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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Didalam kajian teoritik ini, akan dimulai dengan mengemukakan: (a) 

Penelitian terdahulu ; (b) Kajian Konsep ; dan  (c). Landasan  Teori. 

A. Penelitian Terdahulu. 

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian-penelitian atau 

artikel-artikel terdahulu, untuk mengetahui posisi ataupun keterkaitan dengan 

penelitian ini. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Suwarno (2007), yang berjudul 

“Perubahan sosial budaya masyarakar Bakumpai, Tumbang Samba, Kecamatan 

Katingan Tengah, Kabupaten Katingan” menghasilkan temuan sebagai berikut; 

Adanya persepsi positif masyarakat Bakumpai Tumbang Samba tentang religi, 

perubahan pekerjaan, perubahan pola hidup, perkembangan teknologi: Adanya 

keyakinan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia. Persepsi positif 

perubahan pekerjan, perubahan pola hidup (modernisasi), adaptasi terhadap 

fenomena yang berubah ; Persepsi positif terhadap perubahan dan konsekwensi 

perubahan kebiasaan pola hidup, perubahan budaya (penyesuaian); Persepsi 

positif terhadap kaum urban. Dari beberapa temuan, dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bahwa masyarakat Dayak Bakumpai juga melakukan 

perubahan (Rasionalitas Pilihan  pekerjaan) akibat fenomena sosial yang berubah. 

Kedua, Artikel hasil penelitian  yang ditulis Ropingi  (2004) dengan 

judul “Perilaku Sosial Masyarakat Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta” 

mengungkapkan bahwa perilaku sosial masyarakat Lembah Sungai Gajah Wong 

dapat dikatagorikan menjadi tiga, yaitu: (1) perilaku ekonomi, (2) perilaku sosial-
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budaya, dan (3) perilaku keagamaan. Nilai yang melandasi perilaku masyarakat 

adalah nilai agama, rasa kemanusiaan, dan mated. Nilai agama menjadi landasan 

bagi mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik secara etika. Nilai 

kemanusiaan mewarnai perilaku mereka sebagai orang yang hidup susah. Mated 

menjadi hal yang sangat bernilai bagi masyarakat, karena kemiskinan mereka 

telah menjadikan mereka hedonis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya 

ada lima, yaitu (1) pengurus RT kurang mendorong warga masyarakat agar 

menciptakan suasana dan lingkungan yang baik, bebas dad judi, pelacuran, 

mabuk, konflik dan sebagainya; (2) latar belakang warga masyarakat adalah orang 

miskin, suka hidup bebas dan tidak berikat oleh berbagai aturan kemasyarakatan 

dan bahkan memiliki 'cacat' sosial; (3) tingkat pendidikan warga rendah; (4) pro-

gram lembaga sosial yang ada cenderung menina-bobokkan mereka; (5) 

sosialisasi nilai, khususnya nilai agama dan etika, kurang menyentuh 

problematika hidup sehad-had yang dihadapi oleh masyarakat Lembah Sungai 

Gajah Wong.  

Ketiga,  penelitian yang lakukan oleh Sofyan (2013) dengan judul 

“Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di 

Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur” 

menyimpulkan antara lain : Transmigrasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di Desa Tepian Makmur 

Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur; Transmigrasi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa 

Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. 
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Keempat, Artikel yang ditulis Nova (2016)  dengan judul “Dampak 

Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat 

Timpeh Dharmasraya” menyimpulkan antara lain : terjadi hubungan sosial yang 

baik, sehingga antara penduduk asli dan orang-orang transmigran tercipta 

hubungan persaudaraan yang kokoh, yang dibangun atas dasar identitas bersama 

secara budaya yaitu 'Minangkabau baru', baik masyarakat transmigrasi asal Pulau 

Jawa atau yang adat-istiadatnya berlainan dengan adat Minangkabau maka 

semuanya menyesuaikan diri dengan adat Minangkabau, semua warga 

transmigrasi menjadi anak kemenakan dari ninik mamak daerah dimana 

ditempati; terjadinya akulturasi antara suku asli dan suku pendatang baik itu 

melalui budaya ataupun perkawinan; membuka keterisolasian dengan 

dibangunnya infrastrutur jalan antara daerah transmigrasi kedaerah pedesaan 

sekitar dengan Ibukota kecamatan dan Kabupaten.  

