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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sosiologis 

Merumuskan suatu definsi (batasan makna) yang dapat mengemukakan 

keseluruhan pengertian, sifat, dan hakekat yang dimaksud dalam beberapa kata 

dan kalimat merupakan hal yang sangat sukar. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya 

dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Penyelidikan berjalan terus 

dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah berbagai kemungkinan. Untuk Patokan 

sementara (Soerjono  dalam Bukunya), akan diberikan beberapa definisi sosiologi 

sebagai berikut: 

a. Pitirin sorikin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari: 

1). Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, 

misalnya  antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan 

moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politk dan 

lain sebagainya. 

2). Hubungan  dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan 

gejala-gejala nonsosial, misalnya gejala geografis, biolpgis, dan lain 

sebagainya. 

b. Roucek  dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari  antara manusia dalam kelompok-kelompok. 

c. Wlliam F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff  berpendapat bahwa sosiologi adalah 

penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi 

sosial. 
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d. J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers berpendapat bahwa soslogi adalah ilmu 

pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakan yang 

bersifat stabil. 

e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiolgi atau 

ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses -proses 

sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo 

Soemardjan dan Selaeman Soemardi , struktur sosial adalah keseluruhan jalinan 

antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma 

sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan 

sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi 

kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segii kehidupan 

ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan 

segi kehidupan agama dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang 

bersifat tersendiri ialah hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur 

sosial (Soerjono, 2010:43). 

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan, yang sedikit  banyak mempelajari 

relasi-relasi antar manusia dan kelompok, antar kelompok dan pengelompokan 

satu sama lain, begitu juga sifat dan perubahan-perubahan lembaga-lembaga 

sosial dan ide-ide sosial. Diusahakan  mendapatkan sintese dari psikologi sosial 

dan ilmu-bentuk sosial, yang memungkinkannya melihat keseluruhan kenyataan 

masyarakat yang sesunggunhnya dalam hubungan struktural-sosial, menjelaskan 

atau memahaminya (PJbouman,1982:) 
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2.1.1 Objek Sosiologi 

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosisal lainnya, objek sosiologi 

adalah masyarakat yang dilihat dari hubungan antara manusia dan proses yang 

timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat (Soerjono, 2010:43). 

Interaksi manusia di dalam masyarakat yang mana mereka saling 

mempengaruhi satu sama lain, saling keterkaitan dan saling membutuhkan, itu 

bagian dari hubungan sosial yang merupakan proses sosiologi. Jadi tidak bisa 

dipungkiri kalau Masyarakat adalah hal utama dalam sosiologi, gampangnya 

tanpa masyarakat sosiologi itu tidak bakalan ada. 

2.2 Kewarganegaraan 

2.2.1 Warga Negara 

 Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa 

Belanda yaitu staatsburger. Dalam pengertian yang sama dalam bahsa Ingris 

dikenal istilah citizen.  

Warga Negara adalah pendukung Negara, sedangkan Rakyat adalah 

masyarakat aula negara yang mempunyai persamaan kedudukan sebagai obyek 

pengaturan dan penataan oleh negara, mempunyai ikatan kesetiakawanan, dan 

kesadaran sebagai kesatuan dalam hubungan keorganisasian negara. Secara 

singkat pengertian rakyat dilawankan dengan pengertian penguasa. Ditambahkan 

oleh Harsono bahwa istilah warga negara tidak menunjuk kepada obyek yang 

sama dengan istilah penduduk. 

Dalam hal kewarganegara Indonesia belum tentu penduduk Indonesia. 

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal secara sah dalam suatu 

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kependudukan dari negara 
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yang bersangkutan. Warga negara Indonesia ada yang penduduk Indonesia dan 

bukan penduduk Indonesia. Sebaliknya, penduduk Indonesia ada yang warga 

negara Indonesia dan ada yang orang asing. 

Perbedaan antara kelompok  warga negara dengan orang asing terletak 

pada hubungan yang ada antara negara dengan masing-masing kelompok tersebut. 

