
 
 

22 
 

BAB II   
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Masyarakat Prismatik  

Masyarakat model prismatik yang pertama kalinya ditulis oleh Fred W. Riggs 

dalam bukunya yang berjudul Administration in Developing Countries, The Prismatic  

Society.  Konsep masyarakat model prismatik digambarkan sebagai masyarakat yang 

dalam perkembangannya berada di antara dua kutub ekstrim dalam suatu kontinum  

masyarakat tradisional atau terpusat dan masyarakat modern atau terpencar, bentuk 

maysarakat ini terdapat di negara-negara berkembang (Riggs, 1994: 31).  Model 

masyarakat priismatik ini juga dijelaskan oleh M. Munandar Soelaiman dalam bukunya 

yang berjudul Dinamika Masyarakat Transisi; Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan 

Arah Perubahan, sebagai masyarakat peralihan (transisi) dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat industri (Soelaiman, 1998:31). Masyarakat transisi yang berada di antara 

masyarakat tradisional dan masyarakat modern, masyarakat dengan heterogenitasnya 

yang tinggi, menyangkut keragaman agama beserta aliran-alirannya, partai politik, 

organisasi massa, kelompok-kelompok dalam strata ekonomi, status sosial, ragam etnis 

dan budaya, tingkat pendidikan, dan sebagainya.  

Ishomuddin dalam bukunya yang berjudul Agama Produsen Realitas: Tafsir 

Islam – Tradisi, Masyarakat Model Prismatik, menjelaskan bahwa masyarakat prismatik 

dapat dikatakan sebagai masyarakat campuran antara nilai tradisional dan proses 

modernisasi di mana terjadi tum pang tindih (overlapping) di antara kedua nilai tersebut 

(Ishomuddin, 2007:152). Masyarakat tradisional mempunyai tradisi sebagai warisan dari 

generasi sebelumnya secara turun temurun, dijaga agar tidak terjadi perubahan-

perubahan. Ukuran-ukuran yang dipakai merupakan ukuran-ukuran yang telah dipakai 
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nenek moyangnya, dan kaidah-kaidahnya tidak begitu banyak corak ragamnya, sehingga 

tindakan-tindakan yang menyimpang dari tradisi sangat kurang (Soekanto:2014: 188). 

Masyarakat tradisional atau desa lebih stabil daripada masyarakat kota, karena 

homogenitas budaya dan stratifikasi sosial-ekonomi yang rendah, sebaliknya pada 

masyarakat kota cepat terjadi perubahan karena merupakan keharusan untuk mengadakan 

penyesuaian dengan cara-cara baru yang terjadi. Masyarakat kota memiliki ragam budaya 

dan melalui kota masuknya pengaruh dari tempat lain  (Soekanto:2014: 189). 

Konsep masyarakat dalam teori ilmu sosial banyak menyoroti masyarakat 

tradisional yang keberadaannya di desa-desa sebagai masyarakat pedesaan atau 

masyarakat agraris, dan masyarakat modern yang berada di kota-kota sebagai masyarakat 

kota atau masyarakat industri. Dikotomi di antara kedua konsep masyarakat tersebut 

terdapat masyarakat yang sedang mengalami perubahan dan disebut sebagai masyarakat 

transisi. Menurut Riggs (1994:18)  masyarakat transisi  adalah masyarakat yang sangat 

heterogen berakibat kepada usaha pembaharuan mengalami penerimaan yang berbeda-

beda, di daerah utara disambut dan ditentang di daerah selatan, berbeda dengan perubahan 

yang terjadi di kota-kota dapat berjalan lancar dan di desa lamban, masyarakat trasnsisi 

ini disebut sebagai masyarakat prismatik. Bagi Riggs (1994: 37) kualitas sistem prismatik 

ditentukan oleh tingkat heterogenitas masyarakatnya. Semakin heterogen suatu 

masyarakat maka akan semakin prismatik dan akan semakin besar kesenjangan sosialnya 

sebagaimana antara pedesaan dan perkotaan. 

Teori masyarakat prismatik yang dikembangkan oleh Fred W. Riggs bahwa 

masyarakat prismatik seolah-olah berada di antara dua kutub yaitu masyarakat yang 

digambarkan menyerupai model memusat sebagai masyarakat tradisional pedesaan 

kemudian mengalami diferensiasi menuju masyarakat yang terpencar sebagai masyarakat 
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modern perkotaan. Diferensiasi sosial menurut Setiadi & Kolip (2015:459) adalah 

perbedaan dalam masyarakat yang diklasifikasikan secara horizontal seperti perbedaan 

agama, ras, etnis, klan, pekerjaan, budaya, dan jenis kelamin. Deferensiasi tidak 

diklasifikasikan secara vertikal seperti halnya tingkatan dalam ekonomi yang terdiri 

lapisan tinggi, menengah, dan rendah. Sedangka perbedaan pada ras, etnis, klien dan 

agama disebut kemajemukan sosial, sedangkan pengelompokkan berdasarkan profesi dan 

jenis kelamin disebut heterogenitas. 

Pengertian diferensiasi menurut Ishomuddin (2007: 159) adalah perbedaan sosial 

atau pembedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau 

kelompok-kelom pok secara horizontal tidak menunjukkan tingkatan, seperti antara lain: 

ras, agama, jenis kelamin, profesi, klan, suku bangsa, dan sebagainya. bandingkan dengan 

pelapisan sosial atau stratifikasi sosial penduduk atau warga masyarakat dibedakan ke 

dalam berbagai tingkatan atau lapisan, yang berarti ada lapisan atas, menengah dan 

bawah. 

Bersama-sama dengan pelapisan sosial, diferensiasi sosial menunjukkan adanya 

keaneka ragaman dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdiri dari 

berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan perbedaan baik yang 

bertingkat maupun tidak betingkat (horizontal) disebut masyarakat majemuk. Contohnya, 

masyarakat Indonesia karena keanekaragaman unsur-unsur pembentukannya (ras, suku 

bangsa, bahasa, agama, dan sebagainya) yaitu suatu masyarakat yang tidak disatukan oleh 

kesamaan apapun, kecuali hasrat untuk menjadi kesatuan.  

Bagi Riggs proses diferensiasi dalam setiap masyarakat tidaklah terjadi secara 

tiba-tiba dan pada tingkat kecepatan yang sama. Dia mengandaikan proses diferensiasi 

tersebut dengan konteks seberkas cahaya putih yang mengalami proses difraksi 
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(diffraction, pemencaran) dalam prisma kaca. Berkas cahaya putih adalah polikromatik 

yaitu terdiri dari beberapa warna cahaya atau monokromatik ketika memasuki prisma 

masing-masing warna cahayanya tersebut dipencarkan dengan sudut yang berbeda-beda 

yang disebabkan setiap warna cahaya mempunyai panjang gelombang yang berbeda-

beda. Karena sudut pencar yang berbeda-beda maka masing-masing warna cahaya 

nampak sendiri-sendiri terpisah dari satu dengan yang lainnya dan terlihatlah sebagai 

susunan warna pelangi, atau terjadi penguraian warna yang disebut dispersi. 

Seberkas cahaya putih yang menembus ke dalam  kaca prisma akan mengalami 

dua kali difraksi, pertama dari indeks bias udara ke indeks bias kaca kemudian dari kaca 

ke udara lagi. Pencaran warna cahaya pada pembiasan yang pertama tidak sekomplit pada 

pembiasan yang kedua, karena masih adanya warna cahaya yang saling bertumpuk, 

sedangkan pada pancaran yang kedua warna cahaya sudah benar-benar terurai dengan 

jelas.   

Masyarakat tradisional diibaratkan dengan seberkas sinar putih yang memusat 

berada di luar dan akan menembus kaca prisma, masyarakat prismatik sebagai sinar yang 

masuk ke dalam prisma, mulai memencar dan mengalami penguraian warna cahaya 

walaupun masih ada yang saling tumpang tindih di antara warna-warna cahayanya, 

sedangkan masyarakat modern sebagai sinar warna-warni yang memencar keluar dari 

kaca prisma dengan lebih warna pelangi komplit.  Proses difraksi cahaya pada kaca 

prisma ini dapat dilihat pada gambar 2. 1 
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Pandangan tradisional dibangun melalui pemahaman tentang keserasian 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, alam lingkungannya dan dengan 

Penguasa jagat raya, sehingga hidup menjadi tenteram dan bahagia. Menurut Soelaiman 

(1998:7) bahwa pandangan tradisional terkait dengan keserasian konsep jagat raya 

sebagai kemutlakan, yaitu individu sebagai mikrokosmos serasi dengan masyarakat dan 

serasi dengan makrokosmos, Hakikat keseim bangan yang serasi, selaras dan tidak perlu 

konflik yang diatur oleh etika kebijaksanaan hidup seperti konsep rukun dan hormat.   

Senada dengan konsep rukun dan hormat dalam masyarakat tradisional, Agung (2001:10) 

menjelaskan bahwa manusia berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber 

pada penjuru mata angin, bintang-bintang dan planit-planit. kekuatan ini dapat 

menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan, atau sebaliknya dapat membuat 

kehancuran tergantung pada keberhasilan individu, masyarakat atau negara dalam 

menyelaraskan kehidupan dan kegiatannya dengan jagat raya.  

Cara hidup masyarakat pedesaan yang tradisional menurut Riggs (1996:190) 

adalah memelihara keserasian di antara mereka.  Prosedur  tata cara yang berliku-liku, 

MEMUSAT PRISMATIK MEMENCAR 

Gambar 2.1 Masyarakat model memusat, prismatik dan 
memencar (Riggs) 



 
 

27 
 

rasa hormat, kedermawanan, konsiliasi dan kompromi, penghindaran, pertaruhan, atau 

bahkan penggunaan ilmu sihir untuk mencegah pecahnya permusuhan yang bisa merusak 

kepermanenan, merupakan daya tarik dan lingkup yang sangat personal masyarakat 

pedesaan.  Setiadi dan Kolip (2015:842) melihat dari sisi budaya bahwa masyarakat 

tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitarnya 

tanpa menerima pengaruh luar, hidup di daerah yang secara geografis terletak jauh dari 

keramaian kota, sehingga hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat dengan 

sifa-sifat yang hampir seragam.  

Konsep masyarakat tradisional menurut gambar 2.1 sebagai sinar yang memusat, 

menampakkan karakteristik anggota masyarakat yang homogen atau seragam, Riggs 

(1996:26)  mengatakan bahwa dalam mayarakat tradisional ada kecenderungan yang 

cukup berarti bagi tindakan yang terutama berupa  askriptif,  partikularistik, dan 

menyebar atau diffuse yang berarti fungsi tidak memiliki pembatasan yang jelas, struktur 

yang sama melakukan fungsi-fungsi yang seragam. 

Masyarakat modern, oleh Riggs (1996:190) dipandang sebagai masyarakat 

industri, mereka berorientasi pada norma-norma prestasi, nilai-nilai persamaan, dan 

tujuan-tujuan yang bersifat materialistis. Mereka menopang spesialisasi produksi dan 

mengandalkan insentif-insentif finansial dan individualistis.  

Menurut Ishomuddin (2007:164) bahwa masyarakat prismatik mempunyai 

kekhususan dalam hal kultur dan komunitas sosialnya. Kultur prismatik memperlihatkan 

secara serentak terjadinya koeksistensi dan konflik antara pandangan yang tidak ilmiah 

dengan pandangan ilmiah. Kedua pandangan tersebut memberikan orientasi yang berlain 

terhadap individu dalam bertindak yang oleh R iggs disebut polynormativisme. Sedangkan 
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komunitas sosial masyarakat prismatik mempunyai ciri-ciri khusus yang disebut Riggs 

sebagai “polikomunal” terdiri dari banyak komunitas.  

Polynormativisme yang dimaksudkan Riggs sebagai ciri khas masyarakat 

prismatik, yaitu saling melapisi antara sistem tradisional yang  memandang dunia hanya 

dari sisi kekeramatan dan supra natural sedangkan pada sistem masyarakat industri atau 

memencar cenderung memandang dunia dalam makna sekuler dan keduniawian. Sistem  

masyarakat pertama, pandangannya hierarkis, lingkungan dijadikan upacara-upacara, 

sedangkan sistem industri a tau memencar memandang masyarakat berdasarkan asum si 

persamaan dan mencari cara-cara rasional untuk mencapai tujuannya. 

Polikomunal ini berkaitan dengan pengenalan media massa penyebaran 

pendidikan dasar, mempengaruhi mobilisasi sosial dan asimilasi massa terhadap sistem  

simbol kelompok elit. Mobilisasi sosial lebih cepat dan asimilasi menyebabkan 

munculnya komnitas besar dalam  masyarakat. Kemudian muncul pula elit dari komunitas 

dominan. Elit yang lainnya (bukan dom inan menunjukkan sikap permusuhan seperti 

apatisme, nonkoopersi, sabotase, tindakan kekrasan dan lain-lain).  

Menurut Riggs, terdapat perbedaan besar antara kota dengan daerah pedalaman, 

daerah pedalaman lebih dekat dengan struktur sosial pedesaan, sedangkan kota lebih 

cenderung sebagai pusat pengaruh luar. Pengaruh-pengaruh ini berada di antara kekuatan-

kekuatan penting yang ada dalam masyarakat trasnsisi, teristimewa ketika mereka 

mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat itu, dengan demikian kota dan  pedesaan 

tidak dapat dipahami secara terpisah. 

Bila sifat semua individu dalam masyarakat diklasifikasilan dalam skala yang 

memanjang dari kutub memusat hingga memencar, maka akan mendapatkan suatu “kurva 

distribusi frekuensi”. Ditemukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi di sekitar kutub 
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yang memusat untuk masyarakat pertanian dan memencar untuk masyarakat indiustri,  

yang disebut pola distribusi relatif homogen seperti terlihat dalam Gambar 2.2. 

Sebaliknya kurva distribusi masyarakat transisi dalam Gambar 2.2 memperlihatkan 

variasi yang luas antara masyarakat pedalaman yang tradisional dan masyarakat kota 

yang modern, hal ini menunjukkan kurva heterogenitas dari masyarakat model prismatik. 

Pola distribusi model prismatik ini menyatukan masyarakat yang sangat tradisional 

dengan masyarakat yang relatif memusat sebagaimana terlihat dalam daerah ABC 

Gambar 2.2, maupun sifat yang relatif memencar sebagaiman di daerah DEF. Biasanya 

pola pedesaan yang mudah dijelaskan oleh antropologi, sedangkan pola perkotaan oleh 

ilmu sosial lainnya. Karakteristik model m syarakat prismatik ditunjukkan oleh daerah 

BCDE  yang mungkin sekali akan ditemkan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, 

khususnya di kota-kota kecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam masyarakat prismatik secara khas terdapat struktur sosial fungsi-fungsinya 

itu lebih tersebar daripada yang terdapat dalam organisasi masyarakat modern, tetapi 

dalam waktu yang bersamaan fungsi itu lebih khus daripada yang terdapat dalam  
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Gambar 2.2 Kurva Distribusi Frekuensi Model Prismatik 
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komunitas tradisional. struktur fungsi demikian disebut “polyfunctional”. Fungsi sifat-

sifat polyfungsiosnal ini membantu menjembatani jurang pemisah antara karakter 

tradisional yang memusat (focused) yang berasal dari lingkungan desa dengan ciri-ciri 

kehidupan masyarakat modern. Fungsi tersebut dalam hal: memberkan rasa aman kepada 

paran anggotanya dan mensosialisasikan para anggotanya ke dalam tata cara kehidupan 

kota, bagi individu (migran) yang sedang menjalani fase transisi dari lingkungan 

padesaan ke lingkngan perkotaan. 

Dengan meningkatnya jenjang pendidikan anggota masyarakat, menjadikan 

masyarakat akan lebih berpikir rasional menuju masyarakat modern atau meninggalkan 

berpikir mistik masyarakat tradisional, dan sebelum sampai kepada masyarakat modern 

akan  terbentuk masyarakat prismatik terlebih dahulu. Hasil penelitin Inglehart & Baker 

(2000) menjelaskan bahwa pengembangan sosio-ekonomi melahirkan dua aliran 

pemikiran yang saling bertentangan yaitu, kekuatan sosio-ekonomi dan politik 

mendorong perubahan budaya, serta mengakibatkan penurunan nilai tradisional, namun 

di sisi lain kekuatan ekonomi dan politik juga  mendorong perubahan budaya artinya nilai 

tradisional akan terus memberikan pengaruh independen terhadap perubahan budaya.   

 Karena nilai-nilai tradisional sudah berakar dalam kehidupan masyarakat dan 

sudah menjadi keyakinan bersama serta dipertahankan walaupun ada pengaruh 

industrialisasi yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional ke arah sekuler rasional, 

namun nilai-nilai tidak akan punah sama sekali.   Inglehart & Baker (2000) mengatakan 

bahwa pengaruh sistem nilai tradisional tidak mungkin hilang, karena sistem kepercayaan 

menunjukkan daya tahan dan ketahanan yang luar biasa. Bukti empiris dari 65 masyarakat 

menunjukkan bahwa nilai dapat dan memang berubah, tetapi juga bahwa mereka terus 

mencerminkan warisan budaya masyarakat. 
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Tradisi mengingatkan pengalaman masyarakat di masa lalu, yang lebih baik, 

persoalan yang lebih beres, ada lebih banyak prinsip dan sedikit konflik dari pada yang 

ada sekarang. Tinggal di kota kecil dan pedesaan lebih nyaman, menolak kebebasan 

masyarakat modern di antaranya kebebasan perempuan dan ekspresivitas seksual. Lebih 

merindukan masyarakat dengan berpedoman kepada moral yang mantap, dan masyarakat 

yang patuh kepada ide-ide bersama (Ingulfsvann, dkk., 2015) 

Uraian di atas menjelaskan bahwa masyarakat perumahan GMS ini sebagai 

masyarakat prismatik yang sarat dengan nilai-nilai tradisional warisan dari budaya-

budaya yang hidup dalam masyarakat dan dipertahankannya karena masih relevan dapat 

memenuhi kebutuhan spiritual keagamaan dan sosial kemasyarakatan mereka. Nilai-nilai 

tradisional tersebut bersumber dari budaya Jawa, ajaran Islam dan nilai-nlai kebangsaan. 

