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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah penelitian pembanding dengan 

penelitian yang sedang dikaji, bentuk-bentuk penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

No. Nama Peneliti/Judul Hasil Relevansi Penelitian 

1.   Eka Sariani (2015), 

“Penyebab 

Masyarakat Memilih 

Pengobatan 

Tradisional di Nagari 

Talaok Kecmatan 

Bayang Kabupaten 

Pesisir Selatan” 

Masyarakat Nagari Talaok 

Kec. Bayang Kab. Pesisir 

Selatan memilih 

menggunakan cara 

pengobatan tradisional 

karena mereka percaya 

kepada dukun yang 

dianggap ahli dalam 

menyembuhkan penyakit. 

Maraknya pengobatan 

tradisional di Nagari 

Talaok dikarenakan 

kurangnya tenaga medis. 

Faktor yang menyebabkan 

dipilihnya pengobatan 

tradisional adalah karena 

biaya relatif murah, 

kepercayaan dan 

keyakinan terhadap 

pengobatan tradisional 

yang sudah melekat secara 

turun temurun. 

Penelitian ini memeiliki 

relevansi terhadap 

penelitian yang akan 

diteliti yaitu terletak pada 

Fokus penelitian mengenai 

perilaku masyarakat yang 

memilih pengobatan 

tradisional. 

Perbedaannya bahwa 

subjek dari penelitian ini 

adalah pengobatan 

tradisional secara 

menyeluruh. Dan keadaan 

realitas disana bahwa 

tenaga medis dikatakan 

masih kurang. 

2.  Aisayah Nur F. 

(2014), “Fenomena 

Pengobatan 

Tradisional Air Doa 

(Studi pada praktik 

Pengobatan 

Tradisional H. Evi 

Abdul Rahman Shaleh 

di Dusun Mekarsari, 

Kec. Kertek Kab. 

Wonosobo)” 

Pengobatan Tradisional H. 

Evi Abdul Rahman Shaleh 

muncul sebagai suatu 

fenomena pengobtan 

alternatif yang sejak lama 

sudah muncul di kalangan 

masyarakat dusun 

Mekarsari. Air doa 

dipercaya dan dipahami 

mampu menyembuhkan 

penyakit. 

Relevansi dari penelitian 

ini dengan penelitian yang 

akan diteliti adalah 

penelitian ini meneliti 

mengenai fenomena 

pengobatan tradisional di 

masyarakat, dimana 

fenomena tersebut tidak 

terjadi begitu saja 

melainkan melalui sebuah 

interaksi sosial 

masyarakat.  

Perbedaan dalam 
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No. Nama Peneliti/Judul Hasil Relevansi Penelitian 

penelitian ini terletak pada 

objek yang diteliti ialah 

pengobatan air doa. 

3. Wayah Langit, dkk 

(2017) “Perilaku 

Masyarakat pada 

Pengobatan 

Tradisional Sangkal 

Putung H. Atmo Saidi 

di Desa Sroyo Kec. 

Jaten Kab. 

Karanganyar (Studi 

Kasus pada 

Masyarakat Pemakai 

dan Bukan Pemakai 

Pengobatan 

Tradisional Sangkal 

Putung)”. 

Tidak semua masyarakat 

memakai/memilih 

pengobatan tradisional 

sangkal putung, proses 

pengambilan keputusan 

masyarakat pada 

pengobatan tradisional 

sangkal putung melalui 

mulut ke mulut. 

Masyarakat yang datang 

ke sangkal putung 

umumnya dari keluarga 

dengan tingkat ekonomi 

menengah kebawah dan 

tingkat pendidikan yang 

kurang.  

Penelitian ini memiliki 

relevansi pada penelitian 

yang akan diteliti saat ini, 

kesamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian yakni 

membahas proses 

pengambilan keputusan 

masyarakat yang memilih 

pengobatan tradisional 

sangkal putung. 

Perbedaannya pada subjek 

penelitian ini  bukan hanya 

pada masyarakat yang 

memilih pengobatan 

tradisional sangkal putung 

melainkan juga pada 

masyarakat yang tidak 

memilih menggunakan 

pengobatan tradisional 

sangkal putung. 

4. Mega Muspika 

(2017), “Basis 

Otoritas dalam 

Praktek Pengobatan 

Akar Paninggul (Studi 

Deskriptif Tentang 

Sistem Kepercayaan 

dan Tindakan Sosial 

dalam Proses 

Pemilihan Pengobatan 

Tradisional di 

Surakarta)”. 

Masyarakat yang memilih 

pengobatan tradisional 

tidak hanya berbasis pada 

kepercayaan yang diyakini 

secara turun temurun 

melainkan juga karena 

kuatnya jaringan sosial 

yang dibangun antar 

keluarga, tetangga, 

maupun kerabat.  

Penelitian ini memiliki 

relevansi pada penelitian 

yang akan diteliti saat ini, 

kesamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian yakni 

membahas tentang 

pengobatan tradisional dan 

memfokuskan penelitian 

terhadap proses 

pengambilaan keputusan 

memilih pengobatan 

tradisional sehingga dapat 

dikaitkan dan 

dikembangkan pada 

konstruksi realitas 

sosialnya.  

Perbedaan dari penelitian 

ini terhadap penelitian 

yang akan diteliti yakni 

fokus penelitian ini 

menggunakan tindakan 

rasional 
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No. Nama Peneliti/Judul Hasil Relevansi Penelitian 

5. Zulkifli (2004), 

“Pengobatan 

Tradisional sebagai 

Pengobatan Alternatif 

Harus Dilestarikan”. 

Beberapa faktor penyebab 

memilihnya pengobatan 

tradisional adalah karena 

faktor ekonomi, sosial dan 

budaya .  Pengobatan 

tradisional sudah melekat 

bahkan mendapat tempat 

yang nyaman di 

masyarakat sehingga 

pengobatan tradisional 

harus dilestarikan dengan 

tujuan masyarakat mampu 

mendapatkan kesehatan 

secara merata. 

Penelitian ini memiliki 

relevansi pada penelitian 

yang akan diteliti saat ini, 

kesamaan penelitian 

terletak pada fokus 

penelitian yakni 

membahas mengenai 

pengobatan tradisional dan 

juga untuk memahami 

faktor-faktor dibalik 

pemilihan pengobatan 

alternatif. 

Perbedaan penelitian ini 

pada penelitian yang akan 

diteliti adalah fokus 

penelitian terletak pada 

pemahaman mengenai 

pengobatan tradisional 

sebagai pengobatan 

alternatif. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Realitas Sosial 

Realitas sosial dalam karya Emile durkheim disebut sebagai fakta sosial. 

Realitas sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang 

bersumber pada satu kekuatan diluar individu. Realitas sosial bersifat memaksa, 

mengendalikan individu serta berada diluar kehendak individu. Realitas sosial 

menurut Durkheim terdiri atas hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara 

berpakaian, kaidah, ekonomi yang berlaku di masyarakat (George Ritzer, Teori 

Sosiologi Modern : 20). 

Kenyataan atau realitas sosial menurut Peter L Berger berkaitan dengan 

pengetahuan seorang individu yang kemudian melahirkan gejala-gejala sosial 

didalam masyarakat, melalui gejala-gejala sosial tersebut kemudian berproses 

secara terus menerus atau disebut dengan pengalaman bermasyarakat yang 
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menjadi realitas sosial. Bila diambil kesimpulan bahwa realitas sosial tersirat 

dalam pergaulan sosial yang diungkap secara sosial melalui berbagai tindakan 

sosial seperti saat berinteraksi dalam sebuah integrasi. Berger memahami bahwa 

realitas sosial terbentuk dari konstruksi sosial yang ada di masyarakat (Bagong 

Suyanto, 2010: 152-153).  

Jenis-jenis realitas sosial terdiri dari fakta sosial, perilaku sosial atau 

definsi sosial, dan hyper reality. Pertama, realitas dengan jenis fakta sosial akan 

ditandai dengan perilaku yang sudah terpola dan dapat dipahami secara objektif di 

dalam mayarakat. Adapun realitas sosial dengan jenis fakta sosial bisa berupa 

budaya, adat istiadat, dan kepercayaan (Bagong Suyanto, 2010: xx). 

Kedua, realitas dengan jenis definisi sosial dapat diartikan sebagai produk 

hasil konstruksi manusia. Tindakan manusia merupakan hasil dari interpretasinya 

atas sebuah simbol yang ada disekitarnya. Realitas jenis definisi sosial adalah 

realitas yang mencoba untuk mendefinisikan nilai, simbol atau makna yang ada di 

dalam masyarakat. Setiap individu memiliki pengalaman atau  latar belakang yang 

berbeda, hal tersebut membuat interpretasi antar individu dengan yang lain itu 

juga berbeda namun tidak jauh berbeda. Pemahaman atas simbol  oleh 

sekelompok subjek tergantung pada individu yang melakukan interpretasi. 

Ketiga, realitas hyper reality merupakan jenis realitas yang tidak mampu 

membedakan secara sadar terhadap suatu hal yang nyata dan yang tdiak nyata. 

Hiper-realitas dapat digambarakan menjadi realitas yang tidak mempunyai 

rujukan realitasnya. Hiper-realiti dalam hal ini dikaitkan dengan periklanan yang 

menggunakan dunia palsu dalam mendefinisikan setiap individu yang mempunyai 

karakter yang diinginkan. Periklanan juga menjual suatu citra kepada publik, 
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sehingga publik meniru gaya hidup yang telah diiklankan. Dan setiap individu 

yang telah menonton iklan tersebut telah terpengaruh dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Relitas sosial oleh Berger & Luckmann terbagi menjasi 3 (tiga) bentuk, 

antara lain: 

a. Realitas Sosial Objektif 

Realitas sosial objektif merupakan realitas yang didefinisikan secara 

kompleksitas (termasuk ideologi dan keyakinan) melalui gejala-gejala sosial 

yang berupa tingkah laku dan tindakan yang ada di dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat. Dan setiap individu sering menganggapnya sebagai fakta. 

b. Realitas Sosial Simbolik 

Realitas sosial simbolik merupakan bentuk-bentuk ekspresi simbolik  

dari realitas objektif. Realitas ini umumnya diketahui oleh khalayak umum 

dalam suatu bentuk karya seni baik fisik maupun berita-berita di media. 

c. Realitas Sosial Subjektif 

Realitas sosial subjektif merupakan realitas sosial yang terjadi pada 

suatu individu yang berasal dari realitas sosial simbolik dan realitas sosial 

objektif. Realitas sosial subjektif merupakan hasil konstruksi dari realitas 

yang didefinisikan  oleh tiap individu. Realitas ini dimiliki oleh setiap 

individu dan telah dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas 

subjektif merupakan basis yang dimiliki oleh setiap individu dengan 

melbatkan diri mereka dalam proses interaksi sosial dengan individu lainnya 

didalam tatanan struktur sosial atau bisa juga disebut sebagai eksternalisasi 

(Bungin, 2011:24). 
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2.2.2 Konstruksi Sosial 

Kontruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua 

nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk 

memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini. Dalam ilmu 

sosial, Konstruksi sosial memiliki arti yang luas. Konstruksi sosial biasa 

dihubungkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. 