Hubungan antara negara dengan warga negara lebih erat daripada hubungan 

antara negara dengan orang asing. 

Hal ini sajalan dengan pendapat Muhammad Yamin, bahwa pembagian 

penduduk menjadi warga negara dan orang asing sangat penting karena adanya 

beberapa hak dan kewajiban yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara 

Indonesia, sedangkan hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga negara 

adalah dalam beberapa hal terbatas. (Muhammad Yamin,1982:115) 

Status kewarganegaraan juga akan membawa Implikasi adanya kepastian 

hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan 

antara anak dan orang tua, perwarisan, perwalian, maupun pengampuan. Hal ini 

dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan di 

Implementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan 

dengan negara.(Hestu Cipto Handoyo, 2002: -242) 

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

bahwa arti dari Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan 

Warga Negara. Warga Neagara adalah anggota dari suatu negara yang telah 

menyatakan kesediaannya untuk setia dan tunduk pada ketentuan yang berlaku 

pada negara tersebut. Warga Negara merupakan syarat de yure dari berdirinya 



 
 

16 
 

suatu negara  dimana negara dianggap merupakan suatu organisasi/perkumpulan 

dari warga negara.(PROF.DR.S.G autama,1986:193.) 

 Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 

adalah bentuk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, 

dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang 

warga dari negara itu. Sementara Dr. A.S Hikam (2000) mendefinisikan Warga 

Negara anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri 

(Srijanti,2006:73). 

 Beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-

Undang Dasar 1945, pasal 26 menyatakan “warga negara adalah bangsa Indonesia 

asli dan bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara. Warga 

negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap 

kemajuan dan kemunduran suatu negara. Warga negara juga bukan hanya masalah 

menanggung kemajuan dan kemunduran negaranya, tapi warga negara haruslah 

menjaga nilai-nilai dan kebiasaan positif yang sudah ada bahkan yang sudah 

tertanam sejak lama, misalnya kebiasaan saling membantu antar sesama warga 

negara yang biasa kita sebut dengan Budaya Gotong Royong. 

2.2.2 Pengertian Kewarganegaraan 

 Kalau warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu 

organisasi atau perkumpulan, maka Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat 

karakteristik seorang warga. Krakteristik atau atribut itu mencakup, perasaan akan 

identitas, kepemilikan hak-hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang 

sesuai, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik, dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. 



 
 

17 
 

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa 

arti dari Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Warga 

Negara. Warga negara adalah anggota dari suatu Negara yang telah menyatakan 

kesediaannya untuk setia dan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada negara 

tersebut. Warga negara merupakan syarat  de yure dari berdirinya suatu negara 

diman negara dianggap merupakan suatu organisasi/perkumpulan dari warga 

negara. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

bahwa Warga Negara itu sendiri adalah Warga suatu Negara yang di tetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini dimaksudkan 

bahwa perolehan kewaganegaraan tersebut di dapatkan oleh tiap warga Negara 

secara resmi atau legal. 

 Warga Negara Indonesia di sini adalah setiap orang yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah 

Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan berlaku, dan yang menjadi warga Negara 

Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dalam hal ini bangsa 

lain hanya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan 

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan.  

Dalam menentukan Kewarganegaraan, beberapa Negara memakai “ azas 

ius soli”,  sedangkan di negara lain berlaku “ azas ius sanguinis, asas ius soli 

yakni asas kelahiran seseorang berdasarkan tempat kelahiran, artinya seseorang 

yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap 
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memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara 

Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip 

kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di 

negara-negara tersebut, secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena 

itu, sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara 

di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, 

melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat 

sebagai warga negara Amerika Serikat. Padahal kedua orang tuanya 

berkewarganegaraan Indonesia. asas ius sanguinis yakni asas kelahiran seseorang 

yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua 

yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan 

suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama 

dengan kewarganegaraan orang tuanya itu (Gautama, 1986:193). 