Kelima, Artikel yang ditulis Darlan (2009) dengan judul “Mengenali 

Studi Penyusunan Model Transmigrasi” menyimpulkan antara lain: Kondisi sosial 

budaya masyarakat lokal (asli) dan pendatang di kawasan  Proyek Lahan Gambut 

(PLG). yang mempengaruhi produktivitas masyarakat, maka perlu ikut fasafah 

budaya. Masyarakat di kawasan PLG. Dadahup ataupun  kawasan Mintin, 

memiliki budaya yang selalu menerima dengan tangan terbuka atas warga 

pendatang;  Dalam menyusun model penempatan dan tata ruang permukiman 

transmigrasi berbasis sosial budaya. Warga masyarakat lokal memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada warga mana saja, untuk datang dan tinggal di 

kawasan Kalimanatan Tengah, namun mereka berharap dalam penempatannya 

kelak tidak dibedakan antara penduduk lokal dengan para pendatang; (Model 
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pengembangan masyarakat transmigrasi berbasis sosial budaya kawasan PLG 

untuk peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah: dengan 

keterbukaan warga masyarakat terhadap kaum pendatang.   

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh : Junaidi dkk (2012) dengan 

judul “Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di era Otonomi Daerah: 

Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya” 

menyimpulkan: rendahnya interaksi desa-desa eks transmigrasi dengan desa non-

transmigrasi. Hal ini disebabkan tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak 

tumbuhnya aktivitas produksi di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang 

terkait secara fungsional (dalam bentuk supply-demand ) dengan desa-desa 

transmigrasi; Di sisi lain, relatif  

jauhnya jarak permukiman transmigrasi dan tidak terbangunnya sistem 

transportasi yang menghubungkan desa transmigrasi dengan desa sekitarnya 

menjadi faktor yang menghambat terjadinya interaksi; Lemahnya pengembangan 

modal sosial ini khususnya dalam konteks bridging social capital terlihat dari 

fakta di desa penelitian tidak terdapatnya forum-forum ataupun lembaga/  

perkumpulan/organisasi yang dikembangkan yang melibatkan secara bersama-

sama masyarakat di desa transmigrasi dan masyarakat di sekitar desa transmigrasi; 

Selain itu, pada tahap pembinaan, perlakuan hanya diberikan kepada transmigran 

untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan tidak ada perlakuan yang sama  

kepada masyarakat di sekitar desa transmigrasi. Ini menyebabkan rendahnya 

proses penyesuaian masyarakat  lokal terhadap budaya baru dari pendatang.  

Ketujuh,  Artikel yang ditulis oleh Nguyen dkk. (2019)  dengan judul 

“Contract  Farming in the Mekong Delta's  Rice  Supply  Chain : Insights  from an Agent-Based 
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Modeling Study” yang dipublikasi  30 Juni 2019  pada  “International  Social Science Journal” 

mengatakan bahwa para petani di Vietnam   (Mekong Delta) dengan model  “expansion of 

contract rice farming”  ( perluasan pertanian kontrak padi) banyak mengalami 

hambatan-hambatan terutama menyangkut perluasan lahan, harga jual beras/padi, dan biaya 

produksi. Penelitian Nguyen dkk menawarkan solusi dengan menggunakan  model  “agent-

based modeling (ABM)” (model berbasis agent), model ini merupakan pendekatan 

“bottom-up” dan hasilnya menunjukan wawasan yang signifikan terhadap 

kesulitan dalam memperluas program kontrak pertanian yang sempat kepercayaan 

petani menurun. 

Kedelapan,  Artikel yang ditulis  Timur (2002), yang di publikasikan  16 

Desember 2002  pada  “International  Social Science Journal”  dengan judul 

“Changing Trends and Major Issues in International Migration: An Overview of 

UNESCO Programmes”. Serim Timur mengatakan bahwa dalam 50 tahun 

terakhir ini masalah migrasi (imigrasi atau emigrasi) mengalami perkembangan 

yang pesat internal maupun internasional. Selanjutnya Serim Timur juga 

mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah 

sosial, ekonomi, budaya, hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan hal tersebut 

UNESCO memfokuskan pada program sosial, budaya, pendidikan, dan pekerjaan 

perempuan. 

