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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang sama 

dengan peneliti. Dibawah ini akan diulas beberapa penelitian terdahulu yang 

di ambil sebagai salah satu tambahan referensi penulis. 

 Pertama penelitian yang dilakukan oleh Suanda (2016) dengan judul 

Pola Interaksi Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal dalam 

Keragaman Etnis di Rw 4 & Rt 6 Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. 

Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pola interaksi yang terjadi  antara masyarakat pendatang dengan masyarakat 

lokal dalam keragaman etnis, serta gambaran asimilasi. Adapun hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan penulisa yakni terjalinnya Interaksi yang 

berjalan baik antara masyarakat pendatang dan pribumi di Desa 

Rancapanggung karena masyarakat pendatang dapat berbaur dan mengikuti 

kebudayaan masyarakat sekitar. Hal tersebut menndakan adanya gambaran 

asimilasi dan akulturasi dari masyarakat pendatang dan masyarakat lokal 

dari adanya perubahan adat dan kebiasaan. Yang mana tercajdi percampuran 

antara adat masyarakat pendatang dan masyarakat lokal11. 

Kedua penelitian oleh Halikin (2014) dengan judul Analisis Pola 

Interaksi Masyarakat Pendatang Terhadap Masyarakat Lokal Di Sumbawa 

Barat, NTB. Penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui pola dan bentuk 

                                                
11 Suanda, Krisno Agung, Loc. cit. 
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hubungan yang terjalin antara masyarakat pendatang dan lokal di Sumbawa. 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun  hasil 

yang dicapai dari penelitian terlihat bahwa interaksi yang terjadi pada 

masyarakat di Sumbawa berjalan dengan baik. Hubungan baik ini karena 

adanya antusias warga pendatang untuk ikut serta dalam kegiatan 

keagaamaan seperti hari besar islam12. 

Ketiga, yakni penelitian oleh Tarmizi (2017) dengan judul Dampak 

Interaksi Sosial Antara Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal 

Terhadap Eksistensi Budaya Lokal (studi di Desa Senggigi, Kecamatan 

Batu Layar Lombok Barat NTB) bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang bentuk interaksi sosial beserta dampak terhadap 

keberadaan budaya lokal yang ada di Desa Senggigi. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan hasil yang di dapat berupa data deskriptif. Metode yang 

digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian digunakan metode 

observasi,wawancara,dokumentasi, dengan subyek penelitian adalah tokoh-

tokoh masyarakat yang bias memberi informasi seputar tentang dampak 

interaksi sosial terhadap eksistensi budaya lokal. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak interaksi sosial antara 

masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal yaitu dampak positif dan 

negatif, dampak positif yaitu adanya pembelajaran budaya, dengan adanya 

pembelajaran budaya ini dapat memperkuat budaya lokal seperti adat 

perkawinan, karena sebagian besar pernikahan yang terjadi antara 

                                                
12 Halikin, Loc. cit. 
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masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal menggunakan prosesi adat 

perkawinan masyarakat lokal. Adapun dampak negatif yaitu keberadaan 

adat perkawinan masyarakat lokal Desa Senggigi apakah akan terus 

dilestarikan dan dipertahankan oleh generasi penerus seperti pemuda dan 

remaja yang ada di Desa Senggigi, karena saat ini banyak terjadi akulturasi 

di kalangan masyarakat lokal sehingga di khawatirkan keberadaan budaya 

perkawinan tersebut akan mulai terkikis dan tidak dipertahankan lagi oleh 

generasi penerus yang ada di Desa Senggigi.13 

Keempat, penelitian oleh Aini (2009), yang berjudul Interaksi 

Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Pribumi dalam Membangun 

Toleransi Beragama di Desa Tonjong, Bogor. Penelitian yang dilakukan 

bertujuan menggambarkan mengenai toleransi beragama antara kedua 

kelompok masyarakat di Desa Tonjong, Bogor, Jawa Barat. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif  analitik dengan pendekatan kualitatif.  

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa interaksi yang terjadi pada 

masyarakat Desa Tonjong mengarah pada bentuk kerjasama. Yang mana 

kedua masyarakat pendatang dan pribumi yang beragama islam menjadikan 

sarana kegiatan keagamaan menjadi sarana terjadinya komunikasi dan 

kontak sosial14. 

