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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi diambil dari dua judul penelitian

terdahulu yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian

sekarang, yang pertama adalah Siti Kalimah (2014) menulisakn skripsi

dengan judul “ Kontribusi Buruh Gendong Perempuan di Pasar

Giwangan Yogyakarta Terhadap Ketahanan Keluarga”. Universitas

Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar

Sekolah dengan hasil penelitian yang di dapatkan adalah sebagai

berikut:

1. Buruh gendong perempuan di pasar giwangan memiliki peran

ganda (double burden) serta tanggung jawab yang besar terhadap

keluarga dan pekerjaanya. Dan untuk mensiasatinya perempuan

harus pandai-pandai mengatur waktu antara urusan pekerjaan dan

urusan rumah tangga.

2. Buruh gendong perempuan meskipun mereka sebagian waktunya

dihabiskan di pasar, namun mereka tidak pernah melupakan

tanggung jawabnya di dalam keluarga.

3. Interaksi yang terjalin atara buruh yang satu dengan yang lainnya

berjalan dengan baik meskipun mereka terlihat seperti berlomba-

lomba.
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Penelitian yang kedua yaitu, Ujianto Singgih Prayitno (2012)

dengan judul penelitian “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Ketahanan

Keluarga Miskin di Bantaran Sungai Ciliwung”. Pusat Pengkajian,

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Modal sosial komunitas Bantaran Sungai Ciliwung terhadap

ketahanan keluarga. Secara struktural terlihat bahwa pola atau

struktur hubungan sosial meningkatkan, sekaligus menghambat

perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dari kehidupan

sosial.

2. Ketahanan ekonomi keluarga, dengan demikian juga merupakan

tindakan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikondisikan secara

sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang

berlangsung dari para aktor.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan

penelitian yang akan dilakukan dapat dillihat dari judul penelitian, hasil

temuan dari masing-masing penelitian terdahulu yang telah dilakukan,

sehingga dapat dilihat dan ditarik sebuah relevansi dengan penelitian

yang akan dilakukan.
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Hasil temuan dan relevansi penelitian dapat dilihat sebagai

berikut:

No Judul dan Nama
Peneliti

Hasil Relevansi Penelitian

1. Kontribusi Buruh
Gendong Perempuan
Di Pasar Giwangan
Yogyakarta
Terhadap Ketahanan
Keluarga, Siti
Kalimah, Universitas
Negeri Yogyakarta,
Fakultas Ilmu
Pendidikan, Jurusan
Pendidikan Luar
Sekolah

Kontribusi buruh
gendong terhadap
ketahanan keluarga
meliputi (a)
kontribusi secara
fisik yaitu buruh
gendong
memberikan
kebutuhan sandang,
pangan dan papan,
kebutuhan
pendidikan, dan
kebutuhan
kesehatan, (b)
kontribusi secara
sosial yaitu buruh
gendong
memberikan nilai
yang berorientasi
pada agama,
komunikasi,
pembagian peran,
kebersamaan
keluarga dan
pembinaan
hubungan sosial.,
dan (c) kontribusi
secara psikologis
yaitu kepedulian
terhadap suami,
pengendalian
emosi,
keikutsertaan dalam
menanggulangi
masalah, dan
konsep diri (
harapan dan
kepuasan).

Persamaan penelitian
yang akan dilakukan
oleh peneliti dengan
penelitian yang
dilakukan oleh Siti
Kalimah adapah sama-
sama melihat bagaimana
ketahanan keluarga yang
dilakukan oleh buruh.
Perbedaannya adalah,
didalam penelitian Siti
Kalimah melihat
kontribusi buruh
perempuan terhadap
ketahanan keluarga,
sedangkan yang ingin
peneliti teliti adalah
mengenai ketahanan
keluarga buruh pemetik
kopi di PTPN XII
Blawan.
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2. Pengaruh Modal
Sosial Terhadap
Ketahanan Keluarga
Miskin Di Bantaran
Kali Ciliwung,
Ujianto Singgih
Prayitno, Pusat
Pengkajian,
Pengolahan Data dan
Informasi (P3DI),
Sekretariat Jenderal
DPR RI.

aksi kolektif dan
bekerja bersama
adalah variabel
yang paling
berperan dalam
memprediksi
ketahanan keluarga,
kemudian diikuti
variabel informasi
dan komunikasi,
serta peran aktor
dalam ketahanan
ekonomi keluarga
yang lebih besar
dibandingkan
dengan peran
masyarakat
sekitarnya.