Sedangkan asumsi dasar konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann adalah 

“realitas adalah konstruksi sosial”. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa konstruksi 

sosial memiliki bberapa kekuatan yaitu, Pertama peran bahasa yang memberikan 

mekanisme yang konkert dimana budaya dan tingkah laku dalam lingkungan 

dapat memberikan pengaruh bagi setiap individu. Kedua, konstruksi sosial 

mewakili kompleksitas dalam suatu budaya tunggal,  namun hal ini tidak dapat 

diasumsikan sebagai suatu keseragaman. Ketiga, konstruksi sosial bersifat 

konsisten terhadap waktu dan masyarakat (Poloma, 2010: 300). 

Menurut Peter L Berger dan Thomas Luckman, konstruksi sosial 

merupakan proses masyarakat yang berlangsung dan secara terus menerus yang 

kemudian menghasilkan realitas sosial. Proses realitas sosial terbentuk melalui  

tiga momen dialektis yang stimultan yaitu, eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi (Bagong, 2010: 143). Realitas terbentuk melalui tindakan sosial 

masyarakat yang dicirikan dengan gejala-gejala sosial yang ada dimasyarakat. Hal 

tersebut juga dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki seorang individu yang 

kemudian di interpretasikan kepada individu yang lain. Pengetahuan individu 

belum tentu sama dengan apa yang di interpretasikan sekelompok orang, tapi juga 

tidak kemudian beda sama sekali.  
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2.2.3 Pengobatan Tradisional Sangkal Putung 

Pelayanan  kesehatan  tradisional  didasarkan  pada  pengalaman  dan  

keterampilan yang     didapat     secara     turun     menurun. Pengobatan     

tradisional dalam perkembangannya  terbagi  dua  yaitu:  ada  yang  bersifat  

tradisional  irasional  dan  tradisional   rasional.   Pengobatan   tradisional   

rasional   yang   dimaksud   adalah  pengobatan tradisional yang dapat diteliti 

secara ilmiah misalkan menggunakan obat-obat herbal, atau terapi pijat urut yang 

sekarang sedang dipelajari oleh ilmu kesehatan. Sedangkan pengobatan tradisional 

irasional merupakan pengobatan yang tidak dapat diteliti secara ilmiah, misalkan 

terapi yang menggunakan media telur, atau ilmu-ilmu diluar nalar manusia yang 

hanya bisa dipahami oleh pelaku atau dukun tersebut (Soerjono Soekanto dan 

Herkutanto,1987: 114). 

Pengobatan tradisional merupakan salah satu pengobatan yang di luar ilmu 

kedokteran. Hal ini tertera pada Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 

Pasal 12 Ayat (1) dan (2) tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang 

menyatakan bahwa pengobatan tradisional adalah salah satu bentuk upaya atau 

cara pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau 

ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional yang dimakud pada Ayat (1) yakni 

dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan/atau 

pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit. 

WHO pada tahun 2000 telah mengatur pengobatan tradisional dan 

menetapkan bahwa pengobatan tradisional merupakan keterampilan, praktik-

praktik yang didapatkan melalui teori, keyakinan, dan pengalaman yang diperoleh 

masyarakat dari generasi ke generasi melalui budaya atau adat istiadat yang 
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berbeda-beda. Pengobatan tradisional juga digunakan dalam pencegahan penyakit, 

perbaikan atau pengobatan penyakit fisik maupun mental, dan diagnosa penyakit. 

Pengobatan sangkal putung merupakan pengobatan tradisional yang 

mengatasai masalah patah tulang, keseleo, dislokasi tulang, terkilir, keseleo. 

Sangkal putung sejak dulu sudah ada di masyarakat dan dipercaya masyarakat 

sebagai metode penyembuhan patah tulang. Ilmu atau keterampilan sangkal 

putung didapat dari turun temurun, tak hanya itu sekarang ilmu sangkal putung 

juga bisa dipelajari oleh siapa saja yang ingin belajar dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku. 

Pengobatan sangkal putung sendiri bisa berupa pijatan, usapan, tekanan, 

dan tarikan (Yuniar, dkk, 2017: 1657). Pijatan, dalam hal ini terapis sangkal 

putung melakukan terapi pengobatan dengan memijat pasien ditempat yang 

bermasalah. Usapan, pengobatan dilakukan dengan mengusap bagian luar yang 

bermasalah dan biasanya cara mengusap ini menggunakan tenaga dalam. 

Tekanan, pengobatan ini dengan cara menekan bagian-bagian yang perlu 

diperbaiki pada tulang yang bermasalah. Tarikan, pengobatan ini dengan cara 

menari saluran tulang yang perlu dibenahi, seperti saat keseleo dan terkilir. 

Pembelajaran dalam transfer pengetahuan kecakapan sangkal putung 

memiliki proses pembelajaran yang terdiri atas lima tahapan belajar (Yuniar, dkk, 

2017: 1658), yaitu tahap tumut (mengikuti), tahap njajal (mencoba), tahap laku 

(ritual), tahap ngetrapake (penerapan) dan tahap jumeneng piyambak (mandiri). 

Adapun penjelasannya mengenai tahap- tahap pembelajaran tersebut: 

1. Tumut atau ikut adalah tahapan pembelajaran pertama dimana calon 

pemijat mengikuti segala aktivitas pemijat sangkal putung baik dari 
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aktivitas sehari-hari sampai dengan aktivitas pemijatan pengobatan pasien. 

Pada tahap ini calon pemijat mulai belajar mengenal alat dan bahan, 

mempelajari struktur tulang serta mengamati cara memijat yang 

didemonstrasikan oleh pemijat sangkal putung.  

2. Njajal atau mencoba adalah tahapan kedua yang dilakukan oleh calon 

pemijat sangkal putung dengan melakukan praktik sebagian yaitu 

melakukan (treatment) pemijatan ringan kepada pasien dengan keluhan 

keseleo dan terkilir tanpa keluhanpatah tulang menggunakan alat dan 

bahan yang sesuai. Pada tahap ini calon pemijat mempelajari jenis-jenis 

keluhan pasien dan mempelajari struktur tulang manusia melalui pemijatan 

ringan yang dilakukan. Pemijat pada tahap ini melihat apakah calon 

pemijat memiliki bakat sebagai pewaris kecakapan pengobatan sangkal 

putung. 

3. Laku atau ritual adalah tahapan ketiga yang dilakukan oleh calon pemjat 

dengan melakukan ritual puasa dan dzikir sebagai bentuk tirakat. Tujuan 

adalah untuk memperoleh ketenangan dalam belajar, membentuk sikap 

dan sifat positif kepada calon pemijat. Ngetrapake atau penerapan adalah 

tahapan dimana calon pemijat sangkal putung menerapkan pengetahuan 

yang diperoleh dengan melakukan treatment pada pasien layaknya pemijat 

sangkal putung. Mulai dari menganalisa keluhan, penggunaan alat dan 

bahan memijat, melakukan pemijatan pada keluhan ringan hingga berat 

(keseleo, terkilir, dislokasi tulang, dan patah tulang) pada pasien hingga 

melayani pasien yang kontrol. Pemijat pada tahap ini menjadi pengawas 

calon pemijat. 
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4. Jumeneng piyambak atau mandiri adalah tahapan dimana calon pemijat 

telah mampu dan menguasai kecakapan memijat dan mengobati pasien 

sangkal putung, memiliki pengetahuan mengenai keluhan pasien dan 

penanganannya serta memiliki sikap positif dari diri calon pemijat. 

Dengan dermikian, calon pemijat sudah dikatakan mandiri dan dapat 

membuka praktik pengobatan sangkal putung secara pribadi. 

 

2.2.4 Perspektif Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional Sangkal 

Putung 

Perspektif masyarakat terhadap pengobatan tradisional sangkal putung 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam sosiologi 

kesehatan masyarakat dengan kelas sosial tertentu akan memahami terminology 

kesehatan dengan cara tertentu pula. Sebagian memiliki kesadaran tentang 

kesehatan, sebagian lagi kurang memiliki kesadaran tentang kesehatan. Begitu 

pula dengan proses penyembuhan yang dipilih. Terdapat beberapa dorongan untuk 

membuat seseorang memeriksakan dirinya ke ahli pengobatan baik itu kepada 

dokter, dukun atau terapis pengobatan. Dorongan tersebut berasal dari perstiwa-

peristiwa yang dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya (Fauzi Muzaham, 

Sosiologi Kesehatan. 1995: 116). 

Masyarakat memahami bahwa pengobatan tradisional sangkal putung 

merupakan pengobatan alternatif yang menyembuhkan berbagai keluhan patah 

tulang. Namun untuk mengambil keputusan dalam penyembuhan patah tulang 

tidak selalu menggunakan sangkal putung. Sebagian masyarakat memilih 

penyembuhan tradisional sangkal putung, sebagian lagi ada masyarakat yang tidak 
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percaya dan memilih penyembuhan medis. Semua tergantung dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang dimilikinya.  

Masyarakat yang menggunakan sangkal putung dalam proses 

penyembuhannya memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam tindakannya. 

Mereka meyakini dan percaya dengan keberhasilan sangkal putung, sehingga 

hasilnya nanti akan membentuk sebuah anggapan bahwa sangal putung 

merupakan metode alternatif penyembuhan patah tulang.  

 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Konstruksi Realitas Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckman) 

Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang 

mengembangkan dan melahirkan kembali teori sosial dalam ilmu filsafat. Teori 

konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L Berger bersama temannya 

Thomas Luckmann merupakan teori sosial yang melakukan pendekatan 

fenomenologi dan mengembengkan teori-teori sosial yang berparadigma fakta 

sosial yang digagas oleh Emile Durkheim, dan juga tindakan sosial milik Max 

Weber.  

Berger berpendapat bahwa manusia mampu berperan untuk merubah suatu 

struktur sosial dan pada saat yang bersamaan manusia itu dibentuk dan 

dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, realitas 

yang ada dimasyarakat merupakan hasil dari konstruksi sosial melalui pengalaman 

bermasyarakat, pola hubungan antar individu dengan lain atau dengan kelompok, 

yang bisa juga dikatakan sebagai interaksi sosial. Dalam menjabarkan realitas 

sosial, Berger memerlukan “pengetahuan” dan “kenyataan”. Pengetahuan 
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berfungsi untuk mengenal diri yang berhadapan langsung dengan kenyataan. 

Dengan pengetahuan, kenyataan bisa dijabarkan lebih spesifik, kenyataan  

mempunyai ciri-ciri dan karakteristik. 

Menurut Berger & Luckmann realitas sosial terbentuk melalui konstruksi 

sosial, masyarakat sebagai realitas objektif dan realitas subjektif. Masyarakat 

dapat membentuk individu-individu baru dan sebaliknya individu dapat 

membentuk masyarakat. Realitas Subjektif mempelajari bagaimana realitas telah 

menghasilkan dan terus menghasilkan individu. sedangkan realitas Objektif 

mempelajari bagaimana individu menghasilkan realitas di masyarakat (Bagong, 

2010: 152) 

Dalam memahami realitas, Berger terlebih dahulu memahami pengetahuan 

dan realitas itu sendiri.Pegetahuan yang dimaksud Berger merupakan kegiatan 

yang menjadikan suatu kenyataan menjadi kurang lebih diungkapkan. Sedangkan 

untuk mengenal diri sendiri yang berhadapan dengan kenyataan tertentu 

membutuhkan kesadaran (Bagong, 2010: 155) 

Pengetahuan dan realitas ini dapat ditemukan didalam gejala-gejala sosial 

masyarakat melalui pengalaman bermasyarakat yang terus menerus berproses. 

Dengan kata lain, kenyataan sosial itu ada pada pergaulan sosial yang 

diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan sosial seperti komunikasi, 

kerjasama dalam suatu integrasi, bahasa. Kenyataan sosial ditemukan dalam 

pengalaman intersubjektif ( Bagong, 2010: 153).  

Konstruksi Realitas Sosial oleh Berger & Luckmann dijelaskan melalui 

proses dialektika yang terdiri dari eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi 

(Berger & Luckmann, 1990: xiv). Proses dialektika ini yang akan menjabarkan 
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prosesterbentukanya realitas sosial di masyarakat secara terus menerus. Dimana 

manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui eksternalisasi 

(mengekspresikan dirinya, pengetahuannya, duanianya, dan kepercayaannya 

dalam tindakan) kemudian sebagaimana realitas objektif mempengaruhi kembali 

manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif 

dengan hasil akhir sebagai identitas diri dan tergolong dengan kenyatan sosial 

yang ada di masyarakat. 

a. Eksternalisasi  

Eksternalisasi merupakan sebuah usaha pencurahan ekspresi diri 

seorang manusia atau individu ke dalam dunia. Pencurahan 

diritersebutberupa kegiatan fisikmaupun mental seorang individu. Seorang 

individu mengekspresikan dirinya ke dalam dunia untuk menguatkan 

eksistensinya di dalam masyarakat. Masyarakat pada tahap ini dilihat 

sebagai produk manusia dengan istilah society is a human product. 

b. Objektivasi 

Objektivasi merupakan sebuah hasil yang telah dicapai individu baik 

dalam bentuk mental maupun fisiknya melalui kegiatan eksternalisasi. 

Proses ini berupa realitas objektif yang terkadang dihadapi individu 

sebagai suatu faktisitas yang berada diluar diri manusia atau individu dan 

berlainan dari individu yang menghasilkan realitas. Masyarakat pada tahap 

ini dilihat sebagai realitas yang objektif degan istilah society is an 

objective reality atau bisa juga dikatakan suatu proses interaksi sosial ke 

dalam dunia intersubjektifseorang individu yang mengalami proses 

institusionalisasi. 
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c. Internalisasi 

Internalisasi merupakan sebuah penyerapan kembali oleh individu 

yang dilakukan individu lainnya dalam kesadaran sedemikian rupa, 

sehingga kesadaran subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia 

sosialnya.  Beberapa unsur yang telah diobjektifikasi akan ditangkap oleh 

individu sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, bersamaan dengan 

gejala internal bagi kesadaran seorang individu. Internalisasi juga bisa 

dikatakan sebagai individu yang telah dibentuk oleh realitas melalui proses 

sosialnya disebut dengan istilah Man Is A Sosial Product. 

Beberapa tahapan konstruksi sosial yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan 

internalisasi merupakan sebuah dialektika yang berjalan secara stimulan yang 

berarti adanya sebuah proses untuk menarik keluar (ekternalisasi) yang seakan-

akan hal tersebut berada di luar kenyataan (objektif) dan kemudian dilanjutkan 

dengan proses penarikan kembali sebuah kenyataan ke dalam diri manusia 

(internalisasi) sehingga suatu hal yang berada di luar seakan-akan ada di dalam 

diri manusia atau kenyataan subjektif. Realitas dipahami dan dianggap sebagai 

objektif individu melalui proses objektifasi dan eksternalisasi. Individu kemudian 

dilihat sebagai hasil dari proses sosial (Berger & Luckmann, 1990: 33-36). 

Realitas sosial didalam masyarakat terjadi terus menerus, artinya realitas 

sosial dibentuk oleh individu melalui eksternalisasi, yang kemudian realitas 

tersebut diterima oleh individu dan dipahami sebagai realitas objektif melalui 

objektivasi, dan tahap akhir apa yang di-objektivasi-kan itu kemudian di serap 

kembali oleh individu baru melalui internalisasi sehingga individu baru memiliki 

identitas baru dan tergabung dalam realitas yang di objektivasi. 