Jika ingin melihat nilai-nilai dari sisi budaya tersebut maka berarti harus melihat 

masyarakatnya tersendiri yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri, dalam hal ini adalah 

masyarakat Jawa, masyarakat Islam dan masyarakat majemuk. Padahal kenyataannya 

nilai-nilai yang dimiliki seseorang menjadi satu dalam dirinya tidak bisa dipilah-pilah 

sebagaimana seseorang yang bersuku Jawa, beragama Islam dan juga sebagai bangsa 

Indonesia. 

1. Masyarakat Majemuk 

Masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang menempati wilayah yang luas 

dengan sistem adat yang berbeda-beda, tapi dapat hidup berdampingan relatif aman, tidak 

terjadi konflik terbuka, terintegrasi, saling mengenal daerah asalnya, dan saling 

menghormati. Wirutom o (2015: 19) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat majemuk yang tidak sekedar tidak adanya konflik namun memiliki dinamika 
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dan dimensi-dimensi sosial yang lebih luas secara sosiologis. Dinamika sosial dalam  

interaksi yang bersifat tatap muka dan kasat mata, hubungan sosial yang mencakup 

hubungan hak dan kewajiban serta hubungan kekuasaan antar aktor yang bersifat 

mendalam. Menurut Koentjaraningrat (2009:118) bahwa masyarakat adalah suatu 

kesatuan hidup manusia yang menempati  suatu wilayah tertentu, dan berinteraksi 

menurut suatu sistem adat-istiadat, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.  

Schemerhorn mengajukan 4 macam kemajemukan, yaitu kemajemukan ideologis 

tentang kepercayaan atau doctrinal belief,  kemajemukan politis tentang banyaknya 

satuan politik yang relatif otonom,  kemajemukan kultural dengan adanya keragaman 

unit-unit kebudayaan, dan kebudayaan struktural dengan banyaknya kelas sosial dalam  

stratifikasi (Wirutomo, 2015: 20). 

Masyarakat majemuk bercirikan kaya dengan perbedaan dan menuntut 

kesederajatan, baik yang bersifat individual maupun bersifat kebudayaan. Masyarakat 

majemuk mempunyai kesadaran bahwa masyarakat dan kebudayaan bersifat pluralis.  

Keragaman merupakan fitrah dan potensi untuk saling memahami bahwa banyak orang 

yang berbeda dengan dirinya. Dengan demikian, pendekatan multikultural memuat 

asumsi bahwa setiap kebudayaan dan masyarakat mempunyai cara hidupnya sendiri-

sendiri yang harus di pahami dari konteks masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan 

(Salim, A., 2006: 7).  

Setiap budaya masyarakat memiliki kearifan lokal yang berguna bagi 

masyarakatnya, dan perlu dipertahankan dan diajarkan bagi generasi pelanjutnya. 

Menurut Simanjuntuk (2014:  56) bahwa  setiap budaya yang hidup pada suatu 

masyarakatnya akan ditemui kearifan lokal yang berguna bagi masyarakatnya, dengan 

demikian perlu dipertahankan dan diajarkan kepada generasi selanjutnya. Namun 
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keragaman budaya berada di sekeliling kita di depan dan dibelakang, kita tidak bisa 

menolak keberagaman yang menuju kepada masyarakat heterogen,  atau atas dasar 

keeragaman budaya itu membentuk masyarakat multikultur (Liliweri, 2005:61). Konsep 

multikulturalisme menurut Berry (1999: 577) mirip dengan pluralisme atau kemajemukan 

dalam pendekatan psikologi lintas budaya. Menghargai pluralisme dan memungkinkan 

keberagaman tetap lestari. 

Masyarakat multikultural tidak menerima campur tangan pemerintah dan politisi 

untuk menghomogenkan populasi tetapi melalui asimilasi, Masyarakat multikultural 

adalah masyarakat yang menerima integrasi sebagai cara-cara yang umum untuk 

menghadapi keberagaman budaya (Salim, A., 2006: 7). Multikultural di Indonesia  

ditandai dengan adanya komunitas masyarakat yang hidup di pedesaan, pegunungan, 

lembah dataran, dan pantai yang dapat hidup berdampingan. Begitu pula masyarakat kota 

yang metropolitan dapat hidup dengan komunitas multikultural, karena berorientasi pada 

budaya modern yang globalized dan masyarakat pedesaan. Peningkatan keragaman 

budaya masyarakat dan heterogenitas etnik, agama, dan ras terkait dengan proses migrasi,  

desa-kota, interinsular, pekerja asing, turisme, dan perdagangan internasional. Acapkali 

menimbulkan friksi sosial, ekonomi, dan politik dan dapat menim bulkan kompetisi serta  

konflik yang membahayakan (Salim,  2016: 6). 

 

2. Masyarakat Islam 

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari 

bahasa Latin sociu,  berarti “kawan”. Syaraka yang berarti “iku serta, berpartisipasi”. 

Masyarakat mempunyai ikatan yang berupa pola tingkah  laku yang khas bersifat mantap, 

kontinu dan sudah menjadi adat istiadat yang khas, mengenai semua faktor kehidupannya 
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dalam batas kesatuan ini (Koentjaraningrat, 2009:117). Masyarakat membentuk ikatan 

individu-individunya dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, artinya masyarakat yang 

mengajarkan norma-norma secara sosiologis, namun kesadaran individu untuk menerima 

dan mengkritisi kebiasaan-kebiasaan dapat mempengaruhi kebijakan masyarakat. 

Memang benar bahwa sesuatu yang bersifat kolektif tidak akan m ungkin timbul 

tanpa kesadaran individual; namun syarat itu sendiri tidaklah cukup. Kesadaran itu harus 

dikom binasikan dengan cara tertentu; kehidupan sosial merupakan hasil kombinasi itu 

dan dengan sendirinya dijelaskan olehnya. Jiwa-jiwa individual yang membentuk 

kelompok, melahirkan sesuatu yang bersifat psikologis, namun berisikan jiwa 

individualistis yang baru (Soekanto, 2014: 98). Kehadiran individu-individu dalam suatu 

kelompok terjadi karena adanya tuntutan naluriah yang kemudian menjadi kesadaran 

untuk berinteraksi dengan orang lain, kesadaran untuk hidup bersama ini adalah 

kehidupan masyarakat, sehingga ada timbal balik antara kesadaran individu yang 

melahirkan kesadaran bersama, kemudian kesadaran bersama juga mendorong individu 

bertingkah laku kolektif. Selanjutnya Soekanto (2014: 99) mengatakan bahwa oleh karena 

semua masyarakat lahir dari masyarakat-masyarakat lain secara sinambung, maka dapat 

ditentukan bahwa dalam proses evolusi tak ada saat di mana para individu diatur dengan 

sengaja, walaupun mereka menjadi bagian suatu (kolektiva) kehidupan atau tidak. 

Masalah itu timbul oleh karena sebab-sebab yang didasarkan pada asal mula masyarakat.  

Suatu masyarakat yang sehat ditandai dengan tindakan-tindakan yang bersumber 

kepada suara hati yang berkualtas, sedangkan oportunisme dan tidak adanya prinsip-

prinsip moral dianggap sebagai sikap yang tidak sosial. Suatu masyarakat yang individu-

individunya peduli dengan persoalan sosial, dan mereka menganggap persoalan sosialnya 

adalah menjadi   bagian dari persoalan pribadinya, demikian juga hubungan dengan 
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sesamanya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup pribadinya   (Cremers, 

2004:505). Tujuan-tujuan sosial bukan semata-mata merupakan pertemuan tujuan-tujuan 

individual; tujuan-tujuan sosial itu malahan bertentangan dengan pertemuan tujuan-

tujuan individual. Dengan demikian, agar supaya individu-individu mengejar tujuan-

tujuan sosial, maka dia harus dikendalikan; tugas-tugas sosial itu terdiri dari organisasi 

dari pengendalian tersebut. Oleh karena individu dianggap sebagai realitas tunggal ruang 

lingkup kemanusiaan, organisasi itu hanya dapat dianggap sebagai sesuatu yang artifisial.  

Organisasi itu tidak bersumber pada alam, oleh karena ditujukan untuk melakukan 

kekerasan untuk mencegah terjadinya perilaku antisosial (Soekanto, 2014: 114). Lebih 

jauh, Cremes (2004:506) menyatakan bahwa suatu masyarakat yang sehat, merupakan 

suatu masyarakat yang membiarkan manusia bekerja di dalam dimensi-dimensi yang 

sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat 

sekaligus tuan atas kehidupannya sendiri. Masyarakat yang mengembangkan rasa 

kesetiakawanan umat manusia, dan merangsang anggota-anggotanya untuk saling 

bergaul dengan penuh kasih. Masyarakat yang sehat berusaha memajukan kegiatan-

kegiatan produktif, merangsang pengembang daya nalar akal budi dan mengaplikasikan 

kebutuhan-kebutuhan batiniahnya dalam seni dan interksi sosial.  

Gross (2005) menyatakan analisis Weberian tentang Islam, terutama dalam 

menjelaskan mengapa masyarakat Islam telah gagal melakukan m odernisasi pada tingkat 

mendekati Hindia Kristen. Salah satu kunci untuk memahami kegagalan karakteristik 

modern dan post-modern untuk bertahan di masyarakat Islam adalah bentuk 

kepemimpinan yang paling sering dipamerkan di masyarakat tersebut. Bentuk 

kepemimpinan mereka mencerminkan kepercayaan ini dan menempatkan kepentingan 

pada pemimpin karismatik dan tradisional sebagai penerima wahyu. Sedangkan bentuk 
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kepemimpinan yang paling umum terjadi dalam masyarakat modern dan pasca modern, 

yaitu bentuk hukum-rasional, belum ada dalam masyarakat Islam.  

Islam tidak mengandalkan rasionalitas dalam aturan-aturan kehidupannya namun lebih 

mengedepankan akhlak mulia yang berasal dari wahyu, sebagaimana pendapat Qardhawi 

(2003: 146) bahwa Islam datang untuk mengingkari setiap kerusakan yang menyimpang 

dari fitrah yang bersih dan akal yang sehat. Islam juga membenarkan, menganjurkan, dan 

memerintahkan untuk berakhlak mulia yang sesuai dengan fitrah yang sehat dan akal 

yang waras, yang akan memberi kebahagiaan bagi individu dan masyarakat.  

Akhlak dan perilaku utama merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat 

Islam. Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan dan keadilan, kebajikan dan 

kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan harga diri, 

kewibawaan dan kerendahatian, kedermawanan dan keberanian, perjuangan dan 

pengorbanan, kebersihan dan keindahan, kesederhanaan dan keseimbangan, kepemaafan 

dan kepenyantunan, serta saling menasihati dan bekerja sama. (Qardhawi, 2003: 145)  

Weberian juga menyatakan bahwa dalam masyarakat modern dan pasca-modern, 

kebenaran datang melalui studi logis dan persaingan gagasan,  sedangkan Islam percaya 

kepada wahyu, namun dalam hal antara agama dan ekonomi, mereka percaya bahwa 

Islam tidak menghalangi modernisasi ekonomi. Tidak ada yang inheren anti kapitalistik 

dalam Alquran atau sistem hukum Islam. Sebenarnya, banyak gagasan dasar yang 

kondusif bagi kapitalisme ada di dalam sistem tersebut. Demikian juga, tidak ada satupun 

Islam yang melarang perubahan mendasar dalam sistem politik. Oleh karena itu, 

kurangnya demokrasi dan modernisasi di negara-negara Islam bukanlah bukti bahwa 

Islam secara intrinsik anti-demokrasi atau anti-modern. Qardhawi (2003: 174) 

menyatakan bahwa Islam tegak di atas seluruh nilai dan ajaran wahyu, masyarakat Islam  



 
 

37 
 

juga tegak di atas nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, yang selalu diidam-idamkan oleh 

seluruh umat. Nilai-nilai kemanusiaan (al-qiyam al-insaniyah) adalah nilai-nilai yang 

tegak di atas penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia, baik berupa 

kebebasan dan kemerdekaannya, nama baik dan eksistensinya, kehormatan dan hak-

haknya, juga pemeliharaan darah, harta, serta kerabat dan keturunannya, dalam  

kedudukannya sebagai anggota masyarakat  

 Masyarakat Islam bercermin kepada masyarakat Madinah yang telah dibangun 

bersama Rasulullah Saw. Masyarakat yang dibangun di atas keimanan dan keteguhan 

terhadap Islam yang mengakui persaudaraan dan perlindungan sebagai sesuatu yang 

datang dari perintah Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin semuanya. Masyarakat Madani 

menurut Umari, A. D.  (1999: 90) merupakan suatu ikatan yang sangat berharga karena 

digali dari kekuatan iman, pikiran dan spirit. Orang-orang beriman adalah saudara dan 

pelindung satu sama lain. Empati terhadap satu sama lain mengalir dalam darah mereka. 

Masyarakat seperti ini terbuka bagi siapa saja yang bermaksud bergabung, tanpa 

memandang perbedaan warna kulit, ras, dengan syarat ia dapat melepaskan warna-warna 

jahiliyahnya dan  mengadopsi kepribadian Islam  

Dalam masyarakat Islam, Qardhawi (2003:235) menyatakan bahwa masyarakat 

Islam bersaudara dalam satu akidah, ibadah, akhlak, arah pemikiran, perasaan, perilaku 

dan tata kehidupannya, nilai-nilai kemanusiaan, dan dasar-dasar hukumnya. Tidak pantas 

berpecah belah yang dipicu oleh fanatisme golongan, ras, warna kulit, tanah air (asal 

daerah), bahasa, kelas sosial, mazhab, atau yang lainnya sehingga merongrong persatuan, 

sebagai mana Rasulullah Saw menyatakan: “Bukan termasuk umatku orang yang 

mengajak pada fanatisme, bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar 

fanatisme, dan bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar fanatisme”.    
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Lebih lanjut Qardhawi  (2003: 238) mengatakan bahwa perbedaan pendapat tidak 

boleh menjadi penyebab perpecahan atau permusuhan, karena para sahabat dan tabiin 

juga berbeda dalam berbagai persoalan, tetapi hal itu tidak membuat perpecahan, bahkan  

mereka toleran dan saling mendoakan. Bahkan kerja sama, saling membantu merupakan 

buah persaudaraan, saling membantu, saling tolong menolong ketika tertimpa musibah, 

serta berbelas kasihan kepada yang lemah. Rasulullah Saw menggambarkan masyarakat 

Islam: “Mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling 

memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lain”.  

Dengan pendapat Weberian tersebut Islam tergolong kepada masyarakat 

tradisional, namun di sisi la in Islam menganjurkan untuk berpikir rasional dan 

mengutamakan belajar serta meyakini bahwa Al Qur’an sebagai sumber ilmu 

pengetahuan, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Chamamah Soeratno (2009) bahwa Islam  

sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan sendirinya merupakan agama yang rasional. 

Islam memenuhi kategori rasionalitas dalam semua doktrinnya baik yang berhubungan 

dengan aspek teologi, antropologi maupun kosmologi. 

Mereka melakukan amar makruf dan nahi munkar, segala bentuk kebaikan dan 

kemuliaan, keutamaan akhlak, keikhlasan niat karena Allah, bertobat dan bertawakal 

kepada-Nya, serta takut menghadapi ancaman-Nya dan mengharap rahmat-Nya. Mereka 

memuliakan syiar-syiar-Nya senang untuk meraih ridha-Nya, menghindari murka-Nya, 

dan berbagai nilai rabbani lain yang telah banyak dilupakan manusia (Qardhawi, 2003: 

146).  

3  Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa dikenal kerukunannya dalam kelompoknya, menghindari 

konflik terbuka, jika ada konflik akan berusaha menyembunyikannya sehingga orang lain 
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tidak mengetahuinya, dengan maksud keharmonisan tetap terpelihara, oleh karena itu 

mereka mendahulukan kebersamaan dan rasa sungkan untuk mengusahakan kepentingan 

pribadi. Endraswara (2015: 119) mengatakan bahwa dalam pola pergaulannya orang Jawa  

mempunyai kaidah utama yaitu kerukunan dan prinsip hormat. Rukun diartikan secara 

psikologis adalah menghindari perasaan-perasaan negatif, buruk sangka, keadaan yang 

positif, nayamn, aman dan tenteram. Prinsip rasa hormat adalah sikap, berbicara dan 

perilaku ketika berinteraksi selalu mengedepankan rasa hormat tanpa melihat derajat dan 

kedudukannya. 