Kelima, penelitian oleh Rozalita (2016) tentang Hubungan Sosial 

Warga Pendatang dengan Warga Tempatan di Desa Bagan Tujuh 

Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menggambarkan interaksi yang terjadi pada 

                                                
13 Tarmizi, Ahmad, Loc.cit. 
14 Aini, Nur, Loc.cit. 
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warga pendatang dengan warga tempatan yang menghasilkan hubungan 

sosial yang harmonis. Penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terjalin 

antara warga pendatang dengan warga tempatan harmonis dan baik15. 

Perbedaan yang paling mencolok adalah ketiganya membahas tentang 

pola interaksi dalam ranah keber-agaaman, etnis dan budaya, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas lebih luas terkait 

gamabran mengenai proses interaksi sosial antara masyarakat pendatang dan 

lokal dalam membangun harmonisasi sosial serta mendeskripsikan terkait 

faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi sosial antara masyarakat 

pendatang dan masyarakat lokal. 

 

B. Konsep Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Kata Interkasi berasal dari kata inter yang berarti antar dan aksi 

yang berarti tindakan. Sedangkan sosial berasal dari socius yang artinya 

teman atau kawan, yaitu hubungan antar manusia. Interaksi sosial terjadi 

apabila ada seseorang atau kelompok orang yang  melakukan suatu 

tindakan kemudian dibalas atau direspon oleh pihak lain dengan perilaku 

atau tindakan tertentu16. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang- perorang, antar 

kelompok manusia, serta antara orang per-orang dan kelompok 

                                                
15 Rozalita, Loc. cit 
16 Rozalita, Op. cit, hlm.4 
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manusia. Proses social pada hakikatnya adalah pengaruh timbal balik 

antar berbagai bidang kehidupan bersama. Lebih lanjut Menurut 

Soerjono Soekanto Hakikat hidup bermasyarakat itu sebenarnya adalah 

terdiri dari relasi-relasi yang  mempertemukan mereka dalam usaha-

usaha bersama dalam aksi dan tindakan yang berbalas-balasan. 

Sehingga orang saling menanggapi tindakan mereka.17  

 

2. Syarat- syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

 

Menurut Soekanto, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 

yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi18. 

a. Kontak sosial 

Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang 

berarti bersama-sama dan  tango yang berarti menyentuh. Jadi secara 

harfiah kontak sosial adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, 

kontak baru terjadi jika terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala 

sosial, kontak secara fisik tidak dijadikan dasar utama. Seseorang 

berhubungan dengan orang lain tanpa menyentuhnya secara 

langsung juga bisa dilakukan. Kontak sosial dapat berlangsung 

dalam tiga bentuk yaitu : 

1. Antar norang-perorangan, misalnya ketika anak kecil 

mempelajari kebiasaan dari orangtuanya, saudara, atau 

temannya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi 

(socialization), yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat 

                                                
17 Soekanto, Soerjono. Sosiologi suatu pengantar. PT Rajawali Pers : Jakarta, 2012. Hlm. 55 
18 Soekanto, Soerjono.1999. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi baru keempat 1990).Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada. 
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yang baru mempelajari norma dan nilai yang ada pada 

masyarakat di lingkungan dia menjadi anggota.  

2. Antara orang per-orangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya, misalnya ketika seseorang merasa bahwa apa yang 

telah dilakukannya berlawanan atau berbeda dengan norma yang 

ada di masyarakat. 

3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia 

lainnya. Umpamanya, dua partai politik mengadakan kerja sama 

untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan 

umum.  

Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat 

positif mengarah pada kerjasama, dan yang bersifat negatif 

mengarah pada suatu pertentangan. Kontak sosial juga akan bersifat 

primer dan sekunder apabila yang mengadakan hubungan langsung 

bertemu dan berhadapan muka, Adapun kontak sekunder merupakan 

kontak yang memerlukan perantara. 

 

b. Komunikasi 

Komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran 

pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak 

badaniah atau sikap), persaan-perasaan apa yang ingin disampaikan 

oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan tersebut kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh 

orang lain tersebut. 
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3. Bentuk-Bentuk  Interaksi Sosial 

 

Ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya 

interaksi sosial yaitu proses yang asosiatif dan proses yang disosiatif. 