2.3 Pengertian Budaya Gotong Royong 

2.3.1 Definisi Budaya 

Kebudayaan (culture) berarti kesuruhan dari hasil manusia hidup 

bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota 

masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat kebiasaan dan lain-lain kepandaian. Definisi kuno ini pertama kali di 

simpulkan oleh E.B. Tylor, dalam bukunya Primitive culture, New York, 1924. 

Menurut definisi ini temasuk juga sebagai culture: cara makan, dan cara 

berpakaian, pilihan bahan makanan, hasil masakan seperti bakmi, bakso (asal 

makanan cina), sate gule (masakan arab), bifstik, perkedel (masakan eropa). Ada 

yang makan memakai tangan, ada yang makan memakai sendok, da sebagainya. 
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Ada yang makan babi, ada pula yang mengharamkan babi, ada yang suka minum 

susu, ada pula yang menganggap susu itu racun dan sebagainya. Golangan atau 

masyarakatlah yang menganggap suatu tindakan atau pilihan itu baik atau kurang 

baik, dan anggota golongan belajar dari yang lain untuk mematuhi atau menganut 

kepada pilihan itu (Hassan S,1983:9). 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk dari sistem agama, politik, dan 

adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah 

suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. 

Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-

budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. 

2.3.2 Definisi Gotong Royong 

Gotong Royong merupakan adat persekutuan hidup yang lebih bersifat 

Gemeinschasft seperti di kampung, di desa dan sebagainya dimana anggota-

anggota lebih kenal-mengenal satu sama lain. Gotong royong merupakan 

kerjasama, bantu membantu. Sifat tidak ikut serta, bisa di kecam dan hukumannya 

ialah bahwa orang yang tidak ikut serta itu bisa dikucilkan di dalam pergaulan 

atau tidak diberi bantuan apabila dia sendiri membangun atau memperbaiki 

rumahnya. Dikucilkan bisa berarti tidak diundang apabila ada keramaian 

perkawinan, sunatan dan sebagainya atau dianggap sepi, tidak diajak ngomong 

dan sebagainya. Di dalam persekutuan hidup dan didalam kelompok kecil, 

pengucilan seperti itu akan terasa berat dan bisa memaksa seseorang berpindah 

tempat dan meninggalkan desanya atau pergi ke kota untuk mengadu nasib baru. 
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Tanpa sangsi dan hukuman ini sebuah adat dan kebiasaan akan mudah 

terlupakan, dan adat itu tidak bisa hidup kekal. Hilangnya adat yang seperti itu 

bisa diisebabkan karena adanya perubahan yang menyeluruh karena meluasnya 

pendidikan dan modernisasi. Dalam hal gotong royong, karena orang merasa lebih 

mudah dan murah mengerjakan tukang daripada mengajak seorang di kampung 

untuk membantunya, apalagi apabila harus menyediakan makan siang untuk 

mereka yang ternyata dalam zaman sekarang ini lebih mahal dari pada membayar 

jumlah upah karyawan. Sebagaimana lazimnya, karyawan menerima upahnya 

berdasarkan business, yakni ada jasa ada upah, dan upah minimum untuk 

karyawan harus cukup untuk membayar kebutuhan hdup minimum baginya 

(Hassan S,1983:9). 

Gotong Royong diartikan sebagai kerja sama dalam maupun antar 

kelompok sosial di dalam masyarakat. Ahal tersebut sejalan dengan definisi 

gotong royong menurut (Hassan S,1983:15) bahwa “Gotong royong merupakan 

keja sama, bantu membatu”. 