Orang Jawa lebih menekankan perasaan dari pada rasionalitas, oleh karenanya 

keselarasan dengan lingkungan dikaitkan dengan perasaan, semakin tajam perasaan 

seseorang maka kesadaran untuk hidup rukun semakin kuat. Menurut  Damami (2002: 

18) bahwa masyarakat Jawa pedesaan lebih berpikir pada mitos, yang mengutamakan 

keselarasan dengan alam semesta, yang kemudian melahirkan upacara-upacara ritual 

yang melibatkan kesatuan umat manusia. Soelaiman (1998: 12) mengatakan bahwa nilai-

nilai orang Jawa bersumber dari mitos, ritus dan etika. Mitos Jawa bersumber dari wayang 

yang memiliki simbol-simbol guna manifestasi diri dan memberi informasi dalam  

berinteraksi sosial. Hal ini berakibat banyak periku yang tidak rasional yang menekankan 

kepada perasaan untuk selaras dengan alam. Ritus merupakan sinkretisme antara mitos 

dan ritual yang seimbang. 

Bagi Endraswara (2015: 136), suku Jawa memang sangat menjunjung tinggi etika. 

Ngajeni . Ciri khas narima ing pandum adalah salah satu konsep yang diantu oleh orang 

Jawa. Pola ini menggambarkan sikap hidup yang serba pasrah dengan segala keputusan 

yang ditentukan oleh Tuhan. Pola kehidupan orang Jawa menggantungkan dirinya kepada 

Tuhan yang telah mengatur jatah penghidupan bagi semua makhluk hidupnya, termasuk 
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manusia. Hidup tidak usah ngotot, urip ora ngaya tetapi dijalani dengan tawakal, ibarat 

burung yang keluar sarang untuk mencari penghidupan. Konsep hidup nerima ing 

pandum (ora ngaya) selanjutnya mengisyaratkan bahwa orang Jawa hidup tidak terlalu 

berambisi untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Hidup sudah mengalir 

sesuai dengan koridornya.  

Demikian juga dalam kehidupan beragama, orang Jawa mempunyai ruang 

toleransi yang luas, perbedaan agama dalam keluarga merupakan hal yang biasa tidak 

menimbulkan beban mental yang mengancam atau mencemaskan. Damani (2002: 2) 

mengatakan bahwa bagi orang Jawa masalah pluralisme keyakinan agama tidak begitu 

dipersoalkan, karena pertama seluruh agama sama baiknya mengajarkan keluhuran budi 

dan kesucian rohani, dan yang kedua sikap hormat terhadap semua agama. Selain dua 

pendapat di atas kerukunan bagi orang Jawa didasari oleh paham sinkretisme 

sebagaimana pendapat Endraswara (2015: 164) yaitu bahwa orang Jawa menganut paham 

sinkritisme, yaitu sikap mendua yang dapat diperankan oleh orang Jawa, memiliki sisi 

positif seperti tingginya kemampuan adaptasi masyarakat Jawa di manapun berada, 

meskipun sisi negatif seperti ketidakterusterangan sangat mewarnai dalam kehidupan.  

Kekhasan lain bagi orang Jawa adalah perhatian untuk saling membantu sesama 

di lingkungan hidupnya, dikenal dengan istilah “gotong royong”. Dalam kehidupan nyata 

gotong royong benar-benar dipelihara dan diajarkan kepada generasi berikutnya sebagai 

warisan dari nenek moyang, karena telah terbukti dapazt menciptakan kehidupan yang 

tenteram dan saling mencintai. Koentjaraningrat (1994:176-177) mengatakan bahwa 

gotong royong dalam masyarakat Jawa sebagian besar dilakukan oleh kalangan petani. 

Gotong royong akan memupuk kebersamaan orang-orang desa. Gotong royong 

merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, khususnya di 
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Jawa dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul, karena 

adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban 

yang sedang dipikul. Hanya di Indonesia, kita bisa menemukan sikap gotong royong ini 

karena di negara lain tidak ada sikap ini dikarenakan saling acuh tak acuh terhadap 

lingkungan di sekitarnya.  

Sikap gotong royong yang telah mendarah daging ini meningkatkan kepekaan 

orang Jawa untuk saling memberi pertolongan kepada orang lain yang mebutuhkannya, 

bahkan melahirkan sifat ngajeni kepada orang tua. Semua sifat ini menuntun orang Jawa untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai positif dalam berinteraksi sosialnya. Geertz (1989: 488) 

mengatakan bahwa karenanya  perlulah sekarang kita menengok kepada unsur-unsur 

yang mempersatukan dalam masyarakat Jawa yang cenderung memelihara masyarakat 

itu dari unsur-unsur yang memecah belah, yaitu dengan rasa satu kebudayaan.  

Interaksi sosial yang berlangsung harus menyadari dengan siapa interaksi tersebut 

sedang berlangsung. Secara umum pengalaman religius yang khas masyarakat Jawa 

menurut Suseno (2001) adalah: (1) Kesatuan masyarakat, alam dunia, dan alam adikodrati 

sebagai sesuatu yang tidak terpecah belah, (2) Sangkan paraning dumadi, dan (3) Takdir.   

Sejalan dengan pemikiran Suseno di atas Endraswara  (2015:165) menjelaskan 

bahwa kesatuan masyarakat, alam dunia, dan alam adikodrati terungkap dalam  

kepercayaan bahwa semua alam empiris berkaitan persis dengan peristiwa di alam 

metaempiris. Manusia dalam berperilaku harus berhati-hati sehingga sejalan, tidak 

bertabrakan dengan yang ada di alam metaempiris dengan cara belajar dari pengalaman 

dan tradisi. Terdapat dua tanda sejalannya dengan alam kodrati adalah keselarasan sosial 

dan keselarasan psikologis, yaitu rukun, ketenangan batin, ketiadaan rasa kaget, dan 

bebas dari ketegangan emosional. 
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Lebih lanjut Endraswara (2015: 106) mengatakan bahwa sangkan paraning 

dumadi merupakan paham asal usul dan apa tujuan manusia di dunia. Paham ini 

mendorong manusia untuk bermakna dalam kehidupannya, atas dasar manusia berasal 

dari Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Manusia dalam menjalankan misinya di dunia 

harus berpedoman kepada pancaran Ilahiah serta akan mempertanggungjawabkannya 

kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya takdir Tuhanlah yang lebih menentukan manusia. 

Manusia hanya berusaha untuk bisa memahami “tempatnya”  dan melakukan apa yang 

sesuai dengan “tempatnya”. 

Tingkah laku orang Jawa dalam hubungan sosial berdasarkan kepada perasaan-

perasaan baik positif maupun negatif,  sebagaimana menurut Koentjaraningrat (1994: 

252) nilai-nilai budaya Jawa yang menentukan tingkah-laku orang Jawa dalam hubungan 

sosialnya digambarkan dalam suatu bagan vertikal menjelaskan tingkat superioritas-

inferioritas dan horizontal menjelaskan perasaan positif-negatif sebagaimana Gambar 23.  
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Pengertian aji (hormat) dan ngajeni (menghormati) dalam bahasa Inggris respect,  karena 

mengenai orang itu, adalah lebih tinggi derajatnya, dan mempunyai kewibawaan, dan 

memang seharusnya dikagum i dan dihormati. Maka aji harus ditempatkan paling tinggi 

dan isin di bawah sendiri.  

 Manusia Jawa mengutamakan rasa, perasaan tentang dirinya terhadap orang lain 

serta merasakan perasaan  apa yang dialami oleh orang lain. Kedua perasaan itu 

mengakibatkan kebahagian dan penderitaan jika dihubungkan dengan rasa hormat dan 

rasa isin. Rasa hormat terhadap orang lain menciptakan diri sendiri menjadi dihormati 

oleh orang lain. Rasa isin kepada orang lain membuat diri sendiri menjadi kecil dihadapan 

orang lain, dengan rasa isin dia akan menarik diri dari hubungan dengan orang lain.  
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Gambar 2.3: Bagan Perasaan-Perasaan Orang Jawa Dalam 

Interaksi Sosial ( Sumber: Koentjaraningrat) 
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Pengertian lingsem, yaitu kata sinonim dari isin dalam bentuk Krami juga, yang 

serupa dengan shame di dalam bahasa Inggris. Orang Jawa yang merasa lingsem kepada 

orang lain menyangka bahwa orang tersebut mengira dirinya jelek karena salah satu 

sebab, dan karena itu ia akan selalu berusaha untuk menghindarinya, supaya orang 

tersebut tidak memperoleh kesempatan untuk mempunyai pikiran tidak baik terhadap 

dirinya. 

Pengertian pekewet (sungkan) adalah perasaan yang belum lagi mencakup rasa 

hormat yang sesungguhnya, adanya perasaan superioritas dari orang yang dimaksudnya, 

dan Ego, kedudukannya inferior terhadapnya itu, Ego menjadi ragu-ragu dan takut 

terhadapnya, dan berusaha untuk tidak mengganggunya. Ego akan berusaha untuk 

berkomunikasi melalui orang lain. Apabila ia terpaksa berhubungan langsung, maka hal 

itu akan dilakukannya dengan perasaan sungkan. 

Pengertian ajrih (Krami) atau wedi (Ngoko) merupakan titik temu dari semua 

perasaan individu Jawa dalam interaksinya dengan orang lain. Perasaan ajrih timbul 

apabila orang memikirkan hal-hal yang tidak enak, sakit, kehilangan milik, penyakit, atau 

kematian. Rasa ajrih  atau wedi juga dapat m uncul dalam ketidaktahuan tentang tindakan 

apa yang akan dilakukan oleh orang lain terhadapnya.  



 
 

45 
 

Perasaan ajrih sebagai titik tolak mental orang Jawa ketika bertemu dengan 

seseorang yang belum dikenalnya, ia akan bersikap dua kemungkinan, yaitu 

menerimanya atau menolaknya. Dalam menentukan sikap mana  yang akan diambil,  ia  

mengikutinya terlebih dahulu, kemudian mangadakan evaluasi apakah kesan orang itu  

positif atau negatif. Jika positif maka ia akan terus mengikutinya, dan jika negatif maka 

ia akan menjauhinya. 

Pengertian remen. Kata remen (Krami) a tau seneng (Ngoko) sama artinya dengan 

“senang” dalam bahasa Indonesia, tetapi hanya berlaku bagi orang-orang yang sederajat 

dan tidak akan berbuat sesuatu hal yang merugikan. Jika yang disukai seorang yang lebih 

superior dari padanya, maka ia harus merasa hormat terhadap orang itu; maka perasaan 

yang ada terhadap orang itu adalah rasa pekewet.  

Pengertian tresna. Diterjemahkan dengan “mencintai”, mengandung perasaan 

cinta yang murni terhadap orang lain yang dikenalnya baik sekali, dan akan berbuat yang 

baik-baik terhadapnya. Oleh karena orang yang dicintai itu sangat dekat, maka orang 

Jawa, orang tidak mungkin dapat mencintai orang yang lebih tinggi derajatnya,  inilah 

letak perbedaan antara konsep tresna  pada orang Jawa dan konsep “cinta” seperti yang 

ada dalam kebudayaan Eropa. Bagi orang Jawa, yang beraliran mistik, orang tidak 

mungkin “mencintai” Allah atau Nabi Muhammad, sedangkan dalam bahasa Inggris, 

misalnya, orang dapat mengatakan “to love God”   atau to love Jesus”.  

Pengertian gething. Jika seorang Jawa bertemu dengan seseorang dan kemudian 

mengetahui bahwa sifat seseorang itu mempunyai maksud yang tidak baik bahkan akan 

merugikan atau membuat malu, maka ia tidak akan menyukainya dan akan timbul rasa 

benci, atau gething terhadap orang tersebut. Pengertian sengit, perasaan benci atau 
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gething  yang berkembang menjadi lebih negatif lagi sehingga menimbulkan rasa sangat 

benci, atau sengit.  

Manut bagi orang desa dianggap sebagai sifat manusia yang terpuji. Dalam  

keluarga priyayi, sikap manut  dianggap baik dan dianggap sebagai tolok ukur 

keberhasilan seorang pegawai negeri, oleh karenanya sangat ditekankan dalam  

pendidikan keluarga. Konsep Rukun bagi orang Jawa desa maupun priyayi mengandung 

pengertian yang praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya memelihara solidaritas 

kelompok dan rasa identitas sosial.  

Mayarakat Jawa dalam perhayatan etik lebih mengedepankan rasa dari pada rasio, 

dengan nilai “benar” dan “salah" namun “baik” dan “buruk”. Mereka lebih 

mengutamakan kepatuhan dan kurang menekankan yang bermakna mewajibkan, tetapi 

lebih menekankan kepada kebijaksanaan. Suseno (1984:225) memberi label etika 

masyarakat Jawa lebih bersifat etika kebijaksanaan  dari pada etika kewajiban.  

Sejalan dengan pemikiran Damani (2002: 52)  bahwa ungkapan yang memberi 

petunjuk etika kebijaksanaan itu misalnya kalimat “sepi ing pamrih, rame ing gawe”  

(sepi dari keinginan pamrih, tetapi banyak amal-baik).  Lebih lanjut Damani (2002:53) 

mengatakan bahwa ukuran etika masyarakat Jawa merupakan pertimbangan “roso”, 

masalah etika yang mendukung keselarasan ini yang dipentingkan, apakah standar etika 

itu dapat menjamin prinsip keselarasan itu atau tidak. 

Endraswara (2015: 135) menjelaskan bahwa suku Jawa diidentikkan dengan 

berbagai sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan tidak suka langsung-langsung, 

menjaga etika berbicara baik secara konten isi dan bahasa perkataan maupun objek yang 

diajak berbicara. Dalam keseharian sifat andhap asor terhadap yang lebih tua akan lebih 

di utamakan, Bahasa Jawa adalah bahasa berstrata, memiliki berbagai tingkatan yang 
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disesuaikan dengan objek yang diajak bicara. Suku Jawa umumnya mereka lebih suka 

menyembunyikn perasaan. Menampik tawaran dengan halus demi sebuah etika dan sopan 

santun sikap yang dijaga  

Menurut Soelaiman (1998: 13) orang Jawa dalam hal beretika mengutamakan 

kesatuan, keseimbangan dan keserasian yang bersumber kepada paham sinkrestisme, 

sehingga orang Jawa dapat hidup damai berdampingan walaupun dalam perbedaan yang 

bertentangan, karena sikap nrimo dan tidak memaksakan. Sikap konformitas yang kental 

dengan pola kewajiban “kawula gusti” bukan hak, berdampak pada kurangnya 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan individu, karena mengutamakan prinsip 

rukun, tepa slira, andap asor, serta waspada lan eling.  

 

B. Integrasi sosial 

Menurut Giddens (2010:111) bahwa mendefinisikan integrasi sosial sebagai ke-

sisteman dalam interaksi. Pertama, untuk memahami hubungan interaksi dengan 

reproduksi sosial yang memiliki rentang ruang dan waktu, menekankan bagaimana 

interaksi dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kedua,  kita mesti berusaha mengenali 

mekanisme. Ketiga, interaksi terpelihara terutama mengenai ucapan, pembicaraan 

sehari-hari. Ketika menganalisis penyampaian makna dalam interaksi melalui 

penggunaan skema-skema interpretatif, mesti dipahami bahwa fenomena ucapan tak 

terpisahkan dengan interaksi sosial. 

Integrasi sosial adalah menyatupadukan berbagai keragaman yang ada dalam  

kehidupan masyarakat baik secara horizontal seperti e tnis, agama, kota, desa, nilai, dan 

seterusnya. Sedangkan keragaman secara vertikal seperti tingkat pendidikan tinggi dan 

rendah, elit dan massa, majikan dan buruh, berpenghasilan tinggi dan rendahan, dan 
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seterusnya. Keragaman itu tidak mudah untuk saling terintegrasi karena memerlukan 

konsensus nilai bersama yang menampakkan keadilan dan persamaan (Wirawan, 2013: 

45). 

Integrasi sosial terkait dengan teori konsensus dengan melihat kesamaan norma 

dan nilai sebagai sesuatu yang fundamental bagi masyarakat, memfokuskan perhatiannya 

pada tatanan yang didasarkan atas persetujuan  tersirat dan melihat perubahan sosial 

terjadi  secara pelan dan teratur. Menurut Wirawan (2013: 42) bahwa masyarakat 

merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari atas bagian-bagian atau elemen yang 

saling berkaitan dan saling menyatudalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada 

satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasar 

adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain dan sebaliknya 

jika tidak fungsional maka struktur akan hilang dengan sendirinya.  

Menurut Setiadi (2015: 392) bahwa ada beberapa faktor sebagai pendorong 

terjadinya integrasi sosial: a) Primordial, identitas bersama. b) Sakral, agama dan ideologi 

sebagai tujuan absolut. c) Tokoh, pemimpin yang disegani dan dihormati. d) Bhineka 

Tunggal Ika, keragaman agama, suku bangsa dan antar golongan yang terintegrasi. e) 

Perkembangan ekonomi. f) Homogenitas kelompok. g) Ukuran kelompok. h) Mobilitas 

sosiogeografis, urbanisasi.  i) Efektivitas dan efisiensi 

Masyarakat menurut model konsensus digambarkan sebagi berikut: a) di dalam  

masyarakat terdapat norma dan nilai-nilai. b) konsekuensi kehidupan sosial adalah 

komitmen. c) masyarakat pasti kompak d) kehidupan sosial tegantung pada solidaritas. e) 

kehidupan sosial didasarkan pada kerjasama  dan saling memperhatikan dan saling 

membutuhkan. f) sistem sosial tergantung pada konsensus.  f)  masyarakat mengakui 
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adanya otoritas yang absah  h)  sistem sosial bersifat integratif   i)  sistem sosial cenderung 

bertahan (Setiadi & Kolip, 2015: 45).  

Gidden (1987: 47) mengutarakan pokok pikiran Dahrendorf yang mempunyai 

andil dalam mengembangkan perspektif integrasi antara lain: a)  Setiap masyarakat secara 

relatif bersifat langgeng  b) Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang 

terintegrasi dengan baik  c) Setiap elemen dalam masyarakat mempunyai satu fungsi,  

yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu  d) Setiap struktur sistem sosial yang 

berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggotanya.  