Persamaan penelitian
yang akan dilakukan
oleh peneliti dengan
penelitian yang
dilakukan oleh Ujianto
Singgih Prayitno adalah
sama-sama melihat
ketahanan keluarga.
Perbedaannya adalah,
didalam penelitian Siti
Kalimah melihat
pengaruh modal sosial
terhadap ketahanan
keluarga miskin,
sedangkan yang ingin
peneliti teliti adalah
mengenai ketahanan
keluarga buruh pemetik
kopi di PTPN XII
Blawan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.1.2 Konsep Keluarga

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari

Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa keluarga adalah

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk

dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang

berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan (Suadah, 2003: 23).

Sedangkan menurut Khairuddin didalam Suadah (2003:23) keluarga memiliki

ciri-ciri yang penjelasannya sebagai berikut:
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1. Kebersamaan, keluarga merupakan bentuk yang paling universal diantara

bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya dan dapat ditemukan dalam semua

masyarakat.

2. Dasar-dasar emosional, hal ini didasarkan pada suatu kompleks dorongan

sangat mendalam dari sifat organis kita seperti perkawinan, menjadi ayah,

kesetiaan akan material dan perhatian orang tua.

3. Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan

yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk

manusia dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kehidupan

dan kesadaran hidup yang mana merupakan sumbernya. Pada khususnya

hal ini membentuk karakter individu lewat pengaruh-pengaruh kebiasaan

organis mental.

4. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas

ukurannya yang dibatasi oleh kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa

kehilangan patrialkal, struktur sosial secara keseluruhan dibentuk dari

satuan-satuan keluarga.

5. Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan yang lebih

besar dan continue daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi

lainnya.

6. Aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-hal

yang tabu didalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku

mnentukan kondisinya.
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7. Sifat kekekalan dan kesetaraan, sebagai instruksi, keluarga merupakan

sesuatu yang permanen dan universal, dan sebagai asosiasi merupakan

organisasi menjadi terkelompok disekitar keluarga yang menuntut

perhatian khusus.

Pada hakekatnya keluarga merupakan hubungan seketurunan

maupun tambahan (adopsi) yangdiatur melalui kehidupan perkawina n

bersama, searah dengan keturunan-keturunan mereka yang merupakan

suatu satuan khusus. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk

berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan

spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar

anggota dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 ayat 11 UUD No.10/

1992).

2.1.3 Konsep Ketahanan Keluarga

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian

kesejahteraan keluarga (family well-being), namun saling berkaitan.

Penjelasan ketahanan keluarga dirangkum sebagai berikut:

1. Keluarga diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

a. Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa

pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan

kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram
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dan harapan masa depan yang lebih baik dalam

mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

b. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk

berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak

yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab,

harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

c. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup

aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,

kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai

agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga

sejahtera.

d. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi

keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk

hidup harmonisdalam meningkatkan kesejahteraan dan

kebahagiaan lahir dan batin.

e. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan

kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai

pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan

ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian
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sertakesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan

fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri,

mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan

harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU

Nomor 10/1992).

3. Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga

(family strength) yang berfungsi dengan baik (functional family)

yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban

antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3)

Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh

tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan

ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh

kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati

orangtuanya.

Menurut Achir (1999) didalam Soeradi (2013) suatu keluarga

dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila

keluarga itu dapat berperanan secara optimal dalam mewujudkan

seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab

keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, maka fungsi keluarga
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meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi,

sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Menurut pemikiran Achir tersebut, cara untuk mengetahui ketahanan

keluarga dengan mencermati pelaksanaan sejumlah fungsi keluarga.

Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan

sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan

memiliki katahanan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak

mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga

tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyanan eksistensinya.