Gotong-royong dalam bentuk tolong menolong dilakukan secara sukarela 

untuk membantu orang lain, tetapi ada suatu kewajiban sosial yang memaksa 

secara moral bagi seseorang yang telah mendapat pertolongan tersebut untuk 

kembali menolong orang yang pernah menolongnya, sehingga saling tolong 

menolong ini menjadi meluas tanpa melihat orang yang pernah menolongnya atau 

tidak. Dengan demikian, bahwa tolong menolong ini merupakan suatu usaha 

untuk menanam budi baik terhadap orang lain tanpa adanya imbalan jasa atau 

kompensasi secara langsung atas pekerjaan itu yang bersifat kebendaan, 

begitupula yang ditolong akan merasa berhutang budi terhadap orang yang pernah 
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menolongnya, sehingga terjadilah keseimbangan berupa bantuan tenaga yang 

diperoleh bila suatu saat akan melakukan pekerjaan yang sama. Dalam hal ini 

Tashadi dkk. (1982 : 78) mengemukakan, 

“Konpensasi atau balas jasa dalam hal tolong menolong itu tidak 

diwujudkan dengan sejumlah nilai uang, tetapi jasa yang telah diberikan 

itu akan lebih menjamin hubungan kekeluargaan yang baik di antara 

mereka yang bersangkutan atau berhubungan karena adanya suatu 

peristiwa. Apabila kompensasi atau jasa itu diwujudkan dengan sejumlah 

nilai uang, maka jarak sosial akan terjadi yang mengakibatkan nilai-nilai 

batin menjadi renggang yang akhirnya mendesak nilai itu sendiri. 

Demikian peristiwa ini banyak kita lihat dewasa ini di berbagai tempat di 

daerah pedesaan”. 

Gotong royong memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia yaitu berfungsi untuk mewujutkan keteraturan sosial dalam masyarakat 

sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut: 

“Gotong royong adalah bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan asas timbal balik yang mewujudkan adanya keteraturan sosial 

dalam masyarakat. Gotong royong ini dapat terwujud dalam bentuk yang 

spontan, dilandasi pamrih atau hanya memenuhi kewajiban sosial. Tujuan 

dari bentuk kerja sama itu dapat beranika ragam sesuai denga bidang dan 

kegiatan sosial itu. (Depdikbud:1982:2) 

2.4 Definisi Masyarakat 

Masyarakat adalah  golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa 

manusia, yang dengan atau karena tersendirinya bertalian secara golongan dan 

pengaruh-mempengaruhi satu sama lain (Hassan S,1983:11) 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami satu wilayah, 

kemudian terikat oleh suatu aturan norma dan kebiasaan, masing-masing dari 

manusia itu sendiri akan saling mebutuhkan dan kemudian ada ketergantungan 

diantara manusia itu sendiri. 
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Beberapa sarjana  telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat 

(society) seperti berikut ini. 

a. Mac lver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat adalah suatu 

sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama 

antara bagian kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah 

laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu 

berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah”. 

b. Ralph Linton. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

c. Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang 

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. 

Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya 

isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup unsur berikut ini. 

a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu 

sosial tidak ada ukuran mutlak maupun angka pasti unyuk menentukan 

berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapa secara teortis angka 

minimnya adalah dua orang yang hidup bersama. 

b. Berampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan  dari manusia 

tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya 

kursi, maja dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya manusia akan 

timbulnya manusia-manusia baru. Manusia itu juga bisa bercakap-cakap, 
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merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai perasaan-perasaannya. 

Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komonikasi dan 

timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia 

dalam kelompok-kelompok tersebut. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu-kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan 

bersama menimbulkan suatu kebudayaan karena setiap anggota 

kelompok merasa dirinya terkait satu dengan yang lain (Soerjono S, 

2010:43). 

2.4.1 Karakterstik Masyarakat Pedesaan 

Dalam masyarakat  yang modern, sering dibedakan antara masyarakat 

pedesaan dan masyarakat perkotaan. Sebenarnya perbedaan tersebut tidak 

mempunyai hubungan dalam pengertian masyarakat sederhana, karena dalam 

masyarakat mdern betapapun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruhnya dari kota, 

begitupun sebaliknya. 