Berbeda dengan Talcott Parsons yang meyakini ada empat imperatif fungsional 

yang diperlukan seluruh sistem: a) Adaptation: sistem harus mengatasi kebutuhan 

situsional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. b) Goal attainment: 

pencapaian tujuan, sistem harus mendifinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. c) 

Integration: integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga impertif fungsional tersebut  

d) Latency: latensi, sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi 

individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut 

(Ritzer & Goodman, 2012). 

Menurut Wirutomo (2015:32) Konsep integrasi bisa dibedakan kedalam  

sekurang-kurangnya tiga sifat, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional dan integrasi 

koersif. Semua kondisi integrasi, baik integrasi sosial maupun integrasi nasional, sedikit 

banyak akan memiliki ketiga sifat itu. Integrasi di setiap negara juga pasti memiliki ketiga 

sifat itu, walaupun di negara tertentu sifat integrasi koersif bisa lebih banyak daripada 

negara lainnya. Demikian pula dalam hal integrasi normatif dan fungsional. 
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1. Simbol Integrasi Sosial  

Ketika individu melakukan interaksi sosial, ada sejumlah pikiran, maksud atau 

tujuan  yang harus dimengerti oleh orang lain melalui simbol-simbol yang sudah menjadi 

kesepakatan bersama seperti bahasa, gestur tubuh, benda, dan lain-lain yang dapat 

dimaknai agar isi pesan itu bisa dimengerti. Sebagaimana Ritzer & Goodman (2012: 394) 

mengatakan bahwa  orang mempelajari simbol sekaligus makna dalam interaksi sosial.  

Kendati merespons tanda tanpa berpikir, orang merespons simbol melalui proses berpikir.  

Simbol adalah objek sosial yang digunakan untuk merepsentasikan apa yang memang 

disepakati bisa direpsentasikan oleh simbol tersebut.  

Simbol diciptakan oleh manusia agar interaksi sosial menjadi bermakna dan 

berguna dalam kepentingan mereka. Menurut Damsar (2015: 144) bahwa proses 

pemberian arti atau pemaknaan menghasilkan simbol. Ketika tindakan sosial dilakukan 

oleh dua orang atau lebih, maka pada saat itu dua orang manusia atau lebih sedang 

menggunakan atau menciptakan simbol.  

Ritzer & Goodman (2012: 395) mengatakan tidak semua objek sosial mewakili 

sesuatu yang lain, sebaliknya, simbol justru sebaliknya. Kata-kata, artefak fisik, dan 

tindakan fisik, semua itu dapat menjadi simbol. Orang sering kali  menggunakan simbol 

untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri mereka; mereka mengendarai mobil Rolls-

Royce, misalnya, untuk mengomunikasikan gaya hidup tertentu. 

Simbol-simbol yang digunakan oleh manusai lebih kaya dari khewan, sehingga 

interaksi sosialnya lebih luas, lebih tertib dan lebih bermakna. Suprapto (2002: 116) 

mengatakan bahwa bagi Mead, tertib masyarakat akan terjadi manakala ada komunikasi 

yang dipraktikkan melalui simbol-simbol. Untuk menjelaskan sifat spesifik komunikasi 
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ini, maka komunikasi simbolis antarmanusia harus dibandingkan dengan komunikasi 

antar khewan.  

Ritzer & Goodman (2012: 395) mengatakan bahwa interaksionisme simbolik 

memahami bahasa sebagai sistem simbol yang begitu luas. Kata-kata menjadi simbol 

karena mereka digunakan untuk memaknai berbagai hal. Kata-kata memungkinkan 

adanya simbol la in. Tindakan, objek, dan kata-kata lain hadir dan memiliki makna hanya 

karena mereka telah dan dapat digambarkan melalui penggunaan kata-kata. Soeprapto 

(2002: 117) mengatakan bahwa manusia menginterpretasikan gerakan-gerakan atau kata-

kata. manusia memandangnya sebagai simbol, yaitu simbol maksud-maksud yang hendak 

dinyatakan dengan kata dan gerakan sesuai dengan maknanya. Manusia bertindak atas 

dasar interpretasi semacam ini. Jadi, antara stimulus dan responsifitas terdapat ruang 

untuk malakukan interprestasi.  

Menurut Ritzer & Goodman (2012:396) bahwa simbol pada umumnya dan bahasa 

pada khususnya memiliki sejum lah fungsi spesifik bagi aktor, yaitu: Pertama, simbol 

memungkinkan orang berhubungan dengan dunia materi dan dunia sosial karena dengan 

simbol mereka bisa memberi nama, membuat kategori, dan mengingat objek yang mereka 

temui. Kedua, simbol meningkatkan kemampuan orang memersepsikan lingkungan yang 

dibanjiri oleh begitu banyak stimulus yang tidak dapat dipilah-pilah, nyatanya aktor dapat 

lebih mengetahui beberapa bagian lingkungan daripada lainnya. Ketiga, simbol 

meningkatkan kemampuan berpikir. Berpikir melalui simbol piktorial lebih terbatas dari 

pada simbol bahasa. Dalam hal ini, berpikir dapat dipahami sebagai interaksi simbolis 

dengan diri sendiri. Keempat, simbol meningkatkan kemampuan untuk memecahkan 

masalah dengan berpikir melalui beragam tindakan alternatif simbolis dan dapat 

mengurangi peluang bagi kesalahan berat. Berbeda dengan binatang yang lebih rendah 
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harus menggunakan cara coba-coba. Kelima, penggunaan simbol memungkinkan aktor 

melampaui waktu, ruang, dan bahkan pribadi mereka sendiri, aktor dapat membayangkan 

bagaimana rasanya hidup di masa lalu atau di masa depan. Selain itu, secara simbolis dan 

membayangkan seperti apa dunia dari sudut pandang orang lain, yaitu mengambil peran 

orang lain. Keenam, simbol memungkinkan kita membayangkan realaitas metafisis,  

seperti surga atau neraka. Ketujuh, yang paling umum, sim bol memungkinkan orang 

menghindar dari perbudakan yang datang dari lingkungan mereka, namun mengendalikan 

sendiri apa yang mereka lakukan.  

2 Simbol Model Prismatik  

Simbol-simbol pada model prismatik terdiri dari tiga tahap utama yaitu,  mitos 

(myth), rumusan (formula), dan kode (code). Riggs (1964: 207) menjelaskan sebagai 

berikut: Mitos mengacu pada norma-norma pokok, nilai-nilai dasar atau sasaran, tujuan-

tujuan akhir, yang mempedomani setiap masyarakat manusia. Pada tahap rumusan, kita  

berpikir tentang aturan-aturan dasar, apakah bersifat ideologis atau utopia, agar 

masyarakat membedakan antara pemilihan dengan penolakan, menguraikan hak dan 

kewajibannya, memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lain, menetapkan 

siapa yang akan membuat dan menjaga peraturan-peraturan, apa yang harus dimiliki dan 

disingkirkan, atau sarana-sarana apa sajakah yang bisa dipakai. Pada tahap kode, kita  

akan menoleh pada kebijakan-kebijakan tertentu, program dan keputusan-keputusan yang 

merupakan hasil dari tindakan politik, administrasi dan format umum yang membentuk 

hal ini, Seperti sebelumnya, adalah perlu untuk menuturkan sesuatu yang berkenaan 

dengan pola-pola pemusatan yang khas dan pola-pola mitos, rumusan, dan kode-kode 

yang memencar untuk mengenali sifat prismatik yang istimewa. 
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Simbol-simbol digunakan masyarakat umumnya untuk mengabstraksikan gejala  

atau peristiwa yang terjadi sehingga mudah dipahami bersama, serta memungkinkan 

pertumbuhan komunitas-komunitas yang ada. Simbol kongkrit individual lebih dipahami 

sebagai kepentingan individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya, sedang 

simbolisasi abstraksi mampu menciptakan aturan, norma, hukum dan peraturan   

Kemampuan untuk beralih dari simbolisasi kongkrit individual ke simbolisasi abstraks, 

konsep dan prinsip merupakan prasyarat bagi penciptaan aturan, norma, hukum dan 

peraturan. 

Bagi masyarakat prismatik, sistem mitos yang khas adalah bersifat poli-normatif, 

artiya pandangan  sistem tradisional pada masyarakat memusat, dan sistem industrial 

memencar saling melapisi, akibatnya masyarakat mengenal pandangan sistem memencar 

dengan baik, namun cara-cara yang berlaku menggunakan sistem yang memusat 

walaupun tidak utuh karena sudah dikurangi. Sistem tradisional atau memusat cenderung 

memandang dunia sebagai kekeramatan “supra natural”, menjinakkan lingkungan dengan 

upacara-upacara ritual, dan memandang masyarakat secara khirarkis. Sedangkan sistem  

industrial atau memencar cenderung memandang dunia dalam makna sekuler dan 

keduniawian, masyarakat dipandang berdasarkan asumsi persamaan, dan menggunakan 

cara-cara yang rasional untuk mencapai tujuannya.  

Simbol-simbol tumpang tindih yang datang dari masyarakat memusat dan 

memencar, telah merusak efektivitas kedua simbol tersebut, karena praktek tradisional 

tidak sepenuhnya ditinggalkan mengakibatkan kehilangan konsistensi sekaligus 

rasionalitasnya, dan memberi kesan keseimbangan ritualistik dan rasionalistik.  Riggs 

menjelaskan tentang sistem mitos di antaranya adalah kharisma dan perwalian, dikotomi 

sakral-sekuler, terkait dengan pembenaran tradisi, adat, dan pemujaan berlawanan dengan 
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apa yang dianggap berguna, penting atau logis menurut nalar dan kepentingan yang 

relevan. Konsep kharisma bagi pemikiran memusat sebagai pemimpin yang dapat 

mewujudkan kekuasaan formal dan kekuasaan tidak formal atau laten dengan kekuatan 

gaib serta menjadikan kepatuhan. Sedang dalam pandangan pemikiran memencar 

pemimpin kharismatik dianggap tidak lebih dari seorang yang dititipi wewenang. 

Konsep perwalian sebagai kepemimpinan pada tahap perpaduan antara prinsip-

prinsip sakral dan sekuler, pertengahan di antaranya berdasarkan sakral yaitu askriptif,   

keturunan, sedangkan prinsip sekuler  berdasarkan pemilihan atau pengangkatan. Kedua 

prinsip ini nampak dalam suatu kelompok khusus  dalam model masyarakat prismatik, 

pemimpin yang dipilih menurut prisnsip sekuler yakni pengangkatan atau pemilihan, 

namun masih mempertim bangkan panutan pribadi dan kecenderungan askriptif.  

Akibatnya sistem perwalian hanya sebagai “lip service” pada kelompok sekuler dan 

rasional baru, karena masih mengekalkan ritual dan sakral yang lama. 

Tahap kedua dalam pembahasan simbol ini adalah rumusan prismatik, bagaimana 

menetapkan aturan-aturan dalam merekrut elit, membuat keputusan, atau membuat 

rumusan politik dan legitimasi kekuasaan. Rumusan legitimasi kekuasaan tidak terlepas 

dari bagaimana mitos-mitos yang diyakini mempengaruhi pembuatan aturan, landasan 

rumusan politik  yang berbeda seperti model yang memusat menitik beratkan kepada “ 

status”, sedangkan bagi model yang memencar adalah “kontrak” sebagai dasarnya. Status 

merupakan hasil rumusan dari mitos-mitos yang menjelaskan bagaimana penguasa 

mendapat warisan untuk memerintah dari nenek moyangnya, dan bagaimana dia 

melaksanakan haknya itu, oleh karena itu kekuasaan bersifat kekal. Berbeda dengan 

pemikiran memencar yang tidak ada alasan untuk mengekalkan kekuasaan, karena harus 
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ada kesepakatan yang terus menerus antara yang diperintah dengan yang memerintah 

yang disebut “kontrak”. 

Hubungan antara status-kontrak dalam masyarakat prismatik dapat dilihat dalam 

situasi peralihan atau pencampuran status dan kontrak.  Dalam campuran ini terdapat 

peningkatan jumlah kontrak yang dilakukan, secara formal beorientasi kontrak namun 

situasi secara objektif berorientasi status. Riggs dalam hal ini mengenakan pada  konsep 

“pemilikan” yang sering diartikan dengan     “kekayaan”. Terdapat perbedaan penafsiran 

tentang konsep pemilikan antara model memusat dan memencar. Dalam masyarakat 

memencar perbedaannya sangat rumit, sedangkan bagi model yang memusat   terutama 

masyarakat prismatik dalam menafsirkan perbedaan pemilikan dan kekayaan dapat 

dikembangkan lebih tajam. 

Dalam model memusat, kekayaan merupakan hal mendasar bagi penciptaan 

sistem pemilikan. Cara memperoleh kekayaan diatur secara universal oleh aturan-aturan 

hukum dan jika tidak sesuai dapat dianggap sebagai pencurian, penggelapan dan korupsi.  

Pengalihan hak pemilikan dengan aturan kontrak tidak dapat diakui, karena model 

terpusat lebih diatur dengan aturan status yang berdasarkan kriteria askriptif seperti 

kedudukan, keluarga, kehormatan, kekusaan, umur, generasi dan jenis kelamin. Adapun 

hak milik atas tanah diartikan sebatas manfaatnya karena makna kepemilikan di sini tidak 

jelas, tidak seorangpun  bisa memilikinya bahkan dipercaya bahwa pemiliknya adalah jin 

atau dewi tanah.    

Dalam model prismatik terdapat percampuran antara status dan kontrak dalam 

pengejawantahan kontrol atas kekayaan, dan kontrak menggantikan status dalam berbagai 

sektor ekonomi. Dengan kata lain kepemilikan dinyatakan dalam kontrak untuk 

menyatakan penguasaan terhadap kekayaan tersebut yang dibuktikan dengan rekaman 
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tulisan, sedangkan status hanya mengakar sebagai basis kontrol yang efektif. Oleh 

karenanya masyarakat prismatik itu sendiri mendasarkan kekayaannya itu menurut 

kontrak dan konsep kepemilikan. 

Langkah terakhir dari sistem simbol prismatik adalah kode-kode prismatik yang 

menyangkut kode politik, hukum, peraturan kebijakan, dan aturan-aturan yang 

membentuk isi tindakan pemerintah yang sekaligus sebagai syarat adanya pemerintahan. 

Beberapa mitos dan rumusan-rumusan yang telah diterima luas membenarkan berlakunya 

kerangka masukan-keluaran. Kerangka masukan merupakan proses politik terutama yang 

berkaitan dengan artikulasi dan agregasi kepentingan serta komunikasi, sedangkan 

keluaran pemerintah termasuk pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan 

penetapan peraturan.  

Model masukan-keluaran dalam hubungannya dengan sistem yang memusat dan 

memencar, lebih relevan bagi sistem yang memencar dibandingkan dengan sistem yang 

memusat. Struktur demokrasi modern sangat sesuai dengan skema masukan-keluaran, di 

mana kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi,  

pengadilan dan mass media yang menjalankan fungsi-fungsi masukan dan  keluaran serta  

merupakan kondisi penting bagi kelangsungan sistem. Berbeda dalam sistem yang 

memusat tidak mudah untuk menemukan model masukan-keluaran, karena sebelum  

merumuskan model kode prismatik harus mendalami model yang memusat dan fakta dari 

masyarakat folk dan tradisional terlebih dahulu. 

Salah satu ciri masyarakat folk adalah kurangnya sarana penyebaran komunikasi 

antara diperintah dan yang memerintah, sehingga berakibat pada sulitnya 

pengartikulasian kepentingan. Tuntutan yang disampaikan sering tidak mendapat 

jawaban yang sesuai sebagai kebijakan  pemerintah, seperti masyarakat pertanian yang 
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kekurangan pasokan air dan kelaparan dilihat sebagai kesalahan dalam melakukan 

upacara-upacara ritual. Pemikiran tradisional ini tidak mampu memahami peristiwa-

peristiwa di masyarakat dan tidak dapat merumuskan tuntutan politik. Pemerintahan 

tradisional seperti kerajaan-kerajaan mengatakan bahwa apa yang dibangun oleh 

mayarakat umum diangap sebagai hasil karya pemerintah serta sebagai tanggapan 

terhadap tuntutan atau masukan.  Para pejabat—birokrasi kerajaan—tidak dilihat sebagai 

pelayan masyarakat yang melayani keinginan rakyat tetapi sebagai wali kerajaan yang 

bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tuntutan utama berasal 

dari pribadi penguasa dan elit, pekerjaan umum pemerintah dirancang untuk 

mengamankan hak-hak istimewa penguasa, dan mengokohkan kekuasaannya. Namun 

walaupun demikian sudah pasti ada kebutuhan sosial yang bisa dipenuhi oleh penguasa 

primitif, karena tanpa ini tatanan sosial bisa runtuh. 

Kode-kode yang muncul dalam model yang memencar adalah peraturan, norma 

yang relatif universal, menyusun kategori, merumuskan apa yang harus dilakukan bagi 

setiap kategori, melakukan pengujian apakah kasus seorang inidvidu sudah cocok dengan 

kategori yang ditentukan itu. Berbeda dengan model yang memusat, kode-kodenya lebih 

berbentuk pilihan yang partikularistik, tidak ada perumusan kategori-kategori yang 

khusus, tidak peduli apakah kasus-kasus individu cocok atau tidak dengan kategori umum  

yang ada. Setiap pilihan dibenarkan, kalau dianggap perlu, jika beberapa pilihan sama 

dengan yang dibuat sebelumnya, maka akan digunakan kembali. Pilihan yang rasional 

jika merupakan keinginan pemerintah, karena perintah dari yang berkuasa merupakan 

pembenaran bagi dirinya. 