Kemudian menurut Megawangi, Zeitlin dan Garman (Sunarti

dkk, 2003), ketahahan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam

mengelola sumber daya yang mereka miliki serta menanggulangi

masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan maupun

psikosial keluarga. Dari dua definisi tersebut, unsur-unsur di dalam

ketahanan keluarga adalah pengelolaan sumber daya manusia,

pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Dikemukakan oleh Budhi Santoso (1994) dalam tulisannya

“Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pembinaan Kualitas

Sumber Daya Manusia”, bahwa betapapun sederhananya kehidupan

suatu keluarga, pasti mengembangkan organisasiasi sosial yang

masing-masing menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan hidup

bersama. Organisasiasi sosial itu pada intinya meliputi pengaturan

hubungan sosial antar anggota (social alignment), cita-cita atau
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tujuan bersama yang mengikat kesatuan sosial yang bersangkutan

(social media), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman

dalam pergaulan sosial (social standard) dan penegakan ketertiban

hidup bersama (social control). Berdasarkan pemikiran ini, maka

setiap orang, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun

anggota masyarakat terikat oleh keempat norma sosial tersebut

dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Suyono (1994), dalam menghadapi

perubahan sosial budaya yang cepat dewasa ini, keluarga hendaknya

dipersiapkan dengan peranan ganda, yaitu:

1. Setiap keluarga mampu mengadakan penyesuaian agar

bertanggung jawab sebagai pengayom seluruh anggota

keluarganya sendiri. Dalam hal ini peranan keluarga sebagai

wahana persemaian dan pelembagaan nilai-nilai luhur, mampu

meningkatkan kesejahteraan keluarga, membangun seluruh

potensi mejadi sumber daya insani dan mempunyai berbagai

kemampuan lain untuk mendukung pembangunan bangsa.

2. Setiap keluarga harus mampu meningkatkan kemampuannya

karena harus selalu siap melakukan penyesuaian terhadap

lingkungan baru di sekitarnya yang terus berubah.

Kemudian, dikemukakan oleh Giddens (1998), untuk

mempertahankan ketahanan keluarga, perceraian harus dipersulit.

Ketidakberesan dalam perkawinan, keluarga dan pengasuhan anak-
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anak harus dilakukan perbaikan mulai dari menerapkan prinsip

kesaman derajat antar jenis kelamin. Kemudian keluarga didorong

untuk mengembagkan prinsip demokrasi atau terdemokrasikan,

melalui proses-proses sebagaimana yang berlangsung dalam

demokrasi publik. Melalui mendemokrasikan keluarga itu, maka

akan menunjukkan bagaimana kehidupan keluarga akan memadukan

pilihan individu dan solidaritas sosial. Demokrasi dalam konteks

keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati,

otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan bebas dari

kekerasan.

Goode yang dikutip oleh Solihin (2007), dengan

menggunakan pendekatan struktural mengemukakan bahwa

peningkatan ketahanan keluarga dilakukan agar terjadi keserasian

dalam hal:

1. Hubungan antara keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas,

maksudnya sistem ketetanggaan, istitusi ekonomi, politik/

pemerintahan, institusi hukum, agama dan lain-lain. Bila tercipta

keharmonisan, maka dihasilkan kondisi ketahanan keluarga yang

tinggi, artinya keberadaan institusi tersebut akan mendukung

terciptanya ketahanan keluarga.

2. Hubungan antara keluarga dengan subsistemnya bisa berarti

hubungan antara anggota keluarga, atau antara keluarga dengan

sistem nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga tersebut yang
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pada gilirannya menghasilkan keluarga yangtangguh dalam

menghadapi goncangan. Dalam kaitan menciptakan katahanan

keluarga yang sejalan dengan pembangunan sosial, maka

internalisasi nilai tentang kejujuran, kurukunan, keuletan dan lain-

lain merupakan hal yang dianjurkan untuk dimiliki setiap

keluarga.

3. Hubungan antara keluarga dengan kepribadian anggotanya

berkaitan dengan bagaimana peran orangtua dalam menjalankan

fungsinya sebagai pendidik utama individu dalam kelompok

primernya, sehingga menghasilkan individu-individu dengan

pribadi yang tangguh, ulet, tahan goncangan yang pada akhirnya

menghasilkan keluarga yang berketahanan tinggi.

Pemikirian Goode tersebut menekankan, bawa ketahanan

keluargadapat dibangun melalui pengembangan interaksi dan relasi

sosial yang harmonis, baik antara anggota keluarga, anggota keluarga

dengan sistem nilai dan norma dalam keluarga; maupun anggota

keluarga dengan masyarakat dan institusiinstitusi yang ada di

masyarakat.