Warga atau masyarakat pedesaan suatu masyarakat yang mempunyai 

hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka 

dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya 

berkelompok atau atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan 

umumnya hidup dari pertanian, walaupun juga ada tukang kayu, tukang genteng 

dan yang lainnya, inti dari pekerjaan penduduk adalah pertanian (Soerjono S, 

2010:43). 

Menurut Koentjaraningrat suatu masyarakat desa menjadi suatu 

persekutuan hidup dan kesatuan sosial yang didasarkan atas dua macam prinsip: 
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a. Prinsip  hubungan kekerabatan (geneologis) 

b. Prinsip hubungan tinggal dekat/teritorial 

Prinsip ini tidak lengkap apabila mengikat adanya aktivitas tidak diikutsertakan, 

yaitu:  a. Tujuan khusus yang ditentukan oleh faktor ekologis, 

b. Prinsip yang datang dari “atas” oleh aturan dan undang-undang. 

Lingkungan hubungan yang ditentukan oleh berbagai prinsip tersebut 

hubungannya saling terjaring, yang batas-batasnya berbeda-beda, mungkin 

dengan pola kondentrid, artinya hubungan setiap individu dimulai dari lingkungan 

kecil mencakup kerabat dan tetangga dekat, atau dengan hubungan terjaring 

dengan pola terkupas, dimana orang bergaul untuk suatu lapangan kehidupan 

dalam batas lingkungan sosial tertentu tetap termasuk-tidak termasuk warga dan 

lingkungan tadi. Dalam pola ini mungkin terjadi hubungan tempat tinggal dekat, 

kebutuan khusus, ekologi dan kekerabatan (Munandar,1989:4) 

Cara berfiikir masyarakat desa dengann masyarakat kota itu sedikit 

berbeda, yang mana masyarakat desa berfikir lebih ke arah irasional dan 

masyarakat kota lebih berfikir rasional yang didasarkan pada penghitungan eksak 

yang berhubungan dengan realita masyarakat. Masyarakat kota memang 

kehidupannya juga beragama, tetapi kalah jauh sama masyarakat desa yang mana 

kekuatan perasaan terhadap agamanya sangat kental. Kehidupan masyarakat desa 

juga identik dengan ketergantungan satu sama lain, ini menyebabkan kekerabatan 

di antara mereka sangat kuat. 

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari 

beberapa karakterisrik yang mereka miliki, sebagaimana yang dikemukakan 

Roucek & Warren (1963), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1.  Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-

nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku. 

2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit 

ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat 

dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi rumah tangga. 

3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya 

keterikatan antara masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. 

4.  Hubungan sesamaanggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di 

kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebh besar. 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat dikatakan kalau desa identik 

dengan kehidupan yang secara umum hidup dalam bertani, meskipun juga banyak 

masyarakat desa yang bekerja di bidang lain, dan faktor perasaan yang kuat juga 

ada di dalam jiwa masyarakat pedesaan yang mana itu bersifat positif dan tidak 

dipungkiri juga kalau masyarakat pedesaan itu sangat kental atau kuat dalam 

beragama. Terlepas dari itu selain agama masalah kebiasaan dan norma juga 

menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat  pedesaan, dan biasanya budaya 

akan menjadi sesuatu yang di pertahankan oleh masyarakat desa. 

2.5 Definisi Globalisasi 

Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti “dunia”. Secara harfiah 

globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia. Globalisasi dalam bidang 

Sosial Budaya merupakan proses sosialisasi & pertukaran budaya antar bangsa 

yang melintasi batas Negara. 
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Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan 

proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa 

seluruh bangsa dan negara berada dalam ikatan yang semakin kuat  untuk 

mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru atau kita bisa mengartikan kesatuan 

ko-eksistensi yang nantinya akan menghapus batas-batas geografis, ekonomi dan 

budaya masyarakat. Pengertian ini didukung oleh pihak yang mendukung 

terjadinya sebuah evolusi sosial ekonomi dan budaya. Ada empat faktor 

pendukung munculnya globalisasi yaitu berkembang pesatnya teknologi, 

telekomonikasi, transportasi dan adanya integrasi ekonomi. Namun meski hanya 

empat faktor pendukung, dampak globalisasi merambat pada segala sekor yang 

ada. (Diakses dari Acedemia.com tanggal 13 juli 2015) 

3.4.1 Dampak Globalisasi Bidang Sosial Budaya 

1. Dampak Negatif Globalisasi Bidang Sosial Budaya 

Pengaruh Globalisasi bidang Sosial Budaya yang paling dapat kita rasakan 

adalah “Masuknya Budaya Barat” (westernisasi). Budaya barat sangat 

bertentangan dengan Bangsa Asia khusunya Indonesia yang dianggap 

Budaya Timur. Di era Globalisasi ini, dengan mudahnya Budaya Barat 

masuk  melalui media internet, tv, ataupun media cetak yang kemudian diserap 

oleh banyak anak-anak muda di Indonesia. Hal ini saling berkesinambungan 

dengan pengaruh buruk lainnya dari globalisasi. 

Bagi Bangsa Indonesia, Masuknya Budaya Barat dapat menyebabkan: 

a. Akulturasi 

Biasanya ditandai dengan perubahan budaya maupun kebiasaan 

dalam masyarakat. Norma masyarakat yang sebelumnya menjadi pedoman 
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bagi seseorang bertindak perlahan-lahan berubah menjadi tidak 

dipedulikan lagi. Misalnya kebiasaan memberikan salam dan mencium 

tangan pada orang tua sudah pudar di kalangan generasi muda. 

Budaya atau kebiasaan pada masyarakat seperti memberikan salam 

dan mencium tangan pada orang tua sudah pudar di kalangan generasi 

muda sebagian besar disebabkan oleh masuknya budaya Barat. 

Memberi salam atau mencium tangan orang tua sudah tergantikan 

oleh “Cipika-Cipiki” yang diperkenalkan budaya Barat. Padahal ini tidak 

sesuai dengan Bangsa Timur yang lebih mengedepankan etika dalam 

bermasyarakat. Terlebih dalam Agama Islam “Cipika-Cipiki” dianggap 

dosa bila dengan lawan jenis. 

Akulturasi juga ditandai dengan kebiasaan anggota masyarakat 

melanggar aturan atau hukum. Hal yang tidak biasa dalam masyarakat kini 

telah menjadi lazim untuk dilakukan. Hal ini akibat kebebasan yang 

diajarkan budaya Barat sehingga dirasa terlalu bebas tanpa disertai 

tanggung jawab. 

b. Sikap Meniru 

1. Meniru perilaku yang buruk 

Banyak sekali adegan dalam film Barat yang tidak sepatutnya 

dicontoh oleh kaum muda. Misalnya, perkelahian antar pelajar dan 

adegan-adegan kekerasan lainnya serta pelajar yang terintimidasi atau 

sering ejek dan diganggu dalam sekolah, sifat tawuran dan saling 

mengejek Antara sesama pelajar di Indonesia sudah sering terjadi 

belakangan ini, padahal kalau kita lihat pada masa-masa lalu tidak ada 
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yang namanya tawuran maupun saling mengejek Antara pelajar di 

Indonesia. 

2 Meniru Idola 

Seseorang yang mengidolakan suatu tokoh seperti aktris/aktor 

atau penyanyi, pasti ingin sama persis menjadi seperti idolanya, 

setidaknya dalam hal bergaya atau berpakaian. Cara berpakaian para 

aktris/aktor atau penyanyi dari barat (luar Indonesia) sangat 

bertentangan dengan cara berpakaian di Indonesia bahkan ada yang 

bahkan dianggap tak lazim bahkan mungkin dapat dikatakan “gila”. 

Tapi semua itu seolah tak berarti dan tak diindahkan oleh kaum muda 

di Indonesia, dan tetap diikuti.                                      

3 Cara berpakaian 

Barat yang identik dengan liberalisme, sangat bebas dalam 

berpakaian. Dan karena tren pakaian dunia berkiblat pada bangsa Barat, 

maka style/cara berpakaian bangsa Barat pun perlahan masuk dalam 

budaya kita dan berpakaian sangat sexy dengan rok pendek sudah 

mejadi hal yang lumrah. Padahal berpakaian seperti itu di Indonesia 

sangat bertentangan dengan budaya dan adat, apa lagi kalau di 

masukkan dalam peraturan agama islam yang mengharuskan kita 

berpakaian sopan dan menutup semua aurat kita, jadi ini sangat 

bertentangan dengan gaya berpakaian orang Indonesia. 

4 Sekularisme 

Merupakan Ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi 

harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Dalam kajian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
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keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya di anggap sebagai 

sekular. Hal ini di karenakan kebebasan beragama yang hampir penuh 

tanpa sangsi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum 

bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, 

pandangan moral yang muncul dari tradisi kegamaan tetap penting di 

dalam sebagian dari negara-negara ini. 

Selain Masuknya Budaya Barat yang menjadi akar dari semua 

dampak negatif Globalisasi bidang sosial budaya, ada unsur lain yang ikut 

berperan dalam hal ini yaitu “Kemajuan IPTEK”. Kemajuan IPTEK 

adalah dampak positif dari globalisasi dalam bidang Teknologi, namun ini 

sedikit banyak membawa dampak negatif bidang Sosial Budaya yang 

diantaranya melahirkan gaya hidup yang : 

c. Individualistis 

Dulu sosialisasi hanya dapat terjadi jika kita pergi keluar rumah, 

menyapa tetangga ataupun mengobrol. Namun dizaman modern ini, hanya 

dengan duduk dialam rumah dengan internet, bahkan kita bisa 

bersosialisasi dengan orang-orang yang berada sangat jauh. Inilah akar 

dari individualistis yang tercipta karena tidak bersosialisasi secara 

langsung. Hal ini akan sangat merusak karena menciptakan seseorang 

dengan sikap yang tidak memperdulikan orang lain selain dirinya. 

d. Pragmatisme 

Pragmatisme adalah sikap yang menilai sesuatu dari untung 

ruginya bagi diri sendiri.  Padahal menolong tanpa pamrih adalah 

pelajaran dasar dalam bermasyarakat. Tapi semakin majunya jaman, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama
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menyebabkan lunturnya nilai-nilai gotong royong dan tolong-menolong 

dalam hal-hal kebaikan. Individu lebih mengarahkan pada kegiatan yang 

menguntungkan dirinya saja. 

e. Materialisme 

Materialsme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kenyamanan, 

kesenangan, dan kekayaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai 

tertinggi. materialisme adalah kecenderungan untuk lebih peduli dengan 

materi dari pada rohani atau tujuan dan nilai intelektual. 

Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala 

sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan 

semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi 

alam indra. Ini sesuai dengan kaidah dalam bahasa indonesia. Jika ada kata 

benda berhubungan dengan kata isme maka artinya adalah paham atau 

aliran. 

Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa 

hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya 

semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi 

material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori materialisme 

termasuk paham ontologi monistik. Materialisme berbeda dengan teori 

ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam 

memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme 

berseberangan dengan idealisme. 

Materialisme tidak mengakui entitas-entitas nonmaterial seperti : 

roh, hantu, setan dan malaikat. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak 
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ada tuhan (Allah) atau dunia adikodrati/supranatural. Realitas satu-satunya 

adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas 

materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada Penggerak 

Pertama atau Sebab Pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang 

kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi, yang 

kembali lagi ke dasar material primordial, abadi, dalam suatu peralihan 

wujud yang abadi dari materi. 

Jadi materialisme tidak mengakui adanya tuhan dan berpikir bahwa 

semua di dunia ini hanya materi. Ini bertentangan dengan nilai agama di 

Indonesia dimana agama mengatakan ada entitas selain entitas material 

yaitu roh, jin, setan dan malaikat, serta meyakini adanya tuhan (Allah). 

f. Hedonisme 

Hedonisme adalah pandangan hidup atau pola hidup yang 

menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan 

utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora, 

dan berpoya-poya merupakan tujuan utama hidup, entah itu 

menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan 

hidup ini hanya satu kali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup 

senikmat-nikmatnya. di dalam lingkungan penganut paham ini, hidup 

dijalani dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa 

batas. Golongan penganut paham inilah muncul Nudisme (gaya hidup 

bertelanjang). Pandangan mereka terangkum dalam pandangan Epikuris 

yang menyatakan, "Bergembiralah engkau hari ini, puaskanlah nafsumu, 

karena besok engkau akan mati". 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nudisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Epikuris&action=edit&redlink=1
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g. Konsumerisme 

Konsumerisme merupakan paham dimana seseorang atau 

kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian 

barang barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya 

secara sadar dan berkelanjutan, dan inilah hal yang paling sering terjadi 

seperti berbelanja pakaian terlalu banyak. Padahal pakaian tersebut tidak 

semuanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pengaruh Positif Globalisasi Bidang Sosial Budaya 

Banyak sekali pengaruh buruk akibat Globalisasi yang kita rasakan. 

Namun tentunya masih ada pengaruh positif Globalisasi Bidang Sosial Budaya 

yang dapat kita rasakan, atau mungkin bagi sebagian banyak orang sudah 

mengalaminya. 

a. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara 

hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi 

dari bangsa lain yang telah maju. 

b. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, 

mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Desi Cahyowati (2014) dengan judul 

“Perbedaan Perilaku Gotong Royong Antara Masyarakat Desa Dengan 

Masyarakat Transisi”, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan perilaku gotong royong yang signifikan antara masayarakat 

desa dengan perilaku gotong royong masyarakat transisi, dengan adanya 

perbedaan tersebut, maka implikasi teoritisnya adalah secara umum gotong 
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royong pada masyarakat desa lebih kuat dibanding gotong royong masyarakat 

Transisi. Hal tersebut membuktikan bahwa proses perubahan sosial yang terjadi 

menimbulkan perubahan lingkungan dan kebudayaan masyarakat, yang diikuti 

dengan perubahan perilaku gotong royong masyarakat yang tinggal di dalamnya. 

 Selain implikasi teoritisnya yang sudah di jelaskan,  maka implikasi 

praktisnya adalah membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

perilaku gotong royong yang tinggal di lingkungan desa dengan perilaku gotong 

royong masyarakat yang tinggal di daerah transisi. Lingkungan desa terbukti lebih 

kondusif untuk kelestarian nilai dan perilaku gotong royong dibandingkan dengan 

lingkungan daerah transisi dimana perilaku gotong royong masyarakat telah 

mengalami perubahan seiring dengan pesatnya pembangunan dan pengaruh 

perubahan sosial. 

 Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitaif, yaitu metode dengan 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Pada pendekatan ini penelitian dimulai dari masalah (problem) 

dan landasan teori, dari maslah tersebut dibuat rumusan hipotesis. Untuk 

melakukan hipotesisnya hipotesis selanjutnya dilakukan verifikasi dengan data, 

kemudian dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan perancangan, selanjutnya 

dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Bentuk yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah penelitian perbandingan, yaitu “penelitian yang membandingkan antara 

dua atau lebih kelompok dalam satu variabel, sehingga dalam penelitian ini 

peneliti membandingkan dua kelompok dalam satu variabel, yaitu perilaku gotong 

royong masyarakat.  
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Penelitian ini sendiri dilakukan pada RW VI Sesa Ponoweran dan RW I 

Kelurahan Combongan Kabupaten Sukoharjo. Tentu hal ini akan berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini, karena penelitian kali ini tidak 

menekankan pada perbandingan melainkan pada analisis dengan satu sempel, 

maka dari itu Metode penelitian yang diambil untuk penelitian kali ini adalah 

metode kualitatif  agar mendapatkan hasil yang diharapkan. 


