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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah perbandingan antara 

permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti saat ini. Adapun penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam penelitian ini dapat di lihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Relevansinya dengan Penelitian Ini 

 

NO JUDUL PENELITIAN TEMUAN RELEVANSI 

1. 

Dampak Sosial 

Keberadaan Pt Vale 

Indonesia Tbk Terhadap 

Kehidupan Masyarakat. 

(Studi Kasus Sorowako 

Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur) 

Skripsi Andi Fardani 

Jurusan Sosiologi Fisip 

Universitas Hahasanudin 

Makassar 2012 

Temuan Yang 

Ditemukan Dalam 

Penelitian Yang 

Dilakukan Oleh Andi 

Adalah Adanya 

Dampak Sosial Yang 

Terjadi Akibat 

Adanya Pt Vale 

Indonesia 

Dampaknya Berupa 

Pengikisan 

Kebudayaan 

Masyarakat 

Setempat. 

Relevansi 

Sama-Sama Meneliti 

Dampak Keberadan 

Akan Tetapi 

Bedanya Penelitian 

Saya Meneliti 

Dampak Keberadaan 

Rumah Sakit 

Terhadap Terhadap 

Kehdupan Sosial  

2. 

Pengaruh Keberadaan  

Rumah Sakit Lepra 

Platungan Kedal 

Terhadap Kehidupan 

Sosial Akonomi 

Masyarakat 

Hasan Wachid Jurusan 

Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri 

Semarang 

2012 

Temuan Dalam 

Penelitian Yang 

Dilakukan Hasan 

Wachid Adalah 

Adanya Pengaruh 

Kehidupan Social 

Ekonomi Yang 

Ditimbulkan Oleh 

Rumah Sakit Lepra 

Platungan Yaitu : 

Meningkatnya 

Pendapatan Bagi 

Masyarakat. 

Relevansi 

Sama-Sama Meneliti 

Dampak Keberadan 

Rumah Sakit 

Terhadap Terhadap 

Kehdupan Sosial. 

Bedanya Penelitian 

Hasan Wachid Yaitu 

: Berbicara Tentang 

Social Ekonomi, 

Sedakan Penulis 

Mengambil 

Kehidupan Social 

Masyarakat. 
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3. 

Dampak Kebijakan 

Pembangunan Kota Baru 

Lampung 

Terhadap Perubahan 

Sosial Budaya 

Masyarakat    

Oleh:  

Maulana Mukhlis Dan 

Denden Kurnia Drajat    

Dosen Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fisip 

Universitas Lampung 

2012 

Temuan Dalam 

Penelitian Maulan  

Mukhlis Yaitu: 

Perubah Social 

Budaya Masyarakat. 

Yang Ditimbulkan 

Oleh Kebijakan 

Pembangunan Kota 

Lampung. Karna 

Dimana Ada 

Pembangunan Disitu 

Pasti Ada Perubahan 

Yang Terjadi 

Didalam Kehidupan 

Masyarakat. Baik Itu 

Prilaku Interaksi 

Social .   

Relevansi 

Sama-Sama Meneliti 

Dampak Akan 

Tetapi Bedanya 

Penelitian Maulana 

Tentang Dampak 

Kebijakan 

Pembangunan Kota 

Baru Lampung 

Terhadap Perubahan 

Sosial Budaya 

Masyarakat    

Sedangkan 

Penelitian Ini 

Tentang Dampak 

Keberadaan Rumah 

Sakit Terhadap 

Keidupan Soial 

 

2.1.2 Rumah Sakit Dan Perkembangannya di Indonesia 

Sejarah perkembangan rumah sakit di Indonesia pertama sekali 

didirikan oleh VOC tahun 1626 dan kemudian juga oleh tentara Inggris pada 

zaman Raffles terutama ditujukan untuk melayani anggota militer beserta 

keluarganya secara gratis. Jika masyarakat pribumi memerlukan pertolongan, 

kepada mereka juga diberikan pelayanan gratis. Hal ini berlanjut dengan 

rumah sakit-rumah sakit yang didirikan oleh kelompok agama. Sikap karitatif 

ini juga diteruskan oleh rumah sakit CBZ di Jakarta. Rumah sakit ini juga 

tidak memungut bayaran pada orang miskin dan gelandangan yang 

memerlukan pertolongan. Semua ini telah menanamkan kesan yang 

mendalam di kalangan masyarakat pribumi bahwa pelayanan penyembuhan 

di rumah sakit adalah gratis. Mereka tidak mengetahui bahwa sejak zaman 

VOC, orang Eropa yang berobat di rumah sakit VOC (kecuali tentara dan 

keluarganya) ditarik bayaran termasuk pegawai VOC.1 

 

                                                           
1 Ibid. 
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2.1.3 Fungsi Rumah Sakit 

Rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan 

pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan 

asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesalahan, administrasi umum dan 

keuangan. Maksud dasar keberadaan rumah sakit adalah mengobati dan 

perawatan penderita sakit dan terluka. Sehubungan dengan fungsi dasar ini 

rumah sakit memberikan pendidikan bagi mahasiswa dan penelitian yang 

juga merupakan fungsi yang penting. Fungsi keempat yaitu pencegahan 

penyakit dan peningkatan kesehatan juga dapat menjadi fungsi rumah sakit. 

Jadi empat fungsi dasar rumah sakit adalah pelayanan penderita, pendidikan, 

penelitian dan kesehatan masyarakat. 

2.1.4 Kehidupan Sosial Masyarakat 

Dengan demikian “manusia sosial” berarti manusia yang saling 

tergantung kehidupannya satu sama lain. Kehidupan sosial masyarakat yang 

ditandai dengan adanya unsur-unsur sosial kemasyarakatan Interdependensi 

inilah yang merupakan satu-satunya jalan penyelesaian untuk mengatasi 

kenyataan bahwa manusia tidak memiliki apa yang oleh Freedman dan 

lain-lain disebut “Ready Made Adaptations To Environment”. Dependensi 

manusia tidak saja terdapat pada awal hidup manusia, akan tetapi dialami 

manusia seumur hidup sehingga komunikasi mempunyai peranan penting.2 

Dalam suatu masyarakat demokratik dianggap bahwa masyarakat dan 

individu komplementer satu sama lain, oleh karenanya kehidupan sosial 

masyarakat harus terus dipupuk dan dipelihara agar tercipta rasa aman dan 

                                                           
2 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Social, (Diterbitkan oleh: Binacipta, 1983), 

hlm.14 
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tidak ada kesejangan sosial masyarakat karena masyarakat tidak dapat 

dibayangkan tanpa individu, seperti juga individu tidak dapat dibayangkan 

tanpa adanya masyarakat. Betapa individu dan masyarakat komplementer 

satu sama lain dapat dilihat dari kenyataan, bahwa : 

1. Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya; 

2. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan 

 (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar terhadap masyarakatnya. 

 Justru dari unsur yang kedua, yaitu bahwa individu dapat mengubah 

 masyarakat sekelilingnya, terbukti bahwa manusia adalah selain dari 

 hasil pendidikannya sebagai manusia yang berfikir, dapat mengambil 

 kesimpulan dan pelajaran dari pengalamannya, mencetuskannya menjadi 

 ide yang baru. 

Dengan perubahan inilah, ia akan mengubah masyarakat sedikit demi 

sedikit dan akhirnya terjadilah apa yang dikenal sebagai proses sosial yaitu 

proses pembentukan masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

selalu dalam proses sosial, selalu dalam pembentukan. Masyarakat selalu 

dalam perubahan, penyesuaian dan pembentukan diri (dalam dunia 

sekitarnya), sesuai dengan idenya. Karena masyarakat terdiri dari 

individu-individu yang juga berinteraksi satu sama lain, dengan sendirinya 

terjadilah perubahan terhadap masyarakat pula. Karena itu, proses sosial 

dapat pula didefinisikan sebagai perubahan-perubahan dalam struktur 

masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha pengaruh mempengaruhi 

para individu dalam kelompok.  

Disamping itu, karena individu secara tidak sadar sambil 

menyesuaikan diri juga mengubah secara tidak langsung (bersama-sama 
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dengan individu lain) dan masyarakatnya, dapat dikatakan bahwa setiap 

individu maupun kelompok mempunyai peranan atau fungsi dalam 

masyarakatnya.3 

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. 

Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang 

menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam 

arti kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta adapula perubahan yang lambat sekali, tetapi ada 

juga yang berjalan cepat.  

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system 

sosialnya termasuk nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat perubahan 

sosial yang berantai dan saling berhubungan antara satu unsure dengan unsur 

kemasyarakatan yang lainnya.4 

Oleh karena itu beberapa ahli mendefinisikan perubahan sosial, seperti 

Durkheim, bahwa perubahan-perubahan kehidupan masyarakat  yang 

diakibatkan dari keberadaan perusahaan ini dapat dikategorikan perubahan 

masyarakat agrasis (primitive) menjadi masyarakat industri.5 

2.1.5 Tahapan Model Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat 

Model perubahan perilaku sosial adalah suatu keadaan yang seimbang 

antara kekuatan-kekuatan pendorong (driving forces) dan kekuatan-kekuatan 

penahan perubahan perilaku ini dapat berubah apabila terjadi 

                                                           
3 Astrid S. Susanto, Pengatar Sosiologi dan Perubahan Social, (Binacipta, 1983), hlm 12 

4 Menurut Sole Soemardjan (1974). 
5 Durkheim dalam Martono, 2011 : 42. 
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ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut didalam diri seseorang. 

Perubahan perilaku itu ditunujukan dengan perasaan, tindakan sikap 

keyakinan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perubahan perilaku sosial 

orang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang 

berbeda-beda. Misalnya dengan cara melakukan kerja sama, ada orang yang 

melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan 

bersama diatas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang 

yang bermalas-malasan, tidak sabar dan hanya ingin mencari untung sendiri.  

Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial 

masyarakat maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya 

sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Pembentukan 

perubahan prilaku sosial masyarakat seseorang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada aspek 

eksternal situasi sosial memegang pernana yang cukup penting. Situasi sosial 

diartikan sebagai tipe-tipe situasi di mana terdapat saling hubungan antara 

manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain setiap situasi yang 

menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi 

sosial masyarakat. Contoh situasi sosial misalnya dilingkungan pasar, pada 

saat rapat, atau dalam lingkungan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Proses perubahan perilaku dapat dideskripsikan menggunakan 

tahapan model perubahan perilaku (The stages of Change Model). Tahapan 

model perubahan perilaku terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

1. Prekontemplasi 

Pada tahapan ini individu belum menyadari adanya permasalahan 

ataupun kebutuhan untuk melakukan perubahan, oleh karena itu individu 
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memerlukan informasi dan umpan balik untuk menimbulkan kesadaran akan 

adanya masalah dan kemungkinan untuk berubah. Nasihat ataupun informasi 

mengenai suatu hal tidak akan berhasil bila dilakukan pada tahap ini. 

2. Kontemplasi 

Pada tahapan kontemplasi ini sudah timbul kesadaran akan adanya 

masalah, namun individu masih dalam tahap dilema. Individu masih 

mendiskusikan keuntungan dan kerugian apabila malakukan suatu perubahan. 

3. Preparasi 

Pada tahapan ini individu harus mempersiapkan atau memperkuat 

pilihannya untuk terus maju atau mundur lagi pada tahapan kontemplasi. 

4. Pemeliharaan 

Pada tahap ini terjadi pemeliharaan parubahan perilaku yang telah 

dicapai perlu dilakukan untuk terjadinya pencegahan terulangnya kembali 

kebiasaan individu yang terdahulu. 

2.2 Teori Perubahan Sosial (Herbert Spencer 1820-1903) 

Herbert Spencer. Menggambarkan arah perubahan yang mungkin saja 

akurat, apabila ditetapkan pada jangka waktu yang relatif lebih pendek dan bagi 

tipe gejala-gejala sosial tertentu, dari suatu sistem ekonomi tertentu. Di dalam 

peneliti ini, peneliti mengambil Teori Perubahan Sosial. Yang dikembangkan 

oleh Herbert Spencer (1820-1903) peerubahan sosial Kecenderungan terjadinya 

gejalah yang wajar yang akan timbul dari pergaulan hidup manusia yang ada di 

dalam masyarakat dimana dinamika sosial memusatkan perhatian pada psikologi, 

yakni pada proses yang berlangsung dalam masyarakat seperti berfungsinya 

tubuh (pernafasan, metabolisme, sirkulasi darah) dan menciptakan hasil akhir 

berupa perkembangan masyarakat yang dianogika dengan pertumbuhan organik 
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(dari embrio ke kedewasaan). implikasinya adalah masyarakat dibayangkan 

berada dalam keadaan tetap yang dapat dianalisis sebelum dan terjadi, atau 

terlepats dari, perubahan menandai susunan internal, bentuk masyarakat sebagai 

satu kesatuan. Perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi 

interaksi antar  manusia dan antar masyarakat.  

Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang 

mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur 

geografis, biologis, ekonomis, dan yang lainnya. Perubahan sosial tersebut 

dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. 

Fenomena ini tidak lepas dari adanya arus pergerakan pengaruh dari suatu bangsa 

kepada bangsa lainnya yang acap kali diidentikkan dengan istilah ‘globalisasi’. 

Seiring dengan pesatnya dinamika perubahan dunia dalam berbagai aspek 

kehidupan membuat semakin sulit bagi setiap negara untuk menghindari 

pengaruh eksternal yang besar dari proses perubahan sosial tersebut. Berbicara 

tentang ‘globalisasi’ seringkali diidentikkan dengan perkembangan pasar dunia 

semata, pada hal aspek globalisasi bukan hanya dalam sektor ekonomi, tetapi 

telah merambah kesegenap dimensi kehidupan. 

Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan, melainkan suatu 

proses berkesinambungan yang selalu membaharu, bertumbuh-kembang, dan  

merupakan satu kesatuan yang kompleks, terdiri dari berbagai antarhubungan dan 

dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh batas tertentu. Para pakar sosiologi 

menunjuk pada perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola budaya, 

struktur dan prilaku sosial sepanjang waktu sebagai perubahan sosial. Perubahan 

sosial pada dasarnya merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga 

menjadi berbeda dengan sebelumnya.  



 

 25 

Sedangkan perubahan sosial menunjuk pada perubahan aspek-aspek yang 

berhubungan dengan sosial, pranata-pranata masyarakat, dan pola perilaku 

kelompok. Salah satu contoh perubahan sosial adalah semakin banyaknya 

pranata-pranata masyarakat yang bersifat formal. Misalnya berbagai organisasi, 

mulai dari organisasi pemerintahan, hingga organisasi arisan, sekarang sudah 

semakin formal, dengan pola hubungan yang lebih rasional. Ini berbeda dengan 

organisasi sosial pada masyaraakat jaman dulu, yang lebih bersifat informal 

dengan menggunakan pola hubungan emosional. Perubahan sosial pada 

umumnya dapat di bayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau 

mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan 

sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan yang terjadi setelah jangka waktu 

tertentu;  dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah 

transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola bepikir dan dalam perilaku 

pada waktu yang mencakup pada variasi hubungan antarindividu, kelompok, 

organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu. 

2.2.1 Bentuk Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 

dibedakan atas beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang waktu 

berlangsungnya, kedua dari sudut pandang ruang lingkupnya, dan yang 

terakhir dari sudut pandang kehendak agen perubahan 

2.2.2 Berdasarkan Proses Berlangsungnya 

Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua 

bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang 

berlangsung lambat. Kedua bentuk perubahan tersebut dalam sosiologi 

dikenal dengan revolusi dan evolusi. 
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2.2.3 Perubahan Evolusi 

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam 

proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak 

tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini 

berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan 

dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari 

usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada 

waktu tertentu. 

2.2.4 Perubahan Revolusi 

Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat 

dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis 

perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan social mengenai 

unsur-unsur kehidupan atau lembaga lembaga kemasyarakatan yang 

berlangsung relative cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan 

direncanakan atau tidak direncanakan. 

Revolusi sering kali diawali adanya ketegangan atau konflik dalam tubuh 

masyarakat yang bersangkutan. Revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi 

dan kondisi masyarakat berdasarkan ruang lingkupnya 

Berdasarkan ruang lingkupnya, perubahan social dibagi menjadi dua, yaitu 

perubahan social yang berpengaruh besar dan perubahan social yang 

berpengaruh kecil. 
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2.2.5 Perubahan Berpengaruh Besar 

Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut 

mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, 

hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. 

Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi 

industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran 

terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan 

adanya perubahan mata pencaharian. 

2.2.6 Perubahan Berpengaruh Kecil 

Perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau 

berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. 

Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam 

masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan. 

2.2.7 Faktor Pendorong Perubahan Sosial 

1. Adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain 

2. Adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju 

3. Adanya Sistem pendidikan formal yang maju 

4. Sikap berorientasi ke masa depan 

5. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka (open stratification) 

6. Adanya komposisi penduduk yang heterogen 

7. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki  

 hidupnya 

8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu 
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2.2.8 Dampak perubahan sosial budaya 

 1. Dampak positif 

Kemajuan IPTEK. 

Kebutuhan mudah terpenuhi. 

 Pola pikir masyarakat mengalami kemajuan. 

2. Dampak negatif 

 Masyarakat menjadi konsumif. 

 Keresahan sosial. 

 Ketidakmerataan pembangunan. 

 Pudarnya norma-norma masyarakat. 

Keadaan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan disebut 

adjusment, sedangkan bentuk penyesuaiannya disebut integrasi. Keadaan 

masyarakat yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan disebut 

maladjusment, yang akan menimbulkan disintegrasi. Untuk menghindari 

dampak buruk perubahan sosial budaya, maka harus dilakukan tindakan 

preventif (upaya pencegahan) dan represif (upaya penanggulangan dampak 

buruk). 

 

 

 