Kesembilan. penelitian yang dilakukan Qodir (2013), judul; Etos 

Pendidikan dan Kesejahteraan Warga Transmigran Muslim Pangkoh Kabupaten 

Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Hasil penelitian  sebagai berikut; Transmigran 

Muslim Pangkoh memiliki etos kerja, Etos Pendidikan, dan Kesejahteraan yang 

sangat kuat ; Transmigran Muslim Pangkoh, memiliki mobilitas tinggi, dalam 
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meraih pekerjaan,  pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan status 

sosial. Dari penelitian ini tampak bahwa warga transmigrasi asal Pangkoh 

memiliki mobilitas tinggi untuk meraih kesejahteraan dengan melakukan 

rasionalitas pilihan pekerjaan didaerah perkotaan. 

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan  oleh Soan (2011) dengan judul;  

Budaya masyarakat Dayak di Lingkungan  Perairan Tumbang Rungan. Hasil 

penelitian diantaranya sebagai berikut; sistem kepercayaan mengalami perubahan 

(rasionalitas pilihan), penggunaan bahasa mengalami perubahan dari bahasa 

Dayak kebahasa Banjar dan Indonesia, peralatan rumah tangga mengalami 

perubahan. Perubahan ini disebabkan adanya interaksi sosial dengan masyarakat 

pendatang yang tidak mungkin ditolak, seperti guru, pedagang, dan lain 

sebagainya. 

Seluruh  penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, banyak 

memberikan inspirasi dan pembanding bagi penelitian yang  akan dilakukan ini, 

misalnya penelitian yang dilakukan oleh Suwarno  (2007),  dan Soan (2011), 

kedua penelitian ini menunjukan manusia (masyarakat) akan berubah akibat dari 

pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, serta  fenomena yang terjadi 

dilingkungannya.  

Sementara hasil penelitian; Darlan (2009), Junaidi (2012), Sofyan (2013), 

dan Nova (2016),  empat penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlunya 

komunikasi antara warga pendatang dan warga lokal dalam membangun harmoni 

dalam keseimbangan kehidupan sosial.  

Terakhir artikel yang ditulis oleh Nguyen at. al. (2019),   memberikan 

gambaran bahwa  persoalan hambatan–hambatan para pertani juga terjadi di 
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negara lain misalnya Vietnam (Mekong Deltas), sedangkan artikel yang ditulis 

Timur (2002) memberikan gambaran bahwa dalam 50 tahun terakhir persolan 

migrasi (imigrasi atau emigrasi) menjadi persolan masyarakat dunia.  

 Penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, mungkin saja 

terdapat kemiripan subjek penelitian yaitu warga transmigran yang berkaitan 

dengan “tindakan sosial” yang dilakukannya. Namun demikian jika dilihat dari 

perspektif masalah yang akan diteliti sangat berbeda. Sehingga Judul penelitian 

“Rasionalitas Pilihan  Transmigran Jawa Meninggalkan Basarang” (Studi  Pada  

Warga Transmigran jawa Asal Basarang Kabupaten Kapuas di Kota 

Palangkaraya), masih sangat orisinal. 

B. Kajian Konsep 

1. Masyarakat Jawa Tradisional. 

Orang jawa menurut Suseno (1988), adalah orang-orang yang 

menggunakan bahasa ibunya yaitu “bahasa jawa”. Jadi yang orang jawa adalah 

orang-orang yang memdiami pulau Jawa bagian tengah (Jawa Tengah) dan 

sebagian mendiami  bagian Timur (Jawa Timur). Bagian barat didiami orang 

Sunda dan Betawi, sedangkan bagian ujung Timur didiami oleh orang  madura 

dan osing. Umumnya mereka memiliki bahasa tersendiri, orang  Sunda 

mengunakan bahasa sunda, orang Betawi menggunakan bahasa betawi, orang  

osing menggunakan bahasa osing. 

Orang Jawa sendiri dalam struktur sosial dibedakan menjadi dua 

golongan kelompok  sosial Redfield  (1971) ; (1) wong cilik (orang kecil) , terdiri 

dari kaum kaum buruh tani, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, dan 

(2) kaum priyayi, terdiri dari orang-orang kaya, termasuk kaum pegawai, kaum 
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intelektual, dan kaum ningrat. Kaum priyayi tidak bekerja dengan tangan, karena 

mereka pada umumnya pemilik lahan dan pegawai diberbagai tingkatan. Kaum 

priyayi dulu sangat dihormati, karena itu mereka berusaha kawin dengan keluarga 

bangsawan dan berusaha hidup dengan gaya kraton. Sementara dalam perpektif 

agama Islam kelompok pertama disebut “abangan”, sedangkan kelompok kedua 

disebut “santri”, Koentjoroningrat (1982). 

Kaum priyayi merupakan “proto tipe”  pembawa budaya tradisional 

jawa dalam bentuk kesenian, etika, religius, filosofi, dan tatanan sosial, Kodiran 

(1975). Menyangkut tatanan sosial tradisional adalah dibentuknya Desa yang 

dipimpin oleh seorang kepala Desa (Lurah) yang mempunyai kewenangan luas 

mengatur masyarakatnya, karena itu Lurah mempunyai pengaruh besar terhadap 

masyarakat yang dipimpinnya.  Hubungan sosial ini melahirkan sistem gotong 

royong dalam mengatasi kebutuhan tenaga kerja, walaupun demikian juga tidak 

menghilangkan pelayanan melalui pengupahan (Geertz, 1967). 

Elemen-elemen lain dalam tatanan masyarakat jawa, adalah “filosofi 

sosial”, menurut Mulder  (2001), filosofi sosial tersebut adalah, (1) sepi ing 

pamrih, yaitu suatu pandangan yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu 

memperhatikan kepentingan orang banyak. Pandangan ini dimaksudkan untuk 

mengontrol secara sadar nafsu untuk pencapaian kehidupan yang tenang. Sudut 

pandang ini penting untuk mengendalikan ambisi pribadi serta memperhatikan 

umat manusia pada umumnya dengan sifat belas kasih sayang; (2) rame ing gawe, 

dimaknai rajin dalam melakukan perbuatan untuk kemaslahantan orang banyak, 

dalam konteks ini Mulder mendefinisikan “menjadi abdi yang baik” dengan kata 

lain bekrja dengan baik dalam hirarki (status) sosialnya; (3) mamayu hayuning 
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bawono, bahwa apa yang dilakukanmya adalah untuk kebaikan dunia (alam) atau 

dalam pandangan Mulder sebagai “Penghias Dunia”. 

Dalam mistisme jawa ada gagasan yang di praktikan dalam kehidupan 

sehari-hari dikalangan masyarakat jawa, dengan menerapkan nilai-nilai seperti 

“rila” (tidak terikat), “nrima” (mensyukuri hidup apa adanya), “waspada-eling”  

(selalu ingat, penuh kesadaran), “andhap asor” (rendah hati), dan “prasaja” 

(bersahaja), Mulder (2001). Semua itu sebagai ekspresi  terhadap kepentingan 

eksistensi dan etika keduniawian yang saling membahagiakan dalam menciptakan 

ketenangan dan tidak merugikan orang lain. 

Selanjutnya Mulder (2001) mengatakan bahwa dengan demikian setiap 

orang mempunyai tugas moral menghormati eksisensi dan menerima hidup apa 

adanya, karena menyerah pada nafsu, mengumbar emosi tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat banyak adalah merupakan hal yang tercela. Konsep 

“Nrima” (menerima) adalah menifestasi dari perwujudan dalam bersyukur kepada 

“Tuhan”, sebab segala sesuatunya yang diperbuat manusia  telah digariskan. 

Bukan berarti manusia tidak perlu berusaha untuk mencapai yang terbaik, 

manusia harus terus berusaha melakukan yang terbaik karena untuk melihat 

hasilnya setelah melakukan perbuatannya. Keaktifan ini diperlukan sebagai 

kesadaran dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.   

Dalam pendidikan jawa ciri utama selalu berupaya menanamkan 

gagasan-gagasan seperti yang telah diungkapkan diatas menjadi budaya dan 

eksistensinya. Menjadi orang jawa itu artinya mengetahui sepenuhnya dan sadar 

akan posisi sosialnya. Oleh karena itu seseorang dianggap “durung jawa”  (belum 

menjadi orang jawa) jika belum mengerti cara dan menerapkan tatanan dalam 
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hidupnya, dan “ wis  jawa”  (sudah menjadi orang jawa) bagi orang-orang yang 

mampu menunjukan tata cara menjadi manusia yang beradab (Mulder, 2001).  

 Masalah terbesar yang banyak mempengaruhi tatanan hidup 

masyarakat jawa adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali, karna lahan 

pertanian baru tidak mungkin dicari  lagi, maka bidang tanah yang dukasai masing 

– masing keluarga terus menerus maikn menyusut. Di jaman sebelumnya laki-laki 

terjamin kemungkinannya bekerja di sawah melalui suatu sistem, pada gilirannya 

ambruk. Usaha-usaha intensifikasi pertanian yang padat modal memaksa petani 

miskin terpaksa menyerahkan kepada petani yang lebih kaya sebagai kompensasi 

membayar hutang-hutang mereka. Sedangkan  petani tanpa tanah, kemungkinan 

menemukan pekerjaan semakin sulit. Sebagai akibat arus perpindahan penduduk 

dari desa ke kota, dari daerah kedaerah lain (migrasi) semakin tak terhindarkan 

(Collier, 1978). 

Manusia sebagai makhluq sosial, selalu dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana manusia itu hidup.  Mentalitas budaya manusia juga akan berubah, sejalan 

dengan perubahan lingkungan  serta fenomena-fenomena yang ditemui dalam 

menjalani kehidupannya. Menurut Sumardjan (1981) perubahan sosial terjadi 

antara lain karena faktor-faktor; bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan 

pendidikan, kontak dengan budaya lain, ketidak puasan terhadap  aspek-aspek 

kehidupan, dan keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Konstruksi sosial 

yang demikian biasanya akan membentuk kelompok masyarakat baru dengan 

sistem sosial baru pula. 
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2.  Filosofi Hidup Masyarakat Jawa (Menurut Niels Mulder). 

Orang jawa adalah orang yang mendiami Pulau Jawa dan menggunakan 

bahasa ibunya adalah bahasa jawa. Jadi orang  jawa adalah penduduk asli Pulau 

Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, mereka mendiami Pulau jawa bagian 

tengah dan timur  Suseno  (1988). Dalam tatanan struktur hirarki, masyarakat 

Jawa membedakan diri dalam dua golongan sosial sebagaimana dungkapkan 

diatas yaitu: (1) wong cilik (masyarakat kecil), dan (2) kaum priyayi. Disamping 

dibedakan dalam status sosial ekonomi sebagaimana diungkapkan diatas, 

masyarakat Jawa masih dibedakan berdasarkan kelompok ke - Agamaan ; Islam 

(santri) dan Kejawen (abangan). Kecuali itu masih ada kelompok ketiga yang 

kecil tetapi memiliki prestise yang cukup tinggi  yaitu, kaum ningrat (ndara) 

biasanya mereka masih kerabat kerajaan Redfield (Suseno SJ, 1988).  

Sebagian besar Pulau Jawa bersifat agraris, karena itu penduduknya 

banyak yang hidup di Desa, dengan pekerjaan  sebagai petani atau buruh tani. Di 

daerah dataran rendah mereka bercocok tanam padi, didaerah dataran tinggi 

mereka menanam jagung, ketela dan palawija. Rumah mereka umumnya 

dilengkapi lumbung padi, para-para untuk menyimpan hasil panen, serta kandang 

ternak. Makanan pokok mereka adalah nasi yang berasal dari padi, jagung, atau 

ketela pohon (singkong). 

Didalam tatanan hidup masyarakat Jawa tradisional,  ada ideom-ideom 

atau filosofi sosial yang mereka pahami sebagai pandangan hidup; (1) Sepi Ing 

Pamrih, yaitu suatu tidakan yang tidak semata-mata mementingkan diri sendiri 

demi keuntungan pribadi. Pandangan ini dimaksudkan untuk mengendalikan 

nafsu seseorang untuk mencapai kehidupan yang tenang. (2) Rame Ing Gawe, 
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yaitu suatu perbuatan baik untuk kemaslahatan bersama. Pandangan ini juga 

bermakna bahwa seseorang harus tekun berkarya sesuai dengan status sosialnya 

dalam masyarkat. Dan (3) Mamayu bayuning bawono, bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan dalam kerangka penghias dunia (kebaikan untuk semua orang). Filosofi 

ini mengajarkan pada  setiap orang untuk selalu  menghormati eksistensi tatanan 

hidup tersebut diatas, apapun hasilnya harus “nrima” (ikhlas).  

Pemahaman  “Nrima” (menerima) Mulder (2001), yaitu ada pemahaman 

bahwa seseorang dengan penuh kesadaran harus bersyukur kepada ”Tuhan” 

karena segala sesuatunya telah digariskan. Karena itu setiap orang harus 

mengikuti suratan takdir, biar bagaimanapun dan dimanapun, ia sama sekali tidak 

akan dapat melarikan diri. Bukan berarti seseorang tidak perlu berusaha untuk 

mencapai yang terbaik, sebab untuk mengetahui nasibnya, seseorang hanya bisa 

setelah melakukan aktifitasnya.  

Refleksi dari sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan mamayu bayuning 

bawono, memunculkan kesedaran untuk melaksanakan nilai-nilai rila (tidak 

terikat), nrima (mensyukuri hidup), waspada, eling (selalu ingat), andhap-asor 

(rendah hati), dan prasaja (bersahaja). Semua ini sebagai ekspresi personal untuk 

kepentingan eksistensi dirinya. Menurut Mulder   (2001), filosofi dalam tatanan 

masyarakat jawa tradisional, adalah segala  tindakan yang dilakukan tidak 

senantiasa untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga harus memperhatikan 

kepentingan masyarakat banyak dan lingkungan. Dalam penerapannya selalu 

berlandaskan keihlasan, kesadaran, rendah hati, dan mensyukuri apa adanya. 

 Pemikiran masyarakat Jawa, khusunya kaum petani dan buruh tani  

banyak dipengaruhi oleh filosofi yang berkembang dikalangan masyarkat itu 
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sendiri dan  membentuk kontruksi sosial. Pemahaman terhadap tugas atau 

kewajiban  dalam kehidupan juga banyak diilhami dari cerita “Mahabharata” 

dimana tokoh Karna harus menghadapi adiknya sendiri Arjuna, ideom ini 

memberikan kesadaran  bahwa, perjalanan hidup  manusia adalah dalam rangka 

menjalani takdirnya. Namun demikian  hidup dalam konsep orang jawa adalah 

tanggung jawab, karena itu walaupun  hidup itu dalam rangka menjalankan 

takdirnya pada sisi lain ada kewajiban yang harus ditunaikan, dalam rangka  

menuju dunia subjektif yang diinginkan. Berikut skema gambaran kontruksi sosial 

masyarakat Jawa dalam mencapai tujuan hidup. 
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Gambar : 2.1 Konsep Hidup Menurut Teori Niels Mulder. 
Sumber : Adopsi Pemikiran Niels Mulder. 
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rame ing gawe”, dan mamayu hayuning bawono. Namun demikian dunia subjektif 

yang diinginkan (hasil)  setelah melakukan usaha/aktifitasnya, itu merupakan 

suatu takdir yang tidak mungkin dihindari. Karena itu pandangan tentang konsep 

“nrima” adalah bentuk kesiapan menerima hasil apapun dari aktifitas yang 

dilandasi filosofi-filosofi diatas.  

Namun demikian dalam perkembangannya akibat perkembangan 

pengetahuan, serta bertambahnya kebutuhan hidup memunculkan kesadaran 

pentingnya keseimbangan dalam menjalani hidup. Pengetahuan yang dimiliki 

memunculkan kesadaran terhadap pilihan ketika peluang itu ada. Apalagi menurut 

Abraham Maslow  dalam Goble, (1992) bahwa setiap manusia akan selalu 

berusaha sekuat tenaga, apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 

dan setiap manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi yaitu penghargaan dan aktualisasi diri.  

Tingkat kesadaran yang cukup berani dari masyarakat jawa tradisional 

adalah mengikuti program transmigrasi yang dilaksnakan oleh pemerintah. 

Karena menurut UU Nomor 29 tahun 2009, tentang perubahan atas undang-

undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, salah satu tujuannya 

adalah meningkatkan kesejahteraan  para transmigran dan warga sekitar. Karena 

itu kesiapan menghadapi tantangan hidup baru adalah suatu realitas pilihan 

rasional. Tindakan ini memungkinkan masyarakat jawa yang selalu memegang 

teguh filosofi hidup akan mengalami perubahan sosial.  

Sebagaimana diungkapkan Suwarno (2007) manusia akan mengalami 

perubahan karena ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya, faktor-

faktor itu dapat berupa lingkungan sosial, pengetahuