteraksi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan 

mengupayakan menjadi kelompok anggota masyarakat yang memdai dan layak. 

akibat budaya melibatkan perubahan pada nilai-nilai, norma,  dan kepercayaan yang 

merasionalisasi dan membimbing kesadaran nalar masyarakat (Burdge danVanclay, 

1996: 59). 

2.2. Diferensiasi Sosial 

Kehidupan masyarakat ada banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang 

kita jumpai. Keberagaman tersebut juga terlihat di Desa Landungsari, diantaranya 

agama, ras, etnis, clan , mata pencahariaan, budaya dan tradisi, kepercayaan, maupun  

secara biologis. Perbedaan itu tidak dapat dikelompokan secara bertingkat (vertikal) 

lapisan ekonomi  yaitu kelas atas, menengah dan kelas lapisan rendah. Perbedaan dan 

keberagaman tersebut hanya secara horizontal, dalam sosiologi disebut dengan 

diferensiasi social atau keberagaman.  

Diferensiasi merupakan pengelompokan atau klasifikasi terhadap perbedaan  

yang pada umumnya sama. Artinya bahwa pengelompokan masyarakat secara 

horizontal, sejajar dan mendatar. artinya dalam masyarakat tidak ada pembagian yang 

lebih tinggi masyarakat lainnya dianggap rendah. Pengelompokan masyarakat secara 

horizontal yang hanya didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnis, klan 

disebut sebagai keberagaman sosial, sedangkan pengelompokan berdasarkan 

profesi/pekerjaan dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial.  

Secara teoritis pemahaman akan diferensiasi terbagi menjadi tiga diantaranya 

adalah diferensiasi tingkatan (rank differentiation), diferensiasi fungsional (functional 

differentiation), dan diferensiasi adat (custom differentiation). Diferensiasi tingkatan 
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diantaranya adalah pada tingkatan ekonomi, kekayaan, pendidikan dan status sosial, 

dan diferensiasi tingkatan akan menyebabkan pada munculnya kelas-kelas sosial.  

Sedangkan. Diferensiasi fungsional adalah menyangkut adanya pembagian kerja yang 

berbeda-beda. Dan diferensiasi fungsional menuntun pada pelaksanaan kewajiban 

sesuai dengan fungsinya. Diferensiasi adat adalah tentang aturan dan norma yang 

mengikat masyarakat muncul sebagai kebutuhan. Aturan dan norma sejalan dengan 

nilai tujuannya dapat mengendalikan perilaku masyarakat.  

2.3. Bentuk-Bentuuk Diferensiasi Sosial 

1) Dieferensiasi Biologis 

Diferensiasi biologis adalah berakitan dengan jenis kelamin, umur, ras, 

inetelektual. Diferensiasi jenis kelamin merupakan jenis pembeda yang sangat 

nampak untuk dilihat. Diantaranya adalah pembedaan jenis yakni laki-laki dan 

perempuan. Diferensiasi jenis kelamin akan berdampak pada pembagian kerja. Jadi 

munculnya spesialisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma sosial yang selalu 

memberikan batasan tentang pekerjaan, mana yang patut dikerjakan dan dilakukan 

oleh seorang laki-laki dan mana yang patut dikerjakan bagi seseorang perempuan 

(Setiadi dan Kolip, 2011 :463) 

Diferensiasi umur adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban dan 

kewenangan. Orang yang lebih tua biasanya memiliki otoritas (kewenagan) untuk 

menentukan kebijakan di dalam kelompoknya. Diferensiasi ras, dicirikan berdasarkan 

pada karakter genetik (Gen). Sehingga ada yang berkulit putih, hitam, suamatang, 

rambut kriting, rambut lurus dan sebagainya. Difierensiasi intelektual adalah 
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penggolan manusia berdasarkan pada kecerdasan intelktual, daya tangkat, kapasitas 

otak dan sebagainya.  

2) Diferensiasi Sosiokultural 

Diferensiasi sosiokultural berkaitan dengan suku bangsa, agama, klan, 

profesi/pekerjaan. Indonesia suku bengsa terdiri dari jawa, Madura, sunda, papua, 

ambon, ternate dan sebagainya. Selain itu, ciri khas adalah pada pola hidup, bahasa, 

pakaian, adat, budaya, bangunan rumah, kesenian, dan sistem perkawinan. 

Diferensiasi agama perbedaan yang dicirikan pada perbedaan keyakianan agama, 

yang terdiri dari Islam. Kristen dan sebagainya. Diferensiasi klan adalah 

penggolongan masyarakat berdasarkan marga berdasarkan kaln. Disebut juga sebagai 

besar kecil yang terdiri dari satu nenek moyang. Diferensiasi profesi atau pekerjaan 

adalah pada pengolompokan berdasarkan pada jenisi profesi yang berbeda, 

diantaranya adalah guru, dokter, dosen, polisi, tentara, pengusaha, dan sebagainya 

(Setiadi dan Kolip, 2011 :468). 

2.4. Dampak Diferensiasi Sosial 

Perbedaan suku, agama, ras, pekerajaan/profesi telah membawa dampak dalam 

kehidupan sosial, diantaranya: 

1) Perbedaan suku, agama, ras dan antara golongan akan membawa dampak 

positif yaitu sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan modal dasar 

dalam pembangunan dengan syarat seluruh elemen memahami perbedaan-

perbedaan antara kelompoknya dengan menempatkan toleransi sebagai 

perekat integrasi sosial.  
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2) Perbedaan suku, agama, rasa, pekerjaan dan antara golongan akan membawa 

dampak negative yaitu sebagai sumber pemicu disintegrasi sosial, jika tiap-

tiap kelompok yang berbeda saling mengedepankan kepentingan 

kelompoknya dengan mengabaikan keberadaan kelompok sosial lainnya 

(Setiadi dan Kolip, 2011 : 473). 

Studi ini, menyorti tentang diferensiasi mata pencahariaan, fokus studi ini 

adalah melihat bagaimana penyebab diferensiasi mata pencahariaan serta akibat dari 

diferensiasi mata pencahariaan.  

2.5. Diferensiasi Mata Pencahariaan 

Diferensiasi mata pencahariaan adalah menyangkut tentang profesi/pekerjaan, 

dimana setiap jenis mata pencahariaan didalamnya terdapat kedudukan, peran, serta 

hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Menurut Soekanto (2007), menyatakan bahwa 

diferensiasi merupakan bentuk variasi pekerjaan, prestase, dan kekuasaan kelompok 

dalam masyarakat. 

Keberagaman mata pencahariaan juga diartikan sebagai diveresifikasi dalam 

sosiologi disebut sebagai diferensiasi sosial. Menurut Rijanta dan Suhardjo,( 2003) 

bahwa diversifikasi merupakan proses pentingnya kegiatan dan pendapatan non 

pertnian bagi rumah tangga. Desa atau Perdesaan diartikan sebagai suatu konsekuensi 

atas sangsi sosial yang meningkatnya aktivitas komersil dan industri yang 

berhubungan dengan sektor pertanian, baik yang berwilayah di desa maupun di kota-

kota tetangga. Oleh karena itu, faktor sosial, budaya, politik, lebih memberikan peran 

aktif  dalam membangun dan membentuk struktur pemukiman penduduk (Puji 

Hardati, 2012). 
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Mata pencaharian yang berusaha ditangkap adalah tidak hanya apa yang 

dilakukan manusia untuk hidup, tetapi juga sumber daya yang menyediakan mereka 

dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan, faktor resiko 

adalah mereka harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya, dan lembaga 

serta hubungan politik yang juga membantu dan menghalangi dalam tujuan mereka 

agar dapat hidup dan meningkatkan taraf hidup (Frank Ellis, www.fao.org) Dalam 

Imam Prambudi, (2010). 

2.6. Deskripsi Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Ade Febryanti,(2016) 

“Dampak Perkebunan Karet Terhadap Diferensiasi Sosial Dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Transmigran (Kasus Desa 

Di Sekitar Perkebunan Karet : Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri”. Metode 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa menggunakan 

data primer dan data sekunder yang relevan dengan topik skripsi. Hasil uji 

regresi mengungkapkan bahwa faktor yang berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan adalah luas lahan dengan signifikasi sebesar (0,000<0,05).  

Hasil Penelitian Masuknya perkebunan karet menyebabkan terjadinya 

diferensiasi sosial yang semakin kompleks meliputi: jenis mata pencaharian, 

tingkat penguasaan lahan, dan tingkat pendapatan serta banyak faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani masyarakat transmigran. Pendapatan petani 

merupakan pendapatan yang diperoleh dalam rumah tangga.  Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan dipicu oleh faktor-faktor pendorong 

yang mempengaruhi pendapatan petani dengan indikator seperti: luas lahan, 

http://www.fao.org/
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tingkat pendidikan kepala keluarga, pengalaman bertani kepala keluarga, jumlah 

tanggungan dalam keluarga, dan usia kepala rumah tangga petani masyarakat 

transmigran. 

2.1.2.  Puji Hardati (2012) 

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran 

Timur.  “Perkembangan Perumahan dan Diversifikasi Mata Pencahariaan 

Penduduk Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur”. Metode yang 

digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik 

observasi, dokumentasi wawancara dan dalam wawancara digunakan kuisioner 

serta GPS (Global Positioning System) 

Hasil Penelitian. Hampir semua rumah tangga melakukan diversifikasi 

matapencaharian, dan tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki pekejaan 

sampingan. Karakter penduduk memiliki karakteristik paling baik, jumlah anak 

paling sedikit, pendidikan lebih tinggi, jenis pekerjaan lebih terkonsentrasi pada 

jenis pekerjaan tetap, dan dengan penghasilan lebih tinggi, serta bangunan rumah 

semua permanen dengan jenis bangunan menengah dan mewah. 

Relevansi dalam penelitian adalah sama-sama menyoroti tentang 

keragaman mata pencahariaan. Namun perbedaan dalam penelitian tersbut 

adalah pada tempat lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian tersebut berada di 

Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, sedangkan peneliti melakukan 

studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau kabupaten Malang. Metode yang 

digunakan juga berbeda, dimana pada penelitian tersebut yang digunakan adalah 

metode kualitatif deskriptif dengan sedangkan peneliti menggunakan metode 



25 
 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan jenis pengambilan sampel adalah 

purposive sampling.  

2.1.3. Jurnal Imam Prambudi (2010)  

Perubahan Mata Pencaharian Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hubungan Perubahan Mata Pencaharian 

Dengan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Membalong, Kecamatan 

Membalong, Belitung).   

Implikasi Empiris; Hasil penelitian muncul pemahaman bahwa: (1) 

Adanya hubungan saling mempengaruhi antara perubahan mata pencaharian 

dengan nilai sosial budaya. (1) Nilai ekonomi yang didasarkan pada usaha 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perbaikan taraf hidup. (3) Nilai ekonomi 

memberikan pengaruh untuk melakukan tindakan sosial berupa perubahan mata 

pencaharian. (4) Perubahan mata pencaharian ke sektor pertambangan selain 

memberikan dampak buruk pada lingkungan biologis.  

Relevansi Penelitian ini adalah pada konteks perubahan mata 

pencahariaan, sedangkan peneliti melihat dari dampak sosial diferensiasi mata 

pencahariaan yang pada hakikatnya sama. Perbedaannya adalah Pertama, lokasi 

penelitian di Desa Membalong, dan lokasi peneliti di Desa Landungsari. Kedua, 

metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dan peneliti menggunakan 

metode studi kasus dengan. 
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Tabel 2.1. Penilitian Terdahulu 

 

 

No 

 

Nama Peniliti dan Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

Relevansi Penelitian 

 

1 Ade Febryanti,(2016) 

Dampak Perkebunan Karet 

Terhadap Diferensiasi Sosial 

Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan 

Masyarakat Transmigran 

(Kasus Desa Di Sekitar Perkebunan 

Karet : Desa Suka Makmur, 

Kecamatan Putri 

Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Provinsi Bengkulu) 

 

Departemen Sains Komunikasi Dan 

Pengembangan Masyarakat 

Fakultas Ekologi Manusia 

Institut Pertanian Bogor 

2016 

Masuknya perkebunan 

karet menyebabkan 

terjadinya diferensiasi 

sosial yang semakin 

kompleks meliputi: jenis 

mata pencaharian, tingkat 

penguasaan lahan, dan 

tingkat pendapatan. Faktor 

pendorong luas lahan, 

tingkat pendidikan kepala 

keluarga, pengalaman 

bertani kepala keluarga, 

jumlah tanggungan dalam 

keluarga, dan usia kepala 

rumah tangga petani 

masyarakat 

transmigran. 

-Persamaan dalam penelitian 

ini melihat bagaimana 

Dampak sosial diferensiasi. 

Perbedaan dari penelitian ini, 

pertama, kasus yeng diteliti 

berbeda, yakni dampak 

perkebunan karet terhadap 

diferensiasi sosial dan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

pendapatan masyarakat 

transmigran. Kedua, adalah 

pada metode penelitian, 

metode yang digunakan adalah   

metode analisa yang 

menggunakan data primer dan 

data sekunder yang relevan 

dengan topik proposal 

penelitian. Ketiga lokasi 

penelitian, peneliti melakukan 

studi di tempat dan lokasi 

yang berbeda, khususnya di 

Desa Landungsari. Dan 

metode yang digunakan adalah 

metode studi kasus.  

Sedangkan dari penelitian 

yang terdahulu  penelitiannya 

di   Desa Di Sekitar 

Perkebunan Karet : Desa Suka 

Makmur, Kecamatan Putri 

Hijau, Kabupaten Bengkulu 

Utara, Provinsi Bengkulu 

2 Puji Hardati (2012) 

“Penelitian ini dilaksanakan di 

kecamatan Ungaran Barat dan 

Ungaran Timur.  Perkembangan 

Perumahan dan Diversifikasi Mata 

Pencahariaan Penduduk Kecamatan 

Hasil Penelitian. Hampir 

semua rumah tangga 

melakukan diversifikasi 

matapencaharian, dan tidak 

ada rumah tangga yang 

tidak memiliki pekejaan 

sampingan. Karakter 

Relevansi dalam penelitian 

adalah sama-sama menyoroti 

tentang keragaman mata 

pencahariaan. Namun 

perbedaan dalam penelitian 

tersbut adalah pada tempat 

lokasi penelitian, dimana 
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Ungaran Barat dan Ungaran Timur”. penduduk memiliki 

karakteristik paling baik, 

jumlah anak paling sedikit, 

pendidikan lebih tinggi, 

jenis pekerjaan lebih 

terkonsentrasi pada jenis 

pekerjaan tetap, dan 

dengan penghasilan lebih 

tinggi, serta bangunan 

rumah semua permanen 

dengan jenis bangunan 

menengah dan mewah. 

lokasi penelitian tersebut 

berada di Kecamatan Ungaran 

Barat dan Ungaran Timur. 

Sedangkan peneliti melakukan 

studi di Desa Landungsari 

Kecamatan Dau kabupaten 

Malang. Metode yang 

digunakan juga berbeda. 

Dimana pada penelitian 

tersebut yang digunakan 

adalah metode kualitatif 

deskriptif dengan sedangkan 

peneliti menggunakan metode 

studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif dan jenis 

pengambilan sampel adalah 

purposive sampling. 

3 Imam Prambudi (2010)  

Perubahan Mata Pencaharian Dan 

Nilai Sosial Budaya Masyarakat 

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang 

Hubungan Perubahan Mata 

Pencaharian Dengan Nilai Sosial 

Budaya Masyarakat Di Desa 

Membalong, Kecamatan 

Membalong, Belitung).   

Hasil penelitian  

Hasil penelitian ini di Desa 

Membalong, Kecamatan 

Membalong, Kabupaten 

Belitung. (1) Adanya 

hubungan saling 

mempengaruhi. (1) Nilai 

ekonomi yang didasarkan 

pada usaha (3) Tindakan 

sosial berupa perubahan 

mata pencaharian. (4) 

Perubahan mata 

pencaharian ke sektor 

pertambangan.  

Hubungan  dengan penelitian 

tersebut adalah pada 

perubahan mata pencahariaan 

masyarakat. Sedangkan 

perbedaan pada penelitian ini. 

Pertama, lokasi penelitian di 

Desa Membalong, dan lokasi 

peneliti di Desa Landungsari. 

Kedua, metode yang 

digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Dan peneliti 

menggunakan metode studi 

kasus dengan. 

 

 

2.7. Teori Pembagian Kerja (Emile Durkheim) 

Kajian tentang perubahan sosial tidaklah mudah terutama berkaitan dengan 

dampak sosial diferensiasi mata pencahariaan. Keberagaman dan perbedaan mata 

pencahariaan merupakan perkembangan relasi moderen diantara para individu, 
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kelompok serta masyarakat, dimana pada masa tersebut , masyarakat ditandai dengan 

adanya krisis moralitas moderen atau hilangnya nurani kolektif diantara individu, 

kelompok dan masyarakat. 

Teori yang menyoroti tentang perubahan sosial terutama di dunia pekerjaan, 

salah satu diantara tokoh sosiologi yang fenomenal adalah Emile Durkheim dengan 

karyanya tentang pembagian kerja (the division of labor), yang menyatakan bahwa 

proses pembagian kerja karena lebih banyak individu, kelompok, masyarakat dapat 

berinteraksi satu sama lain. hubungan tersebut muncul karena disebabkan oleh faktor 

demografis dan teknis. Dimana faktor demografi disebabkan oleh kepadatan 

penduduk, terutama dengan perkembangan kota khususnya melalui urbanisasi dan 

imigrasi. Selain itu, faktor teknis diakibatkan oleh majunya alat-alat dibidang 

teknologi yang secara cepat.  

Teori pembagian kerja (the division of labor) melihat masyarakat moderen 

tidak disatukan oleh kemiripan-kemiripan diantara orang yang melakukan hal yang 

pada dasarnya sama. Malahan pembagian kerja sendiri yang menarik orang-orang 

bersama dengan memaksa mereka saling bergantung satu sama lain. Mungkin tampak 

bahwa kebutuhan ekonomis yang merusak perasaan solidaritas. Jadi perubahan 

pembagian kerja dapat berimplikasi pada struktur masyarakat, terutama Durkheim, 

menyoroti tentang solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis 

adalah masyarakat yang dicirikan oleh persamaan atau semua orang adalah generalis. 

Ikatan dari orang-orang itu, karena mereka semua terlibat dalam kegiatan yang sama 

dan memiliki tanggung jawa yang sama pula. Sebaliknya masyarakat yang dicirikan 

dengan masyarakat solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaab-perbedaan 
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diantara orang-orang kerena memreka semua mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang berbeda (Ritzer,2012 :143-147). 

Masyarakat moderen melaksanakan tugas yang relatif sempit, mereka 

membutuhkan banyak orang lain agar dapat bertahan hidup. Keluarga primitif 

dkepalai oleh ayah pemburu dan ibu pengumpul makanan yang nyaris swasembada, 

tetapi masyarakat moderen membutukan grosir, pemanggang roti, tukang jagal, 

otomekanik, guru, polisi, dan seterusnya. Jadi masyarakat moderen memerlukan 

berbagai jenis pelayanan yang disediakan orang lain agar tetap hidup. Oleh karena 

itu, masyarakat moderen dipersatukan oleh spesialisasi orang-orang dan kebutuhan 

mereka untuk layanan dari banyak orang, spesialisasi itu bukan hanya pada individu, 

tetapi juga pada kelompok-kelompok, strukur sosial, lembaga sosial  pada masyarakat 

umumnya.  

Durkheim menyebut masyarakat primitif mempunyai nurani kolektif akan 

tetapi dengan hadirnya pembagian kerja yang bertambah telah menyebabkan 

berkurangnya dan hilangnya nurani kolektif. Nurani kolektif jauh kurang berarti di 

masyarakat solidaritas organik, tetapi hanya berlaku dalam masyarakat mekanis. Dan 

nurani kolektif dalam masyarkat solidaritas oraganik ada tetapi lemah, sebaliknya 

masyarakat solidaritas mekanis lebih kuat dan bertahan lama, jika tidak ada 

pembagian kerja (Ritzer, 2012 :148-150). 

Pembagian kerja, ide patologis digunakan untuk mengkritik  beberapa bentuk 

abnormal di masyarakat moderen. pertama, pembagian kerja anomic; Kedua, 

pembagian kerja yang dipaksakan; Ketiga, pembagian kerja yang dikoordinasikan 

dengan buruk. Bahwa krisis moral disebabkan oleh bentuk-bentuk masyarakat 
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abnormal. Pembagian kerja anomic, mengacu pada kurangnya aturan yang mengikat 

dan hal itu masyarakat solidaitas oraganik condong pada patologi. 

 Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan aturan-aturan, tanpa 

aturan masyarkat akan terbebani oleh kondisi yang abnormal serta menambah 

anomie, Durkheim menyebut sebagai pembagian kerja yang dipaksakan. Patologi 

kedua, melihat bahwa norma-norma, pengalaman yang sudah ketinggalan zaman 

dapat memaksa para individu, kolompok, masyarakat terhadap kelas-kelas dan posisi 

yang tidak cocok dengan tradisi, kekuasaan ekonomi, atau status dapat menentukan 

siapa yang melaksanakan pekerjaan dengan mengakibatkan bekat dan kualifikasi .  

Pembagian kerja abnormal jelas ketika dispesialisasikan dilakukan oleh orang 

yang berbeda yaitu dikoordinasikan secara terpaksa, Durkheim mengingatkan bahwa 

solidaritas organik mengalir dari interdependensi masyarakat. jadi secara umum dari 

gambaran yang dismapiakan oleh Durkheim tersebut, bahwa masyarakat moderen, 

anomie, pembagian kerja yang dipaksakan, koordinasi spesialisasi yang semestinya 

tidak diperhitungkan, masyarakat moderen tidak lagi dipersatukan oleh pengalaman 

bersama kepercayaan bersama, akan tetapi mereka dipersatukan oleh perbedaan-

perbedaan, kunci bagi hal tersebut adalah keadilan sosial. Tugas masyarakat yang 

maju adalah pekerjaan mewujudkan keadilan, sebagaimana ide mengenai masyarakat 

yang rendah ialah menciptakan atau memelihara sekuat tenaga bersama, yang 

menyerap individu, begitu juga cita-cita adalah membuat relasi-relasi sosial lebih 

pantas, bebas dan bermanfaat bagi sosial (Ritzer, 2012 :155). 
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a. Asumsi Teori Pembagian Kerja 

Kunci dari teori pembagian kerja adalah menyoroti tentang perubahan 

perilaku masyarakat moderen yang berimplikasi pada spesialisasi-spesialisasi 

pekerjaan, dan hilang nurani kolektif dari masyarakat  atau hilangnya solidaritas 

sosial dan berdampak pada kepadatan dinamis yang bersifat demogarafi 

(pertumbuhan penduduk kerja). Oleh karena itu, Durkheim, mengunakan konsep 

normal dan patologis adalah untuk melihat bahwa kejahatan terjadi sangatlah normal 

karena kejahatan memiliki fungsi, bagi Durkheim kejahatan mamabantu masyarakat 

untuk mendefinsikan dan menggambarkan nurani kolektif  (Ritzer, 2012 : 156).  

Teori pembagian kerja memiliki mekanisme, bagaiamana menigkatkan jumlah 

penduduk, menghasilkan diferensiasi sosial atau pertumbuhan pembagian kerja. 

Menurut Durkheim, menyatakan bahwa karena perjuangan mempertahankan hidup 

semakin sulit akan menyebabkan pertentangan. Oleh karena itu, menigkatnya 

hubungan/interaksi diantara individu kelompok, dan masyarakat yang terdiferensiasi 

akan meningkatkan persaingan diantara mereka (Agus Salim, 2002:56). 

Jumlah penduduk pencari kerja akan terus meningkat, ada kompetisi 

dikalangan penduduk dalam berbagai sektor kehidupan. Penciptaan lapangan 

pekerjaan baru akan melahirkan masalah pula, karena pembagian kerja yang 

terdiferensiasi akan sulit dikerjakan karena terjadi persaingan yang cukup ketat. 

Spesialisasi dibutuhkan dalam rangka pembagian kerja, terjadi kelompok urbanisasi 

berdasarkan kelompok kerja dan akan hilang nurani kelektivitas generalisme, yang 

kemudian digantikan oleh kode etik yang terbatas, yaitu kesepakatan tentang nilai-

nilai dasar dalam pembagian kerja. Jadi dalam struktur masyarakat yang 
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digambarakan oleh Durkheim, bahwa keberadaan ide-ide dominan tidak akan datang 

dari siapa pun, tetapi dari pekerjaan dan adanya kode etik profesi dan biasanya. 

Dampak sosial diferensiasi mata pencahariaan di Desa Landungsari akan 

berdampak pada berkembangnya pembagian kerja. Dimana akan munculnya 

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan menurut jenis mata pencahariaan sehingga akan 

menimbulkan hilangnya moralitas dan nurani kolektivisme dalam masyarakat dan 

aturan-aturan yang berlaku bukan lagi di dasarkan pada solidaritas sosial akan tetapi 

pada hukum restitutif yang menghendaki para pelanggar memberikan ganti rugi atas 

kejahatan yang dilakukan karena dianggap melanggar aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan. 