Berikut adalah proses-proses interaksi yang pokok : 19 

a.  Asosiatif 

1) Kerja samaa (cooperation) 

Kerja sama adalah suatu bentuk upaya individu atau kelompok 

individu dalam mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.  Kerja 

sama muncul akibat adanya orientasi orang perorangan terhadap 

kelompoknya dan kelompok lainnya. Kerja sama mungkin akan 

bertambah kuat apabila dilakukan bersama baik dari masyarakat 

pendatang maupun masyarakat lokal. Adapun dalam 

pelaksanannya, ada lima bentuk kerja sama, yaitu :  

a) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-

menolong.  

b) Ko-optasi, yaitu proses penerimaan terhadap hal-hal baru 

seperti dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam 

suatu organisasi, agar terhindar dari goncangan dalam 

stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

c) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai 

pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua 

organisasi atau lebih.  

                                                
19 Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar .Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal : 

71- 104. 
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d) Joint-ventrue, yaitun kerjan saman dalamn pengusahaan 

proyek-proyek tertentu. misalnya, perfilman, pemboran 

minyak, perhotelan dan lain-lain.   

e) Koalisi, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih 

yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.  

2) Akomodasi 

Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu 

untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada 

suatu proses. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada 

usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan 

yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Tujuan 

akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang 

dihadapinya yaitu untuk mengurangi pertentangan antara orang 

perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat 

perbedaan paham. Sehubungan dengan akomodasi, terdapat 

delapan bentuk akomodasi antara lain :  

a) Coercion, adalah usatu bentuk akomodasi yang prosesnya 

dilakukan karena adanya unsur paksaaan. Dimana dalam hal 

ini, ada salah satu pihak yang berada dalam keadaan lemah 

dibanding dengan pihak yang lain.  

b) Compromise, adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-

pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar 

tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.  
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c) Arbritation, merupakan suatu cara untuk mencapai 

Compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak 

sanggup mencapainya sendiri.  

d) Mediationn hampir menyerupai arbitration. Pada mediation 

diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal 

perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugasnya adalah 

mengusahakan suatu penyelesaian secara damai.  

e) Conciliation, adalah salah satu usaha dalam 

mempertemukan tujuan masing-masing  pihak yang 

berselisih agar tercapainya suatu tujuan bersama. 

f) Toleration, juga sering dinamakan tolerant-participation. 

Ini merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan 

yang formal bentuknya.  

g) Stalemate, merupakan suatu akomodasi, dimana pihak-

pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang 

seimbang yang berhenti pada suatu titik tertentu dalam 

melakukan pertentangannya.  

h) Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di 

pengadilan. 

3) Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. 

Asimilasi ditandai dengan adanya upaya dalam mengurangi 

perbedaan yang terjadi antar orang per-orang (individu antar 

individu) atau kelompok dengan kelompok manusia lain. Yang 

mana dalam asimilasi adanya upaya dalam mempertinggi 
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kesatuan sikap, tindak, dan proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.  

b. Disosiatif 

1) Persaingan (Competition) 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu bentuk  

proses sosial yang mana individu atau kelompok manusia 

saling bersaing, baik mencari keuntungan dalam bidang-bidang 

tertentu dengan cara menarik perhatian khalayak umum atau 

dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

2) Kontravensi (Contravention) 

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk 

proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan 

atau pertikaian. Kontravensi ditandai dengan adanya gejala 

ketidakpastian mengenai diri seseorang atau adanya suatu 

rencana atau perasaan tidak suka, atau kebencian terhadap 

kepribadian terhadap kepribadian seseorang yang 

disembunyikan.   Perasaan tersebut pun, kemungkinan bisa 

berkembang menjadi sebuah penilaian terhadap buah pikiran, 

suatu usul, doktrin, kepercayaan, atau rencana yang 

dikemukakan oleh perorangan atau kelompok manusia.  