2.1.4 Buruh Dalam Konsep Industri

Buruh dapat diartikan sebagai semua orang yang bekerja dan

terdaftar namanya di perusahaan serta menerima gaji atau upah secara

langsung dari perusahaan tempat dia bekerja, baik yang aktif bekerja

maupun yang sedang cuti izin dengan perusahaan, sedang mengikuti
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training, berstatus buruh tetap, kontrak, harian lepas maupun borongan.

Pengertian lainnya, buruh adalah orang yang senang hati melakukan

usaha, kerja-keras, berjerih payah untuk menghasilkan produk atau

barang. Buruh adalah pemilik jasa dan orang yang melahirkan karya.

Buruh bukanlah orang yang tergelincir pada lilitan ekonomi dan

tunduk dalam suatu pekerjaan, tetapi orang yang mengaktifkan diri,

berjalan terus dan aktif memenuhi kegiatan produksi. Buruh memiliki

sifat yang memberikan dan berunsur membangun, mencipta dan

menghidupkan (Steven, 2014. Definisi buruh)

Buruh harian lepas (BHL) adalah buruh yang diikat dengan

hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai

dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau

jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut buruh harian lepas (BHL)

karena buruh yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk

kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti buruh tetap.

Umumnya buruh harian lepas (BHL) adalah buruh yang mengerjakan

pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.

Dalam penelitian ini buruh harian lepas yang dimaksud adalah

pekerja lepas di bidang pertanian karena mereka hanya bekerja

disektor pertanian. Sehingga mereka lebih tepat dikatakan buruh tani.

Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh

penghasilan terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para

pemilik tanah atau para petani penyewa tanah. Sebagian besar dari
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mereka atas dasar jangka pendek, dipekerjakan dan dilepas dari hari ke

hari. Disamping itu melakukan pekerjaan yang diupah, buruh harian

itu juga melakukan perdagangan kecil kecilan, menjual pisang, rokok

dan hasil pertanian secara kecil-kecilan, menjualnya berdasarkan

komisi dan kadang-kadang ada juga dari mereka yang menanami

sebidang tanah kehutanan dengan perjanjian (Sajogyo, 1995: 112)

Dalam tingkah lakunya terhadap orang-orang yang diluar dari

kelompoknya, buruh tani biasa menyerah saja pada nasibnya, ia ingin

memperbaiki keadaannya, tetapi ia tidak tahu caranya, karena itu ia

menyerah saja. Kelompok ini biasanya curiga terhadap segala sesuatu

yang datang dari luar lingkungannya. Akan tetapi sekalipun

kedengarannya bertentangan, pada akhirnya buruh tani itu paling

percaya kepada pertimbangan para majikan mereka. Tentu saja

kepercayaan itu ada batasnya, tetapi dalam berhubungan dengan

mereka, sekurang-kurangnya buruh itu tahu dimana mereka berdiri.

Dalam beberapa keadaan pendapat para majikan itu sangat

menentukan, sedangkan pendapat orang-orang yang berusaha menjadi

pemimpin buruh tani dalam perjuangan mereka untuk memperbaiki

kondisi hidup, tidakditerima. Terbukti bahwa pendapat mereka kurang

diperhatikan dibandingkan dengan pendapat majikan. Tidak ada

jawaban atau badan pemerintahan yang benarbenar memberikan

perhatiannya, baik langsung maupun tidak langsung, kepadaburuh tani
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dan nasibnya. Buruh tani hidup dari hari ke hari saja dan tidak

memperhatikan rencana masa depan misalnya dengan menabung.

Sajogyo memberikan cirri-ciri buruh tani yang bekerja dengan

upah harian lepas sebagai berikut:

Kegiatan Ekonomi

1. Buruh tani biasanya dipekerjakan oleh tuan tanah besar dengan

digaji sebagai pekerja harian

2. Setelah hasil pertanian dipungut, buruh tani diperbolehkan

menanami tanah-tanah itu selama masa sekitar enam bulan

sebelum tanah ditanami oleh para pemilik lahan atau tuan tanah.

3. Diwaktu mereka tidak dipekerjakkan sebagai buruh, para buruh

tani melakukan perdagangan kecil-kecilan yang menghasilkan laba

kira-kira sama besarnya dengan gaji mereka.

Kedudukan sosial buruh.

1. Para buruh tani berada ditingkat terendah dalam lapisan

masyarakat. Mereka tidak mungkin jatuh lebih rendah lagi dan

mereka tidak mempunyai kedudukan yang akan dipertahankan

maupun yang akan hilang. Posisi seperti ini mempunyai pengaruh

besar terhadap nilai-nilai norma kelompok itu.

2. Buruh tani hidup untuk menyambung nyawa saja, karena tidak ada

benda atau orang yang menjamin kehidupan mereka di masa

depan. Kenyataan ini mempunyai implikasi penting terhadap
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rencana-rencana pembangunan yang telah dipertimbangkan sebaik-

baiknya berada diluar pengertian buruh tani.

3. Buruh tani yang sesungguhnya tidak mempunyai latar belakang

kecerdasan, juga tidak mempunyai pengalaman untuk mengelola

pertanian. Mereka telah biasa bekerja sebagai buruh tani sepanjang

hidup karena itu mereka tahu sedikit mengenai pekerjaan pertanian

seperti mencangkul, menanam, menyiangi, dan memanen.

Buruh tani sebagai kelompok sama sekali tidak terikat kepada

desa mereka. Banyak dari mereka berasal dari tempat lain, dan

kalau telah datang waktunya mereka berpindah ketempat yang baru

dimana mereka berharap menemukan kesempatan untuk berhasil

atau mendapatkan gaji yang lebih besar dan kerja yang lebih ringan

(Sajogyo, 1995: 113-114).

2.1.5 Konsep Buruh dalam Sosiologi Industri

Istilah buruh dalam ilmu sosiologi biasanya disebut dengan

proletar yang sebenarnya bukan hal baru lagi saat Karl Marx pertama kali

merujuknya sebagai salah satu kelas proletar. Kelas ini sebenarnya sudah

banyak muncul sebagai sebuah rujukan kelas dengan nama-nama yang

berbeda. Dalam artian Karl Marx, proletar adalah masyarakat kelas kedua

setelah kelas kapitalis yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Banyak

stereotip yang memandang bahwa proletar hanya terbatas sebagai

masyarakat kelas rendah. Pekerjaan mereka tak lepas dari buruh, petani,
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nelayan atau orang-orang yang berkutat dengan pekerjaan tangan atau

pekerjaan kasar.

Buruh erat kaitannya dengan kondisi ketidakadilan, penghisapan,

kebobrokan, dan kemelaratan. Kondisi buruh pada revolusi industri

cukup memprihatinkan. Pekerja pabrik pada masa itu bukan hanya terdiri

dari pria usia kerja saja, tetapi juga wanita tua dari gadis sampai ibu-ibu

yang sudah tua renta dan anak-anak. Tiap hari mereka bekerja dalam

waktu yang panjang tanpa fasilitas kebersihan, keamanan dan kesehatan.

Sosiolog Karl Marx menganjurkan kepada kaum buruh yang biasa

disebut kaum proletar di seluruh dunia untuk bersatu secara aktif

melawan eksploitasi kelas kapitalis yang selama ini menghisapnya.

(Engels, 2007:31)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Fungsional Struktural Talcott Parson

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional

struktural milik Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori

Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif

di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu

sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat

berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian yang lainya.

Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan

menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan
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menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan

fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem

organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini

ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional

sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan

baik (Raho, 2007:48).

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang

diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-

kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak

yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi.

Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah

singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan

Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat

harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni (Ritzer,

2010:118):

1. Adaptasi (adaptation): sebuah sistem harus

menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem

harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. Pencapain tujuan (goal attainment): sebuah sistem harus

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

3. Integrasi (integration): sebuah sistem harus mengatur

antarhubungan bagian-bagian yang menjadi
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komponennya. Sistem juga harus mengelola antar

hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

4. Latency (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik

motivasi individual maupun pola-pola kultural yang

menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan

berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri

dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan

kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian

tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber

daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem sosial berhubungan

dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan

masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan

fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan

menyiapkan norma-norma dan nilai yang memitivasi mereka dalam

melakukan suatu tindakan (Raho, 2007:54).

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem

tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam

sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat

diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas

pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat

mencegah perang sosial semua lawan semua – menurut Parsons tak
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dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban

problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai

berikut (Ritzer, 2010:123):

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang

saling tergantung.

2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan

diri atau keseimbangan.

3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan

yang teratur.

4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk

bagian-bagian lain.

5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.

6. Alokasi dan integrasi merupkan dua proses fundamental yang

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.

7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan

diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan

hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem,

mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan

mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari

dalam.

Masyarakat yang terintegrasi atas dasar kesepakatan dari

para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang

mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan
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sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem

yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.

Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan

sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling

ketergantungan (Grathoff, 2000:67-87).

Talcot Parson menganalisis masyarakat sebagai suatu

sistem sosial. Inti dari suatu sistem adalah hubungan antara

bagian yang membentuk satu keseluruhan yaitu berupa

organisme sosial. Karena organisme sosial merupakan suatu

sistem, maka bagian dari organisme sosial (masyarakat) tersebut

berusaha untuk menetralisir ganguan atau mempertahankan

keseimbangan. Parson memperkenalkan dua konsep yang

berkenaan dengan sistem sosial yaitu sebagai berikut.

a. Konsep Fungsi,yang mana dimengerti sebagai sumbangan

kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial.

b. Konsep pemeliharaan keseimbangan, dimana hal ini

merupakan ciri utama dari tiap sistem sosial.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa parson

melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang mana tiap

unsur saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan

bersama-sama membangun totalitas yang ada, serta

bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan.
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2.2.2 Alasan Menggunakan Teori Struktural Fungsional

Talcott Parsons

Berkaitan dengan penelitian yang diambil mengenai

Upaya Ketahanan Keluarga Buruh Pemetik Kopi di PTPN

XII Blawan peneliti menggunakan teori struktural fungsional.

Dimana selama ini ketahanan keluarga merupakan hal vital

mengingat keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat

merupakan bagian dari sistem yang didalamnya terdapat

struktur sosial yang memiliki fungsi.

1. Sistem Tindakan

Menurut Parsons, terdapat enam lingkungan sistem

tindakan yang mendorong manusia untuk bertindak . Yakni

adanya realitas hakiki, sistem kultural, sistem sosial, sistem

kepribadian, organisme behavorial, dan adanya lingkungan

fisik-organik. Dalam lingkungan sistem tindakan, Parsons

mengintegrasikan sistem dalam dua aspek. Aspek pertama,

setiap level yang lebih rendah menyediakan syarat, energi

yang dibutuhkan dalam level yang lebih tinggi. Kedua, level

yang lebih tinggi mengontrol level-level yang hirarkinya

berada di bawah mereka. Dalam lingkungan sistem tindakan,

level terendah adalah lingkungan fisik dan organik yang

terdiri dari unsur-unsur tubuh manusia, anatomi, dan fisiologi



43

yang sifatnya non simbolis sedangkan level tertinggi adalah

realitas hakiki.

2. Sistem Sosial

Konsepsi Parsons tentang sistem sosial dimulai dari

level mikro, yaitu interaksi interaksi antara ego dan alter ego,

yang diartikan sebagai bentuk dasar dari sistem sosial.

Menurut Parsons, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari

beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain

dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau

lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke arah

optimisasi kepuasan dan yang hubungannya dengan situasi

mereka, termasuk hubungan satu sama lain. Walaupun sistem

sosial identik dengan sistem interaksi, namun Parsons

menganggap interaksi bukan merupakan hal terpenting dalam

sistem sosial, namun ia menempatkan status peran sebagai

unit yang mendasari sistem. Status peran merupakan

komponen struktural sistem sosial. Status merujuk pada

posisi struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa

yang dilakukan aktor dalam suatu posisi.

Aktor tidak dipandang menurut pemikiran dan

tindakan, karena dia tidak lain hanyalah sekumpulan status

dan peran. Contohnya, sosialisasi dalam masyarakat

membutuhkan seseorang yang mempunyai posisi struktural
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yang lebih tinggi daripada masyarakat yang diberikan

sosialisasi. Seorang pengamen tidak mungkin mengadakan

sosialisasi bagaimana melakukan bersih desa yang

seharusnya dilakukan oleh seorang kepala desa di situ. Dalam

analisis sistem sosialnya, Parsons terutama tertarik pada

komponen-komponen strukturalnya. Selain perhatian

terhadap status peran, Parsons tertarik pada komponen sistem

sosial skala besar seperti kolektivitas, norma, dan nilai.

Dalam analisis sistem sosialnya, Parsons menguraikan

sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem sosial, yaitu:

a. Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa agar

dapat beroperasi dengan sistem lain.

b. Sistem sosial harus didukung oleh sistem lain agar dapat

bertahan.

c. Sistem harus secara signifikan memenuhi kebutuhan

proporsi kebutuhan aktor-aktornya.

d. Sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai

dari anggotanya.

e. Sistem harus memiliki kontrol minimum terhadap

perilaku yang berpotensi merusak.

f. Konflik yang menimbulkan kerusakan tinggi harus

dikontrol.
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Ketika membahas sistem sosial, Parsons tidak

sepenuhnya mengesampingkan masalah hubungan antar aktor

dengan struktur sosial. Sebaliknya, ia menyebut integrasi

pola-pola Karena perhatian utamanya pada sistem sosial,

yang terpenting dalam integrasi ini adalah internalisasi dan

sosialisasi. Dalam sosialisasi yang sukses, nilai, dan norma

akan terinternalisasi atau dengan kata lain, mereka menjadi

bagian dari nurani aktor, sehingga dalam mengejar

kepentingan mereka, para aktor tengah menjalankan

kepentingan sistem secara keseluruhan. Aktor adalah

penerima pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak tidak

hanya tahu cara bertindak, mereka juga mengetahui norma

dan nilai, serta moral masyarakat. Sosialisasi digambarkan

sebagai proses penjagaan dimana kebutuhan disposisi

mengikatkan anak-anak dalam sistem sosial. Untuk itu, akan

diadakan sarana-sarana yang akan dimiliki anak-anak untuk

mengembangkan kreativitas dan memuskan kebutuhannya,

dan kebutuhan akan kepuasan akan mengikat anak-anak pada

sistem yang diharuskan.

Menurut Parsons, alur pertahanan kedua dalam

sistem adalah kontrol sosial. Suatu sistem akan berjalan baik

apabila kontrol sosial hanya dijalankan sebagai pendamping,

sebab sistem harus mampu menoleransi sejumlah variasi,
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maupun penyimpangan. Sosialisasi dan kontrol sosial adalah

mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial

mempertahankan ekuilibriumnya. Jumlah individu yang

sedikit dan berbagai bentuk penyimpangan dapat

terakomodasi, namun bentuk-bentuk lain yang lebih ekstrim

harus diakomodasi oleh mekanisme penyeimbang baru.

Intinya adalah Parsons ingin menekankan bahwa analisisnya

mengacu tentang bagaimana sistem mengontrol aktor, bukan

bagaimana aktor menciptakan dan memelihara sistem (Raho,

2007:55-60).

3. Sistem Kultural

Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan

utama yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan

karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang

harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari

kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan

diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu

proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu

sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Contohnya,

nilai dan norma akan mendorong individu untuk bertutur kata

lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang

dituakan.
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Parsons berpendapat bahwa sistem kultural sama

dengan sistem tindakan yang lain. Jadi, kebudayaan adalah

sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan

sarana orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang

diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan

dalam sistem sosial. Artinya sistem kultural dapat dikatakan

sebagai salah satu pengendali sistem kepribadian.

4. Sistem Kepribadian

Sistem kepribadian tidak hanya dikendalikan oleh

sistem kultural, namun juga dikendalikan oleh sistem sosial.

Ini tidak berarti tidak ada tempat independen atau bebas pada

sistem kepribadian. Pandangan Parsons adalah kendati

konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial

dan kebudayaan melalui sosialisasi. Kepribadian menjadi

sistem independen karena hubungannya dengan

organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman

hidupnya sendiri. Kritik Parsons tentang kepribadian ialah,

dia tidak membiarkan kepribadian sebagai sistem yang tidak

independen atau tidak bisa berdiri sendiri dan hanya diatur

oleh sistem kultural maupun sistem sosial. Kepribadian

adalah sistem motivasi yang ada di  dalam diri individu yang

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan disposisi.

Kebutuhan ini berbeda bukanlah dorongan naluriah sejak
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lahir yang dimiliki individu, namun kebutuhan ini timbul

karena individu berada dalam setting sosial.