Kode-kode pada masyarakat prismatik memperlihatkan perpaduan antara kode 

yang memusat dan kode yang memencar, antara pilihan dan aturan, antara tipe 
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pengambilan keputusan yang partikularistik dengan yang universalistik. Elit prismatik 

membuat beberapa peraturan seperti dalam model terpencar, namun juga membuat 

banyak pilihan seperti dalam model yang memusat, sedangkan para pembuat undang-

undang, orang-orang yang dipilih dapat mempengaruhi undang-undang, negosisasi 

kontrak, karena mereka juga terlibat di dalam administrasi, negosiasi kontrak, melakukan 

pengangkatan, memberi pengamapunan dan pembebasan, serta musuh. Lapisan 

penduduk semakin menyebar kaum profesional dan terpelajar akan semakin berorientasi 

pada pembuatan aturan,  mereka berpartisipasi dalam artikulasi dan agregasi tertutup, 

dalam penerapan dan penetapan  peraturan. Sebaliknya semakin tradisional, maka para 

pekerja, petani akan semakin berorientasi pada pilihan yang partikularistik, terhadap 

petisi untuk pertolongan tertentu, mengharap datangnya ratu adil ketimbang menuntut 

kebijakan,  sehingga hanya tindakan kemanusiaan yang dapat memperbaiki nasib mereka. 

Bentuk prismatik yang  lebih khas merupakan suatu hukum yang melengkapi 

kebijakan seseorang, meski dalam praktiknya kebijakan itu tidak demikian. Aturan-aturan 

diumumkan secara formal namun tidak dilaksanakan secara efektif. Sifat formal 

dimunculkan pada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, para 

pejabat bebas membuat pilihan, menerapkan atau mengabaikan aturan sekehendaknya. 

Sifat khas masyarakat prismatik adalah penyesuaian yang berlebihan dan kemandegan 

hukum.  Hal inilah yang memungkinkan kode prismatik memaklumkan suatu peraturan, 

atau sebenarnya pengabulan berbagai pilihan individu  yang luas atas kehendak sang 

pejabat, kode demikian yang mempunyai arti mendua disebut doble-talk.  

 

C. Landasan Teori 

1   Penelitian terdahulu 
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Penelitian ini menyoroti masyarakat perumahan Griya Malang Satelit yang 

merupakan masyarakat transisi dari tradisional menuju mayarakat modern – masyakarat 

prismatik, yang kaya dengan berbagai komunitas, norma yang saling tumpang tindih 

karena sebagian tradisi lama masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-harinya, 

sedangkan wawasan sebagian masyarakat sudah berada dalam taraf rasional modern. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada kekuatan untuk mempertahankan cara berpikir tradisional, 

keserasian, kebersamaan, dan tingkatan-tingkatan individu, walaupun sebagian besar 

masyarakat memiliki pendidikan tinggi. Indikatornya dapat dilihat dari keadaan 

masyarakat yang tenang, harmonis, dan tidak terjadi konflik horizontal maupun vertikal.  

Keadaan masyarakat yang tenang ini diupayakan untuk terus berkelanjutan dengan cara 

menciptakan sim bol-simbol integrasi oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian 

diturunkan kepada generasi selanjutnya. Penelitian ini menyoroti bagaimana simbol-

simbol itu beroperasi, dan bagaimana proses mekanisme kerjanya dalam membangun 

kebersamaan, dan saling menghargai satu warga dengan warga lainnya. 

Penelitian Nia Kurniati Syam, dkk (2015) yang berjudul “Simbol-sim bol dalam  

komunikasi keluarga beda agama”. Makna simbol-simbol dan interaksi dalam  

komunikasi antar anggota keluarga berbeda agama seperti ritual, kalung salib, pakaian 

kampret hitam, gambar masjid, gambar greja, pohon natal, pernak-pernik natal, peralatan 

salat laki-laki dan perempuan, makanan khas lebaran, dan makanan khas natalan, 

merupakan cerminan dari simbol-sim bol budaya. 

Penelitian Moh. Sabab Nashrulloh dan Sugeng Harianto (2014) dengan judul 

“Kerukunan umat beragama di desa Windu Kecamatan Karangbinangun Lamongan”. 

Simbol-simbol kerukunan di Desa Windu terlihat dari dua hal, yaitu bahasa dan 

pemberian (jajan, sembako) Pertama bahasa, bahasa dibagi menjadi dua kategori, bahasa 
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verbal yang merupakan berupa kata-kata sapaan maupun bahasa berbicara. Bahasa sapaan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyapa, bahasa berbicara merupakan 

batasan-batasan bahasa yang tidak menyangkut masalah agama (pribadi). Kedua, bahasa 

non-verbal yang meliputi salaman/jabat tangan dan senyum. Salaman dan senyuman 

merupakan bahasa yang menggunakan gerak tubuh yang memiliki makna menyapa 

sebagai arti penerimaan, keterbukaan, menghormati dan rasa kedekatan. 

Salaman/berjabat tangan biasanya digunakan oleh orang yang memiliki kedekatan 

personal/kekeluargaan dan lingkungan. Senyum biasanya digunakan oleh orang yang 

tidak memiliki kedekatan personal/kekeluargaan dan dikarnakan jarak lingkungan. 

Kedua, pemberian yang biasa berupa jajan, bingkisan, berkat, sembako, dan daging 

qurban. Pemberian memiliki makna sebagai sebuah sim bol kekeluargaan  dan kedekatan. 

Masyarakat Jawa meyakini hal tersebut sebagai pemberian hal pokok dalam kehidupan 

(pangan). Pemberian biasanya dilakukan pada saat hari raya Natal berupa bingkisan, 

slamatan berupa berkat, Bulan Rejeb (Rojab) berupa sembako dan jajan biasa dilakukan 

pada saat sehari-hari secara personal. 

Dirk Veplum (2013) melakukan penelitian dengan judul “Dinamika interaksi 

sosial dan integrasi budaya. Antara komunitas migran dan lokal di distrik Wanggar 

Kabupaten Nabire Provinsi Papua”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui: (1) proses 

intergrasi sosial antara masyarakat multikultur di pemukiman transmigrasi Kabupaten 

Nabire.  (2) proses terjadinya integrasi sosial budaya antara masyarakat transm igran 

umum dan lokal.  (3) faktor penentu terjadinya proses pembauran multikultur antara 

masyarakat transm igrasi umum dan lokal di kampung Bumi Mulya Distrik Wanggar 

Kabupaten Nabire.   
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Hasil penelitian menemukan: (1) proses interaksi intensif dan kontinyu terwujud 

dalam bentuk kerja sama dalam bidang keamanan dan kebersihan, pekerjaan mengolah 

dan menanam secara kolektif. Dengan proses interaksi terjadi integrasi sosial dan 

memperlancar proses pembauran di kampung Bumi Mulya di Distrik Wanggar 

Kabupaten Nabire. (2) proses interaksi juga menghasilkan persaingan positif antar warga 

masyarakat, yaitu dalam aspek pendidikan dan kepemilikan rumah tinggal. Kebanggaan 

terhadap putra putri yangberhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. Kepemilikan rumah setiap keluarga berusaha mendirikan rumah yang layak 

dihuni. (3) proses interaksi sosial mengakibatkan konflik sosial yang bersumber kepada 

aspek ekonomi, yaitu kesalah pahaman terkait pembagian beras Raskin. Setiap konflik 

memiliki nilai negatif dan juga nilai positif bagi masyarakat yaitu dengan lebih baiknya 

pengambilan keputusan bagi masyarakat. (4) terjadi perubahan budaya materi maupun 

budaya non materi, dan budaya materi sangat menonjol baik pada kelom pok transm igran 

umum maupun lokal. (5) proses pembauran multikultur diperkuat dengan tersedianya 

wadah pembauran, seperti struktur pemukiman, pasar umum, tempat peribadatan dan 

termasuk proses amalgamasi yang terjadi antara transmigran lokal dan umum. (6) semua 

informan yang diwawancarai mengucapkan terimakasih kepada pemerintah terutama 

pemerintahan Soeharto karena mereka bisa hidup seperti begini, dan merupakan 

gambaran dari nurani yang ikhlas dari apa yang mereka alami dan rasakan. 

Retnowati (2014). Penelitian yang berjudul “ Agama, konflik dan integrasi 

sosial”. Menyangkut upaya-upaya penyelesaian konflik dan integrasi di Situbondo Jawa 

Timur yang didukung oleh umat dan pimpinan agama Islam dan Kristen. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa integrasi dalam masyarakat Situbondo dan upaya rekonsiliasi telah 

dilakukan oleh masyarakat dan umat setempat. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat 
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Situbondo menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat sehingga 

pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antar umat beragama di S itubondo 

yang mengalami keretakan dapat dipulihkan kembali menjadi hubungan yang harmonis 

kohesi, dan integrasi sosial  seluruh umat beragama. Hubungan antar umat beragama yang 

telah pulih dilanjutkan dengan kerja sama sosial yang melibatkan semua warga 

masyarakat Situbondo termasuk umat Islam dan Kristen. Kesepakatan sebagian besar 

umat beragama tehadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental mendorong 

terwujudnya kerja sama di bidang sosial hingga membentuk satu kekuatan yang bersifat 

energis. 

Nasriadi (2014) melakukan penelitian di Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten 

Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, tentang dinamika interaksi pada komunitas Bugis 

dan Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika interaksi pada komunitas 

Bugis dan Toraja mengarah pada kepentingan integrasi sosial karena kepentingan yang 

sama melalui komunikasi euphoria dalam teori pertukaran, yang disepakati bersama 

sehingga adanya empati dan menjadi perekat atau kohesi dengan perantara Tryad oleh 

pemerintah sebagai pihak ke tiga untuk jadi penengah. Integrasi sosial yang tercipta yaitu 

adanya sifat xenosentrisme masing-masing suku dalam melakukan adaptasi budaya 

melalui perseptual, kognitif gaya komunikasi dan perilaku. Dinamika interaksi yang 

terjalin yaitu melalui interaksi simbolik gaya berpakaian, bahasa, bentuk rumah yang 

memungkinkan suku lain akan memaknai yang memungkinkan suku lain akan memaknai 

dan akan beradaptasi.  

Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas tentang:  

a. Penelitian Nia Kurniati Syam, dkk (2015):  makna simbol-simbol agama 

dan interaksi,   
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Persamaan: sama-sama mencari simbol-simbol yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Perbedaan: tidak berhenti pada pencarian simbol namun dilanjutkan 

bagaimana sim bol dimaknai dan bagaimana mekanisme kerja  

simbol itu dalam proses integrasi sosial. 

b. Penelitian Moh. Sabab Nashrulloh dan Sugeng Harianto (2014): simbol-

simbol kerukunan umat beragama,   

Persamaan: sama-sama mencari simbol integrasi sosial 

Perbedaan: tidak melihat simbol dari bahasa dan pemberian dalam 

interaksi sosial (tegur sapa, salaman dan pemberian sembako), 

namun melihat dari sisi dorongan diri untuk mengekspresikan 

nilai-nilai yang diyakininya (nilai spiritual keagamaan, sosial 

dan kemanusisaan) 

c. Dirk Veplum (2013): integrasi sosial multi kultur,  

Persamaan: sama-sama meneliti proses integrasi sosial masyarakat multi 

kultur 

Perbedaan: proses integrasi berdasarkan kerja sama antara pendatang dan  

penduduk asli dalam berbagai aspek kehidupan sosial-

ekonomi namun tidak meneliti simbol sebagai cara 

mengintegrasikan masyarakat. 

d. Retnowati (2014): kearifan lokal mewujudkan integrasi sosial pasca 

konflik agama,  

Persamaan: menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat. 
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Perbedaan: integrasi sosial masyarakat pasca konflik agama dengan cara 

kerja sosial dan silaturahm i kedua golongan yang berkonflik 

yang dibina oleh tokoh agamanya masing-masing 

e. Nasriadi (2014): dinamika interaksi melalui interaksi simbolik 

mewujudkan integrasi sosial. 

Persamaan: menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat 

Perbedaan : integrasi diciptakan melalui komunikasi yang menyenangkan 

di antara dua suku yang tidak pernah konflik melalui  teori 

pertukaran, kerjasama ekonomi, suku Toraja sebagai produsen 

dan suku Bugis sebagai pemasar dan saling membutuhkan. 

Perbedaan dengan penelitian ini lebih menitik beratkan pada simbol-simbol 

integrasi masyarakat prismatik. Simbol-simbol apa yang dihasilkan oleh masyarakat 

prismatik tersebut, serta simbol-simbol yang telah ada sebagai warisan dari masyarakat 

tradisional. Selain itu penelitian ini  akan menggali bagaimana proses mekanisme kerja  

simbol-simbol itu dalam memelihara integrasi sosial.  

2   Teori Interaksionisme Simbolik  

Jika ditelusuri akar dari teori interaksionisme simbolis bisa sampai pada 

pemikiran-pemikiran psikologi Amerika, terutama yang digagas oleh William James, 

James M, John Dewey dan George Herbert Mead, serta pemikiran –pemikiran sosiologis 

yang dikedepankan oleh Charles Horton Cooley dan William Isaac (Soeprapto, 2002). 

Beberapa tokoh yang memberikan konstribusi kepada interaksionisme simbolik adalah 

Robert E. Park, Charles Horton Coolley, George Herbert Mead dan Herbert Blumer, 
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mereka memiliki pandangan yang originalitas dan mampu mengokohkan interaksionisme 

simbolik.  

Charles Horton Cooley, mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbal 

balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu dengan masyarakat. Dia mulai 

dengan perkembangan kehidupan manusia sejak dia dilahirkan, kemudian pada waktu 

manusia berada di bawah dominasi kelompok utama (primary group), yaitu keluarga, 

kelompok sepermainan dan rukun tetangga. Kelompok utama ditandai dengan saling 

kenal antara warga serta kerjasama pribadi yang erat adalah peleburan individu-individu 

dalam satu kelompok sehingga tujuan individu juga menjadi tujuan kelompok (Soekanto, 

2014: 352). 

Charles Horton Cooley memiliki suatu pandangan, konsep diri (self concept) 

seseorang berkembang melalui interaksisnya dengan orang lain. Diri yang berkembang 

melalui interaksi dengan orang lain ini oleh Charles Horton Colley disebut sebagai the 

looking glass self; yang mengacu pada konsepsi diri yang berasal dari membayangkan 

bagaimana orang lain menilai diri individu (Umiarso & Elbadiansyah, 2014: 140). 

Konsep the looking-glass self  mempunyai tiga elemen pokok yang bersifat 

fundamental, antara lain: pertama, diri (self) akan membayangkan atau mengimajinasikan 

kepribadian dan penampilannya akan dilihat oleh orang lain; kedua, diri (self) akan 

membayangkan penilaian orang lain terhadap penampilannya tersebut; dan ketiga, pada 

elemen ini diri (self) mempunyai perasaan untuk mengembangkan konsep diri (self 

concept) sebagai bentuk tanggapan orang lain terhadapnya seperti perasaan bangga atau 

malu. 

Istilah interaksi simbolik menurut Blumer, menunjuk sifat khas dari interaksi 

antarmanusia, yaitu manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan 
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tindakannya. Tanggapan atas tindakan orang lain itu harus didasarkan atas makna. 

Interaksi antar individu bukan sekedar merupakan proses respons dari stimulus 

sebelumnya, melainkan dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau 

upaya untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Kemampuan 

interpretasi dalam proses berpikir merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia 

(Wirawan, 2013: 131). 

Blumer menyampaikan tiga premis yang menjadi inti perspektif, adalah: Premis 

pertama ialah bahwa manusia bertindak terhadap benda-benda berdasarkan makna 

benda-benda itu bagi mereka...Presmis kedua ialah bahwa makna benda-benda itu 

diperoleh atau timbul dari interaksi sosial yang dimiliki seorang manusia dengan seorang 

manusia lainnya. Premis ketiga ialah bahwa makna-makna ini dibicarakan dan 

dimodifikasi melalui proses interpretif yang digunakan oleh orang dalam menghadapi 

benda-benda yang dijumpai. (Ritzer & Smart, 2014: 429). 

Premis-premis yang disampaikan Herbert Blumer memberikan arah baru 

munculnya beberapa asumsi laten yang bisa memandu ke arah perspektif interaksionisme 

simbolik yang lebih integratif.  Beberapa asumsi laten tersebut, antara lain: 1). Manusia 

makhluk unik, memiliki kompetensi yang bisa menggunakan simbol-simbol; 2).  Manusia 

secara distingtif menjadi makhluk sosial melalui interaksi yang dilakukannya; 3). 

Manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan refleksi diri.  

Kemampuan ini yang pada akhirnya membetuk khazanah pengetahuan yang dimilikinya; 

4). Manusia merupakan makhluk yang memiliki tujuan, bertindak, dan menyesuaikan 

terhadap situasi; 5). Masyarakat terdiri dari subjek (diri, self) yang terlibat dalam 

interaksionisme simbolik; 6). Untuk dapat memahami tindakan sosial diri sang aktor, 



 
 

67 
 

peneliti memerlukan metode yang dapat mengungkapkan makna-makna yang ada di balik 

tindakan tersebut (Umiarso & Elbandiansyah, 2014:162). 

Pengaruh terbesar bagi George Herbert Mead adalah pemikiran filsuf John Dewey 

dan ahli psikologi sosial Charles Horton Cooley atau juga Gabriel Tarde. Dari tokoh-

tokoh tersebut George Herbet Mead mencoba membangun skema filosofis dan sosio-

psikologis yang benar-benar baru serta memiliki kedinamisan. Artinya Mead mencoba 

mengembangkan suatu kerangka yang menenkankan arti pentingnya perilaku terbuka 

(overt) atau objektif dan perilaku tertutup (covert) atau subjektif di dalam aliran 

sosiologis. Pada konteks ini, posisi Mead sangat berbeda dengan subjektivitas ekstrem  

dari Cooley, yang melihat masalah pokok sosiologi sebagai varian “imajinasi-imajinasi”  

as sich dan objektivisme. Namun antara keduanya (Mead dan Cooley) memiliki kesamaan 

pandangan ketika melihat varian interaksi sosial yang mendasarkan pada kesadaran diri 

aktor sebagai pijakan agar tepat guna dalam interaksi sosial (Umiarso & Elbandiansyah, 

2014: 148). 

Menurut sejarahnya inerksionisme simbolik lahir dari tradisi filsafat pragmatisme 

Amerika yang dielaborasi oleh Charles Pieerce, William James dan John Dewey. Para 

pemikir ini menentang asumsi world-view  mekanistik dan asumsi dualistik rasionalisme 

klasik. Berbeda dengan Rasionalis,  mereka melihat realitas itu dinamis, individu adalah 

knower aktif, makna (meanings) terkait dengan perspektif-perspektif dan tindakan sosial,  

serta pengetahuan adalah daya instrumental yang memungkinkan orang memecahkan 

masalah dan menata ulang dunia. (Ritzer & Smart, 2014: 428) 

3 Interaksionisme Simbolik dalam perspektif George Herbert Mead  

George Herbert Mead sebagai tokoh terpenting dalam interaksionisme simbolik 

karena gagasannya yang terkenal yaitu pikiran , diri dan  masyarakat sekaligus sebagai 
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judul buku yang ditulisnya Mind  , Self  and  Society. Dalam tinjauan atas buku M ind, Self 

and Society, Mead membahas dengan gamblang tentang pikiran, diri dan masyarakat, dari 

ketiga konsep tersebut tidak bisa dipisahkan secara berdiri sendiri-sendiri namun 

pengertiannya saling terpaut dan mengisi satu sama lainnya, sehingga m uncul konsep-

konsep lain sebagai bagian dari ketiga konsep Mead tersebut sebagaimana yang diuraikan 

oleh Ritzer & Goodman (2012: 392) yaitu, simbol, gestur, “I” and “Me”, tindakan, 

generalized other, dan perkembangan diri. Pernyataan Mead yang penting dalam  

interaksionisme simbolik-nya adalah bahwa bukan pikiran yang pertama muncul la lu 

diikuti masyarakat, tetapi masyarakatlah yang lebih dulu muncul baru kemudian diikuti 

oleh kemunculan pikiran di dalam masyarakat tersebut (Ritzer & Goodman, 2012: 378).  

Mead mengambil posisi pragmatis bahwa ide-ide mendapat makna dan perannya 

dari konsekuensi praktis ke arah mana mereka di bawa. Dia berpandangan bahwa individu 

bertindak berdasarkan pemaknaan terhadap objek dan situasi, sehingga mereka terlibat 

dalam proses ‘interpretasi’ yang terus menerus ketika mereka menentukan dan 

menegosiasikan makna-makna tersebut. Ini terjadi secara simbolis, menggunakan kata-

kata dan bentuk ekspresi konvensional yang lain. Lembaga sosial terbentuk sebagai 

respon simbolis bersama yang berulang-ulang dari para anggota sebuah kelompok sosial 

terhadap setiap situasi yang mereka hadapi akibat tindakan-tindakan mereka (Scott, 2012: 

101). 

Memahami interaksionisme simbolik dari Mead bahwa  beberapa konsepnya yang 

saling terkait satu sama lain yaitu: Pertama, pikiran merupakan suatu kesadaran untuk 

memudahkan pemahaman. Pikiran adalah tindakan yang menggunakan simbol. Pikiran 

adalah interaksi simbolik dengan diri, aktivitas simbol organisme yang langsung 
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diarahkan pada diri sendiri. Jadi pikiran dapat membangkitkan respons orang lain dalam  

dirinya sendiri, sekaligus respons komunitas secara keseluruhan.  

Berpikir adalah universal, dan semua yang universal dapat dibedakan dengan cara 

berpikir. Karakteristik pikiran adalah kecerdasan pikiran manusia yang dapat dibedakan 

dari kecerdasan sosok yang lebih rendah. Jika nalar dianggap sebagai alat spesifik guna 

menghadapi sesuatu yang universal kita harus menemukan respons-respons pada sosok 

lebih rendah yang universal (Mead, 2018: 222). Pikiran adalah interaksi simbolik dengan 

diri, aktivitas simbol organisme yang langsung diarahkan pada diri sendiri. Jadi pikiran 

dapat membangkitkan respons orang lain dalam dirinya sendiri sekaligs respons 

komunitas secara keseluruhan. Mead (2018: 147) menjelaskan bahwa Perilaku dan gestur 

individu yang membangkitkan sebuah respons pada orang lain seharusnya 

membangkitkan respons pada dirinya sendiri.  Kita membangkitkan respons pada orang 

orang lain, disamping kita membangkitkan juga pada diri sendiri sehingga secara tidak 

sadar kita menempatkan diri kita sendiri pada tempat yang lain dan bertindak 

sebagaimana yang lain bertindak.  

Menurut Mead, karakter tidak bersifat mentalistik, karakter dan pikiran adalah 

proses sosial dan kognitif, yang terjadi di dunia sosial secara terus menerus. Karakter 

adalah sebuah objek sosial yang ada pada bidang pengalaman. Karakter dibentuk oleh 

prinsip sosialitas atau pengambilan sikap terhadap orang lain dalam sebuah situasi sosial 

(Smith, J. A., 2011:67). Mead (2018: 221) menganggap proses mental terjadi pada ranah 

sikap yang diekspresikan oleh sistem syaraf pusat yang kemudian menjadi ranah ide, 

ranah kendali tingkah laku masa kini karena konsekuensinya  yang akan datang atau 

tingkah laku masa depan, ranah jenis perilaku cerdas yang merupakan kareakteristik khas 

manusia.  
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Pikiran muncul di dalam proses sosial sebagai sebuah keseluruhan masuk ke 

dalam atau hadir di dalam pengalaman setiap individu yang terlibat di dalam proses 

tersebut, seorang individu menjadi memiliki kesadaran diri dan memiliki pikiran,  dia  

menjadi sadar akan hubungan-hubungannya  dengan proses tersebut sebagai sebuah 

keseluruhan dan dengan individu-individu lain yang berpartisipasi di dalamnya bersama 

dirinya, dia menjadi sadar akan proses tersebut seperti dimodifikasi oleh reaksi-reaksi dan 

interaksi-interaksi individu-individu, termasuk dirinya sendiri (Mead, 2018: 221) 

Sikap individu berasal dari pikiran yang dimilikinya melalui proses sosial, sikap 

juga merupakan evaluasi terhadap setiap objek sosial yang hadir ke dalam 

pengalamannya, dapat menentukan apakah perlu melakukan tindakan atau tidak. Mead 

(2018: 227). menggunakan istilah sikap untuk mengartikan suatu jalur tindakan di mana 

individu memutuskan untuk bergerak kepada suatu objek.  Jadi pikiran bersifat pragmatis 

dan merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara efektif. Hubungan 

antara sikap yang satu dengan sikap lainnya menjelaskan hubungan antara sebuah 

“substansi” dengan sifat-sifatnya. Berbicara sebuah rumah sebagai dalam sebuah artrian 

tertentu, sebuah substansi yang dapat diaplikasikan sifat warna. Warna adalah sebuah 

kejadian yang diwarisi di dalam  sebuah substansi tertentu dengan sedemikian rupa 

(Mead, 2018: 234).  Rasa hormat terhadap orang lain merupakan ekspresi moral yang 

diperoleh dari respons yang sudah terpola tatacara interaksi manusia, menurut Mead 

(2018: 445) terdapat sejumlah besar respons yang terinstitusionalisasi yang kita sering 

sebut semena-mena, seperti tata krama dari sebuah masyarakat tertentu. Tata krama 

dalam bentuknya yang paling baik, tentu saja, tidak dapat dipisahkan dari moral, dan 

bukan apa-apa melainkan sebuah ekspresi rasa hormat seorang individu terhadap orang-

orang disekitarnya.  
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Kedua, diri sebagai proses suatu objek sosial, yang melibatkan tentang 

pentingnya konsep diri, merupakan kemampuan seseorang dalam menjadikan dirinya 

sebagai objek dan subjek sosial. Diri dibentuk oleh proses sosial yaitu komunikasi dengan 

manusia lain, aktivitas sosial dan relasi sosial. Mead berpendapat bahwa diri terkait 

dengan pikiran, artinya jasad menjadi diri ketika pikirannya sudah berkembang, oleh 

karenanya binatang bahkan bayi yang baru lahir dikatakan tidak memiliki diri. Selain diri 

dikembangkan oleh pikiran, refleksivitas juga merupakan sesuatu yang dapat 

mengembangkan pikiran. Oleh karenanya diri tidak bisa dipisahkan dari pemikiran. Mead 

menempatkan pemahaman behavioristik pada diri, artinya diri berisi pikiran yang 

berkaitan dengan pengalaman sosial dan proses sosial. Jika diri sudah mengalami 

perkembangan maka ia akan memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya sebagai 

objek, karena diri merupakan bagian dari proses sosial,  ia mampu mengontrol dirinya 

sendiri sama sebagaimana orang lain atau lingkungan menghendakinya. Dengan kata la in 

individu dapat memahami dirinya sendiri ketika ia mampu meletakkan dirinya pada posisi 

orang lain, keluar dari dalam dirinya kemudian memandang dirinya dari perpektif orang  

lain atau masyarakat.  

Struktur di mana diri dibangun adalah respons ini yang umum bagi semua orang, karena 

seseorang harus menjadi seorang anggota dari sebuah masyarakat untuk memiliki sebuah diri. 

Respons-respons ini adalah sikap-sikap abstrak, namun sikap-sikap ini menyusun apa yang kita 

sebut sifat seseorang. Sikap-sikap ini memberikan dirinya apa yang kita sebut prinsip-prinsipnya, 

sikap-sikap yang diakui oleh semua anggota masyarakat terhadap seperti apa yang diakui oleh 

semua anggota masyarakat terhadap seperti apa nilai-nilai dari masyarakat tersebut (Mead, 2018: 

292). 
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Ketiga, masyarakat dalam pandangan interaksionisme simbolik setiap interaksi 

dan kelompok-kelom pok organisasi bersifat sementara atau setidaknya masyarakat 

berada dalam suatu tingkat perkembangan, dan semua kelompok terdiri dari individu 

yang berinteraksi. Masyarakat didefinisikan sebagai orang-orang yang berinteraksi. Mead 

(2018: 391) menegaskan bahwa masyarakat manusia, sebagaimana yang kita ketahui, 

tidak akan ada tanpa pikiran dan diri, karena semua fitur karakteristiknya mengandalkan 

kepemilikan pikiran dan diri oleh setiap anggota individunya; namun individu-individu 

anggota masyarakat tidak akan memiliki pikiran dan diri jika semua ini tidak hadir atau 

muncul dari proses sosial manusia dalam tahapan-tahapan perkembangannya yang lebih 

rendah tahapan-tahapan yang hanya merupakan hasil dari, dan seluruhnya tergantung 

pada, pembedaan-pembedaan fisiologis serta permintaan-permintaan dari organisme-

organisme individu yang diim plikasikan di dalamnya. Bagi Mead (2018: 401) individu 

mencapai dirinya hanya melalui komunikasi dengan individu lain, melalui penguraian 

proses-proses sosial yang menggunakan komunikasi yang bermakna, maka diri tidak 

dapat mendahului organisme sosial, masyarakat harus ada lebih dulu. Masyarakat 

merupakan posisi sentral, masyarakat lebih dulu ada dari pada pikiran dan diri, dengan 

demikian masyarakatlah yang membentuk pikiran dan diri. Jadi dalam interaksi sosial,  

masyarakat telah menyediakan serangkaian respons terorganisasi yang akan 

diinternalisasi oleh individu sekaligus memberi kemampuan kritik diri untuk mengontrol 

diri mereka sendiri.  

Dalam level yang lebih spesifik masyarakat dipandang sebagai sejum lah institusi 

sosial, atau komunitas yang memiliki kebiasaan-kebiasaan bertindak terhadap individu 

atau berinteraksi sosial pada situasi tertentu secara identik. Namun Mead mengakui 

bahwa institusi sosial tidak perlu bersifat mengekang terhadap kreativitas atau 
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individualitas, bahkan harus  bersifat luwes, mendukung adanya ruang bagi terbangunnya 

individualitas dan kreativitas tersebut. Dengan demikian Mead memberikan pemahaman 

bahwa institusi sosial sebagai sesuatu yang mengekang individu dengan cara 

mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan orang dalam pengertian yang luas dan 

umum yang memungkinkan adanya kesempatan untuk menjadikan individu yang kreatif.   

Keempat, Tindakan yang dilakukan atas dasar intrinsik dan ekstrisik diri individu 

yaitu, a) dia memerlukan untuk bertindak, b) karakteristik pribadi, sikap, kepentingan, 

image diri, mendorong untuk bertindak dan c) lingkungan yang mendorong untuk 

bertindak. Teori tindakan yang dikembangkan George Herbert Mead berdasarkan 

stimulus yang merupakan peluang untuk menentukan suatu respons yang akan diambil 

sebagai pilihan dan  tidak secara otomatis atau diluar kesadaran aktor. Sebagaimana Mead 

mengatakan bahwa,  kita memahami stimulus sebagai situasi atau peluang untuk 

bertindak,bukan paksaan atau mandat. (Ritzer&Goodman, 2012: 380). Pandangan kalau 

perbuatan hanya melibatkan satu orang, sedangkan perbuatan sosial (the social act) 

melibatkan dua orang atau lebih.  

Teori tindakan ini Mead membaginya melalui empat tahap, yakni a) Impulse;   

b).Perception; c) Manipulation; d) Comsummation.    Keempat tahap ini diuraikan 

sebagai berikut:  

Impulse, adalah tahap pertama tindakan aktor yang disebabkan oleh adanya 

stimuli yang ditangkap melalui indrawi, baik yang datangnya dari internal diri seseorang 

maupun dari eksternal atau dari kom binasi keduanya, contoh sederhana rasa haus sebagai 

impulse yang tercetus, dalam hal ini impulse haus datang dari internal individu. Selain 

internal impulse rasa haus juga  bisa  karena situasi lingkungan yang tidak tersedianya 

minuman sebagai penyebab eksternal, atau karena kombinasi keduanya.  Dengan 
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demikian impulse  melibatkan aktor dan lingkungannya, bagaimana aktor memikirkan 

respon yang tepat dan kemudian bagaimana lingkungan mempengaruhi tindakan yang 

akan diambil. 

Perception, tahap tindakan kedua, yang mana aktor bereaksi terhadap stimulus 

yang terkait dengan impulse tersebut, dalam hal ini rasa haus bagaimana cara 

mengatasinya. Menurut Robbins mengatakan bahwa persepsi merupakan proses 

mengorganisasi dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberi makna bagi 

lingkungan mereka. Persepsi juga dipengaruhi oleh internal diri individu, objek atau 

target yang dipersepsi, dan konteks dari situasi dalam mana persepsi itu dilakukan. 

(Robbins, 1996:124). Persepsi melibatkan stimulus dan pembayangan secara mental yang 

didasarkan kepada pengalaman aktor sebagai pengaruh internal dan lingkungan, oleh 

karena orang aktor terus menerus mengadakan seleksi dari sejumlah  stimulus sehingga 

ditentukan mana yang perlu segera direspons dan mana yang dibaikan. 

Manipulation merupakan tahap ketiga yang dibangun atas asumsi yang 

diformulasikan dalam bentuk rencana suatu tindakan. Pemaknaan situasi berjalan seiring 

dengan peran yang harus dijalankan oleh diri (self) aktor terhadap objek. Pada posisional 

ini, George Herbert Mead menggaris bawahi kemampuan makhluk hidup untuk 

memecahkan persoalannya dengan berbagai cara. Proses manipulasi ini tidak secara 

langsung dilakukan, tapi terlebih dahulu memasuki fase dialog, berpikir, menyertakan 

pengalamannya, apakah tindakan yang akan dilakukan ini sudah tepat, dan benar-benar 

tidak akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Tahap manipulation ini hanya 

bisa dilakukan oleh manusia, sedangkan binatang tidak dapat memikirkan akibatnya 

karena hanya mengandalkan insting atau kebiasaan yang selalu dilakukan. 
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Consummation,  konsumasi merupakan tahap akhir dari rangkaian pentahapan 

tindakan, adalah pemenuhan tindakan atas dasar pertimbangan yang secara sadar harus 

membuat keputusan untuk sesuatu tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah untuk 

memuaskan impulse awal. Konsumasi ini merupakan tindakan nyata secara fisik dapat 

diamati, merupakan akhir dari tahapan  suatu tindakan, artinya dampak selanjutnya dari 

tindakan itu telah dipikirkan sebelumnya. Kepuasan atas tindakan ini berbeda bagi 

manusia dan binatang, yang perbedaannya terletak pada efesiensi teknik dari 

pengambilan keputusan untuk bertindak, yakni manusia memikirkan apa yang 

seharusnyaa, sedangkankan binatang tidak mampu berpikir dan menggunakan cara coba-

coba, yang dapat mengakibatkan tindakan yang salah bahkan dapat membahayakan 

dirinya. Jika digambarkan menggunakan blok diagram maka suatu tindakan merupakan 

rangkaian kegiatan kognisi yang berakhir dengan fisik, sebagai berikut:  

 

 

 

 

Kelima Gestur, merupakan mekanisme dasar dalam perbuatan sosial dan dalam 

proses sosial pada umumnya. Sebagaimana definisinya,  “gestur adalah gerak organisme 

pertama yang bertindak sebagai stimulus khas yang mengundang respons yang sesuai 

(secara sosial) dari organisme kedua” Mead menyebut apa yang berlangsung dalam  

situasi ini dengan”percakapan gestur.”  Gestur anjing pertama secara otomatis 

menimbulkan gestur anjing kedua; kedua anjing itu tidak melibatkan proses berpikir 

(Ritzer & Goodman, 2012: 382).  
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Gambar 2.4  Proses terjadinya suatu tindakan  menurut Mead 
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Mead berpendapat bahwa gestur terdiri dari gestur fisik dan gestur vokal. Gestur  

fisik sebagai gerak mimik dan gerak anggota badan lainnya yang seseorang tidak 

mengetahui apa yang bentuk mimiknya sendiri, kecuali dengan melihat cermin. Menurut 

Baron & Byrne (2004: 40) bahwa kondisi psikologis seseorang sering kali tampil melalui 

lima saluran dasar yaitu, ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, postur, dan sentuhan.  

Mead (2018: 259) menambahkan bahwa percakapan gestur adalah permulaan 

dari komunikasi. seorang individu m ulai melakukan sebuah percakapan gestur-gestur 

dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan sesuatu kemudian hal tersebut membangkitkan 

sebuah jawaban tertentu pada dirinya sendiri yang membuat dirinya mengubah apa yang 

akan dia katakan,  Pengaruh pada dirinya akan apa yang dia katakan menahan dirinya 

sendiri, di sini terdapat sebuah percakapan gestur-gestur antara seorang individu dan 

dirinya sendiri. Apa yang kami maksud dengan bahasa yang bermakna adalah sebuah 

tindakan yang memengaruhi sendiri seorang individu, sementara bagi individu tersebut 

pengaruh ini merupakan bagian dari kecerdasan yang melakukan percakapan dengan 

orang lain, Sekarang ini, bisa dikatakan, memotong tahap sosial tersebut dan 

mengabaikan untuk sementara waktu, sehingga seseorang berbicara kepada dirinya 

sendiri sebagai mana dia berbicara dengan orang lain.  

Bahkan dalam percakapan gestur-gestur yang sederhana yang bisa dilakukan 

oleh makhluk-makhluk yang lebih rendah bisa dijelaskan dengan fakta bahwa percakapan 

gestur-gestur ini memiliki sebuah fungsi kecerdasan. Terdapat pula sebuah bagian dari 

proses sosial. Jika dibawa  ke dalam perilaku seorang individu, percakapan gestur tidak 

hanya menjaga fungsi kecerdasan  tersebut tetapi juga mendapatkan kemampuan yang 

lebih baik (Mead: 2018: 299). 
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Mead berpandangan bahwa gestur sebagai mekanisme dasar dalam perbuatan 

sosial dan proses sosial. Gestur adalah gerak tubuh seseorang yang bertindak sebagai 

stimulus yang khas yang menuntut respons yang sesuai secara sosial dari orang lain. 

Gestur tidak selalu memerlukan proses berpikir, seseorang dapat secara naluriah 

merespons dari gestur lawannya, lebih-lebih pada binatang sama sekali tidak melibatkan 

proses berpikir namun bisa saling merespons. Gestur yang di luar kesadaran ini atau 

berasal dari bawah sadar, misalnya orang yang tersenyum ketika bertemu dengan 

kenalannya, atau binatang yang sedang berkelahi merespons gerak tubuh lawan yang 

secara otomatis, Mead menyebutnya sebagai gestur nonsignifikan, gestur yang tidak 

bermakna.  

Sedangkan gestur yang melibatkan pemikiran untuk bertindak disebut gestur 

signifikan atau bermakna. Dalam hal ini gestur vokal sangat penting dalam perkembangan 

selanjutnya sebagai bahasa, namun tidak semua gestur vokal sebagai gestur yang 

signifikan, karena vokal dari binatang atau suara dengkuran manusia ketika tidur bukanlah 

gestur yang signifikan.  Gestur vokal sangat penting dalam perkembangan gestur 

signifikan. Namun tidak semua gestur vokal signifikan. Gestur fisik bisa menjadi simbol-

smbol signifikan, namun seperti kita ketahui, secara ideal itu semua tidak cocok dengan 

simbol-simbol signifikan karena orang tidak dapat dengan mudah melihat atau mendengar 

gestur fisik mereka sendiri. Serangkaian gestur vokal yang paling cenderung menjadi 

simbol-simbol signifikan adalah bahasa: “simbol yang menjawab suatu makna dalam 

pengalaman individu pertama dan yang juga memanggil suatu makna dalam diri individu 

kedua. Ketika gestur mencapai situasi tersebut ia disebut dengan apa yang kita namakan 

‘bahasa’ (Ritzer & Goodman, 2012: 383). 
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Keenam Simbol, baru ketika memiliki simbol-simbol signifikanlah kita dapat 

benar-benar memiliki komunikasi; kom unikasi sebenarnya tidak mungkin dilakukan 

antar semut, lebah, dan lain sebagainya. Simbol merupakan gestur signifikan yang dapat 

dimaknai oleh manusia lain dengan melibatkan proses berpikir. Menurut Mead (2018: 

271) bahwa apa yang penting bagi komunikasi adalah simbol yang ada harus 

membangkitkan pada diri seseorang apa yang dibangkitkan pada individu lain. 

Komunikasi harus memiliki universalitas bagi setiap orang yang mendapati dirinya 

berada pada situasi yang sama. Terdapat kemungkinan bahasa saat sebuah stim ulus bisa 

memengaruhi seorang individu dan juga memengaruhi orang lain. 

Sebagaimana Ritzer & Goodman (2012) mengatakan bahwa  orang mempelajari 

simbol sekaligus makna dalam interaksi sosial. Kendati merespons tanda tanpa berpikir,  

orang merespons simbol melalui proses berpikir. Simbol adalah objek sosial yang 

digunakan untuk merepsentasikan apa yang memang disepakati bisa direpsentasikan oleh 

simbol tersebut (Ritzer & Goodman, 394).  Mead (2018: 158) secara khusus membahas 

kecerdasan pada tahapan manusia yakni dengan penyesuaian terhadap satu sama lain 

dalam tindakan-tindakan individu manusia yang berbeda di dalam proses sosial; sebuah 

penyesuaian yang terjadi melalui komunikasi dengan gestur-gestur pada tahap yang lebih 

rendah dalam evolusi manusia, dan dengan simbol-simbol yang bermakna (gestur-gestur 

yang memiliki makna dan maka dari itu lebih dari hanya stimulus tiruan) pada tahap yang 

lebih tinggi dalam evolusi manusia.  

Kita memiliki sekumpulan simbol yang kita gunakan untuk menunjukkan sifat-

sifat tertentu dan dalam menunjukkan sifat-sifat tersebut memisahkan mereka dari 

lingkungannya, sementara menjaga hanya sebuah hubungan agar je las Mead (2018: 234). 

Untuk memahami makna simbolik diperlukan tiga kunci penting yaitu, individu, interaksi 
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dan interpresasi. Individu-individu yang berinteraksi menggunakan simbol-simbol dan 

saling manafsirkan makna-makna yang terkandung dalam sisimbol-simbol yang mereka 

tampakkan, agar mereka bisa berintegrasi. Mead membedakan interaksi sosial menjadi 

dua, yaitu interaksi non-simbolis dan interaksi simbolis. Interaksi non-simbolis berarti 

bahwa manusia merespon secara langsung terhadap tindakan atau isyarat orang lain, 

sedangkan interaksi simbolis berarti bahwa manusia menginterpretasikan masing-masing 

tindakan dan isyarat orang lain tersebut berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi 

yang ia lakukan (Soeprapto, R., 2002: 163). 

Bagi Mead, individu merupakan makhluk yang sensitif dan aktif. Keberadaan 

sosialnya sangat mempengaruhi bentuk lingkungannya (secara sosial maupun dirinya 

sendiri) secara efektif, sebagaimana lingkungannya mempengaruhi kondisi 

sensitivitasana lingkungannya mempengaruhi kondisi sensitivitas dan aktivitasnya. Mead 

menekankan bahwa individu itu bukanlah merupakan “budak masyarakat”. Dia 

membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat membentuknya (Soeprapto, R., 2002: 

116). 

Mead melihat sosialisasi sebagai sebuah proses belajar dari anak-anak untuk 

melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya ketika mereka “menginternalkan” atau 

meresapi sudut pandang orang lain. Sosialisasi terjadi melalui penggunaan tanda-tanda 

secara komunikatif untuk memengaruhi perilaku dan mentalitas dari diri kita sendiri dan 

orang lain. Ini berlangsung melalui ‘internalisasi’, yaitu transformasi tindakan eksternal 

menjadi representasi internal dan internalisasi representasi kolektif dan kode-kode 

simbolik. Kata-kata adalah dihasilkannya sistem-sistem pemikiran. Ini terjadi melalui 

serangkaian tahapan perkembangan pemikiran konseptual secara bertahap sebagai sebuah 

kapasistas orang dewasa yang otonom (Scott, 2012: 108). 
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Mead mengembangkan kondisi-kondisi bagi kemungkinan refleksi diri 

berdasarkan teori tentang asal-usul komunikasi dan sifat sosial manusia yang unik. Di 

dalam serangkaian yang ditulis sekitar tahun 1910, secara bertahap dia sampai  kepada 

fundamen-fundamen teori interaksi yang dijembatani secara simbolik. Dia yakin kalau 

pentransformasian fase-fase tindakan menjadi tanda-tanda gestural memungkinkan 

pelaku bereaksi terhadap tindakan-tindakannya sendiri, sehingga tindakan-tindakannya 

itu menjadi cermin tindakan orang lain dan menyebabkan tindakan-tindakan tersebut 

untuk dipengaruhi secara antisipatoris oleh reaksi-reaksi yang dilihat dari orang lain. 

Perilaku  manusia terorientasikan menuju reaksi-reaksi orang lain yang mungkin akan 

terjadi: melalui simbol-simbol, pola-pola ekspektasi resiprok perilaku dibentuk, sesuatu 

yang tertanam di dalam aliran interaksi, sebuah verifikasi terhadap antisipasi-antisipasi 

(Scott, 2012:  149).  

Menurut George Herbert Mead dalam diri  terdapat kemampuan untuk 

menanggapi diri sendiri secara sadar, dan kemampuan tersebut memerlukan daya fikir 

tertentu, khususnya daya fikir reflektif. Dari pola yang demikian, diri secara sosial sangat 

dipengaruhi oleh varian dari luar seperti aturan, nilai-nilai, norma-norma dan budaya 

setempat di mana diri pribadi tersebut berada (Umiarso & Elbadiansyah, 2014: 151). 

Mead mengilustrasikan jejak kaki beruang adalah simbol beruang, orang tidak 

takut kepada jejak kaki beruang tetapi takut kepaa beruang, Simbol digunakan untuk 

menunjukkan sifat-sifat  tertentu dan dalam menunjukkan sifat-sifat -sifat tersebut 

memisahkan mereka dari lingkungannya, sementara menjaga hanya sebuah hubungan 

agar jelas.  Kita mengisolasi jejak kaki beruang  dan hanya menyisakan hubungannya 

dengan hewan yang membuatnya. Kita bereaksi kepada hubungan tersebut bukan yang 

lain. Seseorang terpaut kepada hubungan tersebut sebagai sebuah tanda dari beruang dan 
BERUANG TINDAKAN 
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nilai objek tersebut dalam pengalaman sebagai sesuatu yang harus dihindari atau diburu 

(Mead, 2018:227). Pendapat Mead ini jika digambarkan dengan blok adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Ketujuh, “I” and “Me”, “I” adalah diri seseorang sebagai subjek yang merespons 

terhadap orang lain secara kreatif dan langsung tanpa pertimbangan, sehingga hasilnya 

bisa tepat ataupun keliru, tidak bisa diprediksi baik oleh dirinya sendiri maupun oleh 

orang lain, respons yang tidak pasti. Setelah adanya suatu  tindakan yang dilakukan 

barulah “I” dapat dikenal dalam ingatan. Dengan demikian “I” yang berasal dari maing-

masing individu merupakan sumber perubahan sosial. Menurut Mead (2018: 309) bahwa 

diri tidak hanya terdiri atas penyusunan sikap-sikap sosial. Secara eksplisit, mungkin 

sekarang kita bisa mengajukan pertanyaan tentang sifat dari “I” yang menyadari “me” 

yang bersifat sosial. Di mana “I” hadir bertentangan dengan “me”? jika seseorang 

menentukan seperti apa posisinya di dalam masyarakat dan merasakan dirinya memiliki 

sebuah fungsi dan keunggulan tertentu, hal-hal ini didefinisikan dalam hubungannya 

dengan sebuah “I”, namun “I” bukan sebuah “me” dan tidak bisa menjadi “me”, karena 

keduanya ini sama-sama merupakan diri. Kita menyetujui salah satunya dan tidak setuju 

dengan yang lainnya, namun saat kita membawa diri salah satu atau yang lainnya, diri-

diri ini ada untuk persetujuan sebagai milik “me”, “I” tidak menjadi pusat perhatian, kita  

berbicara kepada diri kita sendiri, namun tidak melihat diri kita sendiri. “I” memberi 

BERUANG 

 (nilai objek yang harus 
dihindari atau diburu) 

JEJAK KAKI 
BERUANG 

(Simbol) 

TINDAKAN 
• Meninggalkan tempat 

tersebut atau  
• Melanjutkan perburuan 

(Respons) 

Gambar 2.5   Proses keberadaan Simbol menjadi suatu tindakan (Mead)  
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reaksi kepada diri yang muncul melalui pengambilan sikap-sikap orang lain. Dengan 

mengambil sikap-sikap ini, kita telah memperkenalkan “me” dan kita memberi reaksi 

kepadanya sebagai “I”.  

Menurut Ritzer & Goodman (2012: 390)  Mead lebih menganggap penting “I” 

karena empat alasan, ialah: a) “I” merupakan sumber kreativitas diri. b) di dalam “I” nilai 

terpenting kita berada. c) “I” membentuk realisasi diri sebagai tujuan manusia, dan 

memungkinkan manusia dapat mengembangkan kepribadiannya. d) pada masyarakat 

primitif lebih didominasi oleh “me”, dan pada masyarakat modern lebih besar “I”. “Me” 

adalah pengorganisasian sikap orang lain yang diadopsi oleh individu, dan kemudian 

memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri, bahkan bisa mendominasi diri serta  

membentuk derajat konformitas. Semakin konformitas seseorang maka dominasi 

“me”semakin kuat. Oleh karenanya  melalui “me”lah masyarakat mendominasi individu. 

Menurut Mead kontrol sosial merupakan dominannya ekspresi “me” atas ekspresi “I”, 

dengan kontrol sosial ini individu merasa nyaman dalam dunia sosialnya, namun jika 

kurang memunculkan ekspresi “I” dapat menimbulkan stagnan sehingga kurang memberi 

pengaruh kepada perubahan masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan 

dalam proses sosial antara “I” dan “me” agar individu dan masyarakat berfungsi lebih 

efektif. 

Kedelapan, Generalized Other (Orang lain pada umumnya), orang lain pada 

umumnya adalah sikap umumnya orang-orang secara keseluruhan dalam suatu 

komunitas, atau sikap seluruh tim. Individu dapat mengembangkan diri dengan cara 

mengambil sikap sebagaimana orang pada umumnya bersikap, dan berkooperatif dalam  

aktivitas sosial dari suatu komuniatas. Suatu kelompok mengarahkan individu agar 

aktivitasnya sejalan dengan sikap orang lain pada umumnya, atau suatu komunitas. 
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Dalam hal ini orang lain pada umumnya mempengaruhi perilaku individu. Mead 

berpendapat bahwa individu lebih bersifat konformis dan hanya sedikit yang 

individualitas, karena individu lebih cenderung menyesuaikan diri dengan harapan orang 

lain pada umumnya. 

Mead lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap diri berbeda dengan diri yang lain, 

walaupun mereka memiliki struktur diri yang sama namun memiliki keunikan dari 

artikulasi biografinya. Mereka juga berbeda karena karena memang di dalam masyarakat 

terdapat banyak ragam orang lain pada umumnya yang masing-masing diri memiliki 

orang lain pada umumnya yang berbeda-beda. Selain itu mereka berbeda walaupun sama-

sama dalam satu orang lain pada umumnya yang disebabkan setiap diri tidak menerima 

orang lain pada umumnya sepenuhnya, namun setiap diri dapat melakukan reformasi dan 

perbaikan-perbaikan sesuai kreativitasnya masing-masing. Manakala individu 

menghadapi ketidaksetujuan terhadap salah satu orang lain pada umumnya, maka dia 

dituntut agar dapat membangun orang lain pada umumnya yang lebih tinggi serta yang 

terdiri dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.  Mead (2018: 466) 

mengatakan bahwa di dalam kerja sama adalah sebuah sikap identifikasi yang berbeda, 

mungkin lebih tinggi. Di dalam kerja sama, seseorang memiliki kep[uasan yang muncul 

dari bekerja bersama orang lain di dalam situasi tertentu. Tentu saja masi terdapat rasa 

dalam kendali, lagi pula apa yang seseorang lakukan ditentukan oleh apa yang dilakukan 

oleh orang lain, Seseorang harus benar-benar sadar akan posisi orang lain. Dia tahu apa 

yang akan dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi dia di terus menerus sadar akan cara 

orang lain merespons agar bisa melaksanakan bagiannya di dalam sebuah kerja sama.  

Kesembilan perkembangan diri, menurut Mead asal usul diri, bermula dari 

percakapan diri yang melibatkan diri sebagai objek, yang jika dilacak pada perkembangan 
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masa kanak-kanak akan ditemukan dua tahap perkembangan, yaitu tahap bermain (play 

stage) dan tahap permainan (game atage). Tahap bermain, adalah tahap pertama belajar 

memikirkan sikap orang lain terhadap dirinya, dengan cara memainkan peran orang lain, 

dengan cara seperti itu dia akan memancing bagaimana respons orang lain terhadap peran 

tadi. Adopsi peran dalam hal ini adalah suatu proses belajar menjadi subjek sekaligus 

sebagai objek yang berguna untuk membangun diri.Tahap permainan,  merupakan tahap 

kelanjutan untuk mengembangkan diri secara utuh. Tahap ini Mead memberikan contoh 

berupa permainan basket, setiap anak harus mangambil semua peran yang berbeda. 

Menurut Mead (2018: 285-286) bahwa terdapat dua tahap umum dalam perkembangan 

penuh dari diri. Pada tahap awal, diri individu disusun hanya oleh sebuah penyusunan 

dari sikap-sikap tertentu dari individu-individu lain kepada dirinya dan kepada satu sama 

lain dalam tindakan-tindakan sosial tertentu yang di situ dia berpartisipasi bersama 

mereka. Namun demikian. pada tahap kedua dalam perkembangan penuh diri individu, 

diri tersebut disusun tidak hanya oleh sebuah penyusunan dari sikap-sikap individu-

individu tertentu ini, tetapi juga oleh penyusunan dari sikap-sikap sosial norma kolektif 

atau kelom pok sosial seluruhnya tempat dia berada. Sikap-sikap sosial a tau kelompok ini 

di bawa ke ranah pengalaman langsung individu dan terlibat sebagai elemen-elemen 

dalam struktur atau penyusunan dirinya, dengan cara yang sama seperti sikap-sikap 

individu lain tertentu; dan seorang individu tertentu datang menghampirinya, atau 

berhasil mengambilnya, dengan pengaturan lebih lanjut, kemudian generalisasi, sikap-

sikap individu-individu lain tertentu dalam relevansi-relevansi dan implikasi-implikasi 

sosial yang terorganisasi mereka. Dengan demikian, diri mencapai perkembangan 

penuhnya dengan mengatur individu sikap-sikap orang lain ini ke dalam sikap-sikap 

sosial atau kelompok, dan dengan menjadi sebuah refleksi individu dari pola sistematis 
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umum dari tingkah laku sosial atau kelompok yang di situ diri dan orang lain semuanya 

terlibat sebuah pola yang masuk seluruhnya ke pengalaman individu sebagai sikap-sikap 

kelompok yang terorganisasi yang, melalui mekanisme sistem syaraf pusat miliknya, dia  

ambil ke dalam dirinya sendiri, sebagaimana dia mengambil individu sikap-sikap orang 

lain.  

Pendapat Mead  (2018: 277) bahwa sebuah ilustrasi yang mencolok dari bermain 

sebagai sesuatu yang berbeda dari permainan ditemukan pada mitos dan berbagai 

tindakan meniru yang dilakukan oleh orang-orang primitif, terutama dalam pertunjukan 

religius. Dalam proses interpretasi ritual-ritual ini, terdapat sebuah organisasi bermain 

yang mungkin bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di taman kanak-kanak dalam  

menghadapi tindakan-tindakan meniru oleh anak-anak, yang di situ tindakan-tindakan ini 

dibuat menjadi sebuah rangkaian yang akan memiliki sebuah struktur atau hubungan yang 

jelas. Perbedaan mendasar antara permainan dan bermain adalah bahwa dalam permainan 

seorang anak harus memiliki sikap dari semua orang lain yang terlibat di dalam sebuah 

permainan. Sikap-sikap pemain lain yang diambil oleh seorang partisipan tersusun 

menjadi sebuah unit dan penyusunan inilah yang mengendalikan respons seorang 

individu.  

Menurut Mead (2018: 287) bahwa permainan adalah sebuah ilustrasi situasi dari 

mana kepribadian yang terorganisasi muncul. Selama seorang anak mengambil sikap 

orang lain dan mengizinkan sikap orang lain untuk menentukan hal yang akan dia lakukan 

dalam hubungannya dengan sebuah tujuan bersama, dia menjadi seorang anggota  organik 

sebuah masyarakat. Dia mengambil moral dari masyarakat tersebut dan menjadi anggota 

yang penting bagi masyarakat. Dia merupakan bagian masyarakat selama dia 

mengizinkan sikap orang lain yang dia ambil untuk mengendalikan ekspresi spontan 
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miliknya. Apa yang diekspresikan dengan permainan, tentu saja, terus-menerus 

diekspresikan dalam kehidupan sosial seorang anak, namun proses yang lebih luas ini 

berlangsung melampaui pengalaman langsung dari seorang anak itu sendiri.  

Teori interaksionisme simbolik Mead menurut Baldwin mencakup seluruh 

fenomena sosial mulai dari level mikro hingga level makro—fisiologi, psikologi sosial,  

bahasa kognisi, perilaku, masyarakat, perubahan sosial dan ekologi, yaitu pemahaman 

mikro-makro atas dunia sosial. Ritzer menggunakan pendekatan mikro-makro dalam  

Expressing America: A Critique of Global Cretique of Global Credit Card Society (1995) 

(Ritzer & Goodman, 2012: 543). Ritzer membuat level analisis sosial  yang terdiri dari 

isu mikro-makro yang bersifat objektif dan subjektif, sehingga ada empat level utama 

yaitu level makro-objektif meliputi realitas material seperti masyarakat, birokrasi dan 

teknologi. Level makro-subjektif meliputi fenomena nonmaterial skala besar seperti 

norma dan nilai. Level mikro-objektif terdiri dari entitas objektif skala kecil seperti pola-

pola tindakan dan interaksi. Sedangkan level mikro-subjektif terkait dengan proses-proses 

mental skala kecil yang digunakan untuk mengkonstruksi realitas sosial seperti persepsi,  

kepercayaan dan konstruksi realitas sosial sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.4  

(Ritzer & Goodman, 2012: 543). 

Jika diterapkan pada penelitian ini yang terkait dengan mekanisme kerja simbol 

dalam proses integrasi sosial,  maka level makro-objektif adalah masyarakat, simbol-

simbol, pola-pola kerja simbol-simbol sebagai upacara keagamaan dan aktivitas sosial.  

Level makro-subjektif adalah norma dan nilai dihubungkan dengan kedudukan simbol-

simbol dalam masyarakat. Level mikro-objektif adalah pola-pola tindakan individu warga 

perumahan dalam mengikuti proses pelaksanaan dari kerja simbol-simbol. Level mikro-

subjektif adalah bagaimana individu dari warga perumahan mempersepsi, memahami dan 
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meyakini simbol-simbol integrasi sosial itu sebagai bagian dari kebutuhannya. Level-

level mikro-makro dipadukan dengan pemikiran Mead yaitu pikiran, diri dan masyarakat, 

maka pikiran sebagai level mikro-subjektif, diri sebagai level mikro-objektif serta  

masyarakat yang terkait birokrasi, hukum, dan institusi sosial lainnya berada pada level 

makro-objektif dan masyarakat yang terkait nilai-nilai dan norma-norma  berada pada 

level makro-objektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Penelitian 

Masyarakat perumahan Griya Malang Satelit terdiri dari ragam budaya, 

stratifikasi sosial, ekonomi, tingkat pendidikan serta perbedaan agama atau sekte agama. 

Ragam etnis yang hidup di perumahan ini hampir mewakili etnis yang ada di Indonnesia, 

dan etnis Jawa sebagai sebagai tuan rumah menjadi etnis mayoritas khususnya Jawa 

Timur. Oleh karenanya dalam interaksi sosial terasa bahwa nilai-nilai budaya Jawa lebih 

memengaruhi dibanding dengan budaya lainnya. Budaya Jawa merupakan budaya 

tradisional sebagai warisan dari pendahulunya, kaya dengan upacara-upacara ritual 

mistik, dan dilestarikan sebagai bentuk kepatuhan kepada nenek moyang, mengandung 

OBJEKTIF SUBJEKTIF 

MAKROSKOPIS 

MIKROSKOPIS 

II. Makro-subjektif 

Contoh: kebudayaan, norma dan 
nilai 

I. Makro-objektif 

Contoh: masyarakat, hukum, 
birokrasi, arsitektur, teknologi dan 
bahasa 

III. Mikro-objektif 

Contoh: pola-pola perilaku, 
tindakan, dan interaksi 

IV. Mikro-subjektif 

Contoh: persepsi, kepercayaan, 
berbagai fase konstruksi sosial 

Gambar 2.6  Level Analisis Sosial Utama Ritzer (Ritzer & Goodman 2012: 543) 
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mitos-mitos yang diyakini untuk terpeliharnya keharmonisan masyarakat. Dengan kata 

lain budaya Jawa mencirikan sebagai masyarakat tradisional, atau sistem memusat 

(focused).  

Selain budaya Jawa faktor la in yang mempengaruhi interaksi sosial masyarakat 

perumahan GMS adalah agama. Warga perumahan terpilah dalam menganut agama resmi 

Indonensia, dan mayoritas penganut agama Islam, sehingga nilai-nilai Islam sering 

dijum pai dalam tata pergaulan masyarakat. Demikian juga sarana ibadah, masjid dan 

musala tersebar di kawasan perumahan. 

Dalam hal status warga sebagian besar warga adalah pegawai negeri sipil yang 

dikategorikan sebagai masyarakat yang terpelajar. Tingkat pendidikan masyarakat  pada 

umumnya jenjang Strata-1, sedangkan yang terendah berpendidikan sekolah lanjutan atas 

(SLA), namun banyak juga yang berpendidikan Strata-2 dan S-3 kebanyakan dari yang 

berprofesi dosen dan beberapa orang profesor. Adanya golongan terpelajar ini 

mempengaruhi perubahan cara berpikir masyarakat tradisional menuju rasional. Jadi 

kelompok ini merupakan bagian masyarakat yang cenderung berpikiran rasional yang 

menuju kepada masyarakat modern, demokratis, atau masyarakat terpencar (diffraction).  

Percampuaran kedua masyarakat tersebut, tradisional dan modern melahirkan 

masyarakat transisi, yang tumpang tindih antara nilai-nilai tradisional dan rasional, cara 

berpikir tradisional sudah sangat melekat pada masyarakat, sehingga perubahan sosial 

terjadi pada wawasannya saja, belum semuanya diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari,  

artinya cara-cara tradisional ritual semacam upacara adat dan sebagainya tetap 

dipertahankan, namun dimaknai sebagai simbol yang dapat diterima secara rasional.  

Struktur masyarakat blok C perumahan GMS yaitu stratifikasi sosial ditandai 

dengan tingkat pendidikan dari lulusan SD sampai S-3, kepangkatan atau jabatan 
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pekerjaan pada instansi-instansi permerintahan, militer/kepolisian dan swasta. Diferensi 

sosial pada masyarakat juga terdiri dari campuran etnis mayoritas dengan agama 

mayoritas, misalnya Jawa-Muslim, Jawa-non Muslim, non Jawa-Muslim, non-Jawa-non 

Mislim,  dan sebagainya.  Jika dikelompokkan ada tiga nilai-nilai budaya adalah: 

masyarakat Jawa adalah kelompok masyarakat yang meyakini dan mempraktikkan nilai-

nilai Jawa; masyarakat Islam adalah kelompok masyarakat yang beragama Islam dan 

menjunjung nilai-nilai Islam; dan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku 

dan agama atau campuran orang-orang Jawa, non Jawa, Muslim, dan non Muslim. Namun 

dalam penelitian ini masyarakat majemuk dibatasi pada kelompok yang meyakini nilai-

nilai non Jawa dan non Muslim.  

Secara keseluruhan dari mayarakat Jawa, masyarakat Islam, dan masyarakat 

majemuk dinamakan masyarakat prismatik, di mana keragaman nilai-nilai dari 

masyarakat tersebut tidak dilebur menjadi satu nilai baru namun dibiarkan dan tumpang 

tindih agar dapat digunakan sewaktu-waktu. 

Masyarakat perumahan juga memiliki berbagai komunitas, seperti komunitas 

olah raga, kesenian, hobi, komunitas ritual keagamaan, dan organisasi massa. Hal ini 

mendorong warga untuk interaksi sosial yang lebih dinamis. Selain itu dengan banyaknya 

komunitas maka norma-norma dalam masyarakat saling tumpang tindih antara norma 

yang satu dengan lainnya, mengakibatkan anggota masyarakat ada di antaranya yang 

mengalami konflik peran, yang akan membentuk sikap kurang konsisten, ambivalen.  

Namun dengan banyaknya komunitas maka fungsi dari masyarakat menjadi kompleks 

atau polifungsional sebagaimana ciri dari masyarakat prismatik. 

Dengan  menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Mead dapat 

dijelaskan bagaimana interaksi sosial masyarakat yang kompleks seperti tersebut di atas 
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menjadi masyarakat prismatik. Teori interaksionisme simboliknya Mead  yang terdiri dari 

sembilan konsep dalam interaksi sosial,  yaitu: diri, pikiran, masyarakat, tindakan, gestur, 

simbol, “I and Me”, orang lain pada umumnya, dan perkembangan diri, digunakan 

sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana masyarakat prismatik membangun 

integrasi sosial.  

Masyarakat masyarakat prismatik sebagai masyarakat yang polinormatif dan 

polifungsional ini memainkan peran yang bersumber kepada mitos tradisional namun 

dimaknai secara rasional. Upacara ritual-ritual terkait dengan spiritual keagamaan  yang 

berupa simbol-simbol masyarakat tradisional masih terpelihara dengan baik karena pada 

waktu tertentu mereka membutuhkan untuk mengekpresikan motivasi spiritual 

keagamaan mereka namun dengan motivasi yang berbeda, contoh pada awalnya upacara 

bersih desa bermotif tolak bala dari makhluk halus sebagai motif religi sekarang menjadi 

motivasi untuk kerukunan sosial, atau motif sosial.  

Masyarakat prismatik berusaha mempertahankan budaya tradisional dan 

berusaha menuju masyarakat modern yang menggunakan teknologi maju dan berusaha 

mempertahankan kebersamaan, saling menghormati namun membuka kebebasan berpikir 

rasional. Dalam berinteraksi sosial sebagaimana masyarakat um umnya memerlukan 

simbol-simbol yang sesuai. Masyarakat prismatik kaya dengan simbol-simbol karena di 

dalamnya penuh dengan keragaman  budaya, agama, etnis, tingkat sosial-ekonomi, dan 

sebagainya. Simbol-simbol yang berhubungan dengan integrasi sosial dipandang penting 

karena merupakan produk dari masyarakat tradisional yang masih dipertahankan, namun 

masyarakat prismatik memaknai simbol-simbol yang ada  menurut pikiran rasionalnya 

lebih menekankan pada kerukunan sosial. Dalam masyarakat prismatik simbol-simbol 

tradisional tersebut belum tergantikan oleh simbol-simbol baru yang lebih rasional namun  
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tetap dipelihara sebagai simbol-simbol yang dapat dimaknai secara rasional. Simbol-

simbol dalam masyarakat prismatik dimaknai melalui tiga tahapan m itos, rumusan-

rumusan konsep, dan code-code dari masukan dan keluaran, sehingga dalam simbol-

simbol tersebut terlihat variasi tuntutan dari masyarakat  tradisional dan masyarakat 

modern pada masing-masing tahapannya.  

Guna menemukan mekanisme kerja simbol-simbol yang dim iliki masyarakat 

prismatik ini dalam proses integrasi sosial mereka tidak bisa terlepas karakteristik simbol-

simbol yang dilihat menggunakan teori insteraksionisme simbolik Mead, pemaknaan 

menurut tahapan simbol prismatik serta memasukkannya ke dalam material skala besar 

dan kecil dari teori integrasi mikro-makro Ritzer.  

Kerangka   pemikiran  teoritis di atas mengacu kepada teori interaksionisme 

simbolik dari George Herbert Mead  yang memiliki  tiga konsep utama yaitu: Mind  

(Pikiran), Self (Diri) dan Society (Masyarakat) serta enam konsep lainnya yaitu: sim bol, 

gestur, tindakan, I & Me, Geralized Other, dan Perkembangan  Diri. Tiga konsep utama 

ini ketika dipolakan pada proses integrasi sosial dengan bantuan “mikro-makro” George 

Ritzer menjadi dua level analisis yaitu “Masyarakat” dan “Diri & Pikiran” (Aktor). Enam  

konsep lainnya mengikuti dua level tersebut: simbol, gestur, dan Geralized Other berada 

pada level masyarakat, sedangkan  pikiran, diri, I & Me, tindakan, dan perkembangan  

diri berada pada level diri (aktor).  Demikian kerangka pemikiran dapat dipetakan  untuk 

pelaksanaan penelitian ini.  

Alur kerangka pemikiran teoretik penelitian ini sebagaimana bagan pada gambar 

2.6 di bawah ini. 
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