3) Pertentangan (Pertikaian atau Conflict) 

Pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya 

perbedaaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, 
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emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan 

seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam 

perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau 

pertikaian (conflict). Pertentangan atau pertikaian (selanjutnya 

disebut “pertentangan” saja) adalah suatu proses sosial dimana 

individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya 

dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan 

ancaman dan atau kekerasan. Sebab-musabab atau akar-akar 

dari pertentangan antara lain adalah : perbedaan antara 

individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, 

perubahan sosial. 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

 

Dalam pelaksanannya, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu interkasi sosial. Ada empat 

faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari situasi sosial, kekuasaan 

norma kelompok, tujuan pribadi, dan penafsiran situasi. Adapun empat 

faktor tersebut yaitu 20 :  

a. Situasi sosial, setiap individu dalam berinteraksi dengan individu 

yang lain tentunya akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan 

situasi yang dihadapi.  

b. Kekuasaan norma kelompok. Dimanapun setiap individu berada, 

pasti ada suatu norma dan peraturan yang mengikat. Untuk itu, 

                                                
20 Santoso, Slamet.2004. Dinamika Kelompok Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 12 
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dalam menjalani kehidupan bermasyarakat  tentunya setiap individu 

harus menaati norma dan aturan yang ada. Sehingga tidak akan 

menimbulkan kekacauan dalam berinteraksi, dan masalah sosial 

dalam masyarakat. Begitupun sebaliknya bilamana individu tidak 

menaati segala norma dan peraturan yang ada, maka dalam 

berinteraksi pun akan terjadi kekacauan dan  bisa menimbulkan 

kekacauan dalam kehidupan sosial.  

c. Tujuan pribadi masing-masing individu, setiap individu tentu 

mempunyai tujuan masing-masing dalam hidupnya, tujuan inilah 

yang akan mempengaruhi setiap perilaku individu dalam melakukan 

interaksi terhadap individu yang lain.  

d. Penafsiran situasi, dalam bermasyarakat setiap individu pasti 

dihadapkan akan situasi yang berbeda-beda. Setiap situasi 

mengandung arti bagi setiap individu, Untuk itu dalam menghadapi 

situasi tersebut, tentu setiap individu mempunyai penafsiran sendiri-

sendiri. dalam men perbedaan situasi ini juga mempengaruhi setiap 

individu  

 

5. Hambatan-Hambatan dalam Interaksi Sosial  

 

  Dalam berinteraksi terdapat faktor pendukung dan ada pula faktor 

penghambat. Di atas, sudah dijelaskan mengenai faktor yang 

mempengaruhi berhasil tidaknya proses interaksi sosial. Di bawah ini, 
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akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat 

terjadinya proses  interaksi sosial21. 

a. Perasaan takut berkomunikasi, setiap individu dalam berinteraksi tidak 

menutup kemungkinan akan berlancar lancar selamanya, terkadang 

ada sebuah prasangka, firasat, atau fikiran dalam diri individu atau 

kelompok individu takut bilamana akan melakukan komunikasi. 

Sedangkan komunikasi adalah salah satu poin penting dalam 

terjadinya sebuah proses interaksi sosial.  

b. Adanya pertentangan pribadi, setiap individu pasti mempunyai tujuan dan 

keinginan masing-masing. Bilamana kepentingan dan keinginannya 

berbeda dengan individu lain maka bisa menimbulkan perbedaan perspesi 

sehingga bisa menyebabkan adanya pertentangan antar individu.  

 

C. Konsep Masyarakat 

 

a) Pengertian Masyarakat 

 

Dalam Bahasa inggris masyarakat disebut society, asal kata socius 

yang berarti kawan. Perkataan society dalam arti umum diterjemahkan 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan masyarakat, yaitu 

berarti : suatu badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama 

sebagai anggota masyarakat ; anggota-anggota masyarakat yang 

bersama biasanya dianggap sebagai suatu golongan, terbagai-bagi 

dalam berbagai-bagai kelas menurut kedudukan dalam masyarakat itu. 

Dalam arti khusus dan yang biasanya ditulis dengan huruf besar, 

                                                
21 Soekanto ,Soerjono. 2006.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 78-80. 
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Society berarti hubungan-hubungan sosial, tingkah laku atau cara hidup 

golongan manusia di dalam masyarakat dari kalangan tinggi, kaum 

elite, dan sebagainya, yang biasanya menduduki posisi kelas tinggi 

dalam masyarakat ; di negeri-negeri Barat umumnya upper-class yang 

kaya biasanya menentukan corak hidup yang dianggap pantas untuk 

ditiru. (fashion,mode) oleh umum. 22 

Society dalam arti masyarakat umum lain pula artinya daripada 

community yang dalam Bahasa kita juga diartikan masyarakat, sekalipun 

community biasanya lain lagi artinya dengan society. ada kalanya 

community di Indonesiakan peguyuban. kalau society berarti masyarakat 

umum, community menunjukkan arti masyarakat yang terbatas.23 

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

sesuai dengan system adat-istiadat tertentu yang sifatnya 

berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.24 

Menurut Roucek dan Warren, masayarakat merupakan 

sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama di mana 

mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau 

seluruh wargannya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan aktivitas 

yang sama.25 

Selanjutnya pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh 

Seorang ahli antropologi R. Linton, mengatakan bahwa setiap 

kelompok manusia hidup dalam kurun waktu yang cukup lama dan 

                                                
22 Shadily, Hassan.1980. Sosiologi untuk Masjarakat Indonesia. 
23 Shadily, Hassan Op.cit hlm 36 
24 Koentjaningrat.2008.Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:PT Gramedia 
25 Syani ,Abdul.1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Bandar Lampung: Pustaka Jaya,       

hlm. 84 
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saling bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya 

dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-

batas tertentu.26 

Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan arti yang sempit. 

Dalam arti luas masyarakat merupakan keseluruhan hubungan-

hubungan dalam hidup bersama yang tidak dibatasi oleh bangsa, 

lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit masyarakat 

merupakan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek tertentu 

seperti golongan, bangsa, teritorial, dan sebagainya.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa orang yang 

membentuk sebuah sistem kelompok dalam suatu daerah tertentu, yang 

mana terdiri dari individu-individu  yang saling berinteraksi dan hidup 

bersama dalam kurun waktu yang cukup lama dan saling bergantung 

antar individu yang satu dengan individu yang lain. Karena pada 

dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak mungkin bisa 

hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain.   Dalam 

prosesnya berinteraksi, masyarakat akan menghasilkan sebuah 

kebiasaan-kebiasaan yang mana nanti akan menjadi sebuah tradisi atau 

budaya yang akan mengikat dan membentuk sebuah sistem dalam 

setiap hubungan bermasyarakat.    

Soekanto mengatakan bahwa dalam suatu bentuk kehidupan, 

masyarakat mempunyai ciri-ciri yakni :  

                                                
26 Ahmadi,Abu. 1986. Antropologi Budaya. Surabaya: CV Pelangi, hlm. 56 
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a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial, tidak ada ilmu 

yang memastikan berapa jumlah mutlak manusia harus ada ketika 

ingin hidup bersama, namun secara teoritis hidup bersama bisa 

dilakukan bilamana terdiri minimal dari dua orang.  

b. Bersama dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam masyarakat 

tentu adanya kumpulan dari beberapa manusia yang mana terdiri 

dari individu-individu dan kelompok individu lain. Setiap manusia 

tentu dapat saling bercakap-cakap, mengerti, dan merasa serta 

mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing.   Akibat 

adanya kehidupan untuk berkumpul bersama, maka tidak menutup 

kemungkinan setiap manuasia akan saling berkomunikasi dan 

membentuk suatu hubungan hingga terbentuklah sebuah peraturan 

yang mengatur hubungan antar kelompok manusia.  

c. Mereka sadar bahwa merupakan suatu kesatuan. Manusia yang 

hidup bersama, tentunya menyadari bahwa dirinya satu kesatuan 

yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga tidak bisa 

menghindari diri untuk tidak saling berinteraksi.  

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Jika kumpulan 

manusia hidup bersama dalam jangka panjang maupun pendek 

tentu akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan 

diantara meraka oleh karena itu setiap anggota dari kelompok 

manusia tersebut akan merasa dirinya terikat satu dengan lainnya27. 

                                                
27 Syani Abdul, op. cit, hlm. 47 
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b) Pengertian Masyarakat Lokal 

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulai kecil menerangkan bahwa 

pengertian masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang 

menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang 

sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak 

sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 

kecil. Dengan kata lain, masyarakat lokal yakni masyarakat asli  yang 

menempati wilayah Kelurahan Wagom. 

c) Pengertian Masyarakat Pendatang 

Berdasarkan pengertian masyarakat di atas, dapat dijelaskan 

bahwasanya masyarakat pendatang adalah sekumpulan kelompok 

masyarakat yang datang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk 

hidup bersama sehingga menimbulkan perbedaan  bahasa, suku, ras, 

budaya dan adat istiadat dengan masyarakat lokal.  Masyarakat 

pendatang di kelurahan wagom merupakan suku dari daerah lain yang 

mana mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat lokal 

(masyarakat Fakfak). 

 

D. Konsep Harmonisasi Sosial  

 

Kata harmonisasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata 

Harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Sedangkan dalam 

arti filsafat harmonisasi berarti kerjasama antara banyak faktor, hingga 

faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Secara estimologis 
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harmonisasi berarti proses yang bermula pada upaya untuk menuju sistem 

yang harmoni. Selain itu, istilah harmoni juga diartikan sebagai keserasian, 

kecocokan, keselarasan, dan keseimbangan yang menyenangkan. Menurut 

arti psikologis, harmonisasi merupakan keseimbangan dan kesesuaian segi- 

segi dalam perasaan, perbuatan individu dan alam pikiran, sehingga tidak 

terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan28. 

Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto Menyatakan bahwa keserasian 

sosial, kehidupan harmoni dan kerukunan pada dasarnya adalah mozaik 

yang disusun dari parca-parca perbedaan.29 

Menurut Homans dalam Isenhart & Spangle yang dikutip oleh Yuni 

Istiani mengatakan bahwa kebhinekaan budaya bukan menjadi sebuah 

penghalang dalam mewujudkan persatuan bangsa, namun sebaliknya justru 

semakin memperkuatnya secara harmonis dan selaras. Multikulturalisme 

untuk memahami segenap perbedaan yang ada pada setiap diri manusia 

serta mengelola perbedaan diterima sebagai hal yang alamiah. Dengan 

demikian tidak alasan bagi terjadinya tindakan diskriminatif sebagai buah 

dari sikap hidup dan pola perilaku yang cenderung dikuasai rasa dengki, 

buruk sangka, dan iri hati 30.  

Arif Budiman yang dikutip Chaerol Mahfud mengatakan bahwa orang 

tidak akan menjadi manusia yang baik, kalau tidak mengenal dan mengerti 

multikultural. Pemahaman akan pentingnya multikultural menjadi salah satu 

                                                
28Goesniadhie,Kunu. 2006.Harmonisasi Hukum dalam perspektif perundang-undangan. 

Surabaya:JP-Books. Hlm 59. 
29Narwoko,J.D;& Bagong Suryanto. 2007. Sosiologi Teks Pengantar dan 

Terapan.Jakarta:Kencana. 
30 Istiani, Yuni. 2016.Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Harmonisasi Sosial. Dalam 

jurnal Prosiding Seminar Nasional Reforming Pedagogy 2016. 
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poin penting dalam pembentukan bangsa ini. Salah satu contohnya adalah 

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bukan dari bahasa 

mayoritas.31 

Harmoni yang sebenarnya adalah jika semua interaksi sosial dapat 

berjalan secara wajar dan tanpa adanya sebuah pemaksaan dan tekanan yang 

menyambut jalannya kebebasan dalam berinteraksi32. Keharmonisan 

merupakan tujuan hidup yang didambakan oleh seluruh umat manusia. 

Bahkan kehidupan yang harmonis merupakan harapan setiap individu, 

namum untuk mencapai kehidupan yang berjalan harmonis bukanlah hal 

yang bisa muncul begitu saja, melainkan harus ada upaya dalam setiap 

elemen masyarakat untuk mencapai kehidupan yang harmoni. 

Keharmonisan dalam elemen kehidupan membutuhkan upaya dari 

setiap masyarakat seperti halnya  tidak membenarkan adanya sikap  jail, 

dengki, iri hati,  dan berbuat sesuai keinginannya sendiri dalam melakukan 

hubungan atau proses interaksi dengan orang lain. Serta perlu adanya upaya 

untuk menghindari terjadinya konflik, hal ini merupakan representasi yang 

baik dalam mempertahankan keharmonisan sosial atau mempertahankan 

kehidupaan yang rukun dalam bermasyarakat. Namun sebaliknya, jika 

dalam kehidupan bermasyarakat belum tercapai kehidupan yang rukun antar 

individu dengan individu yang lain, ini akan membuat hidup menjadi kurang 

nyaman dan perilaku-perilaku yang sifatnya menentang akan sering terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

31Mahfud, Chaerol. 2008. Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi. Jogyakarta:Ar-Ruzz 

Media. 
32 Roqib,M. 2007.Harmoni dalam Budaya Jawa.Yogyakarta:Pustaka Belajar 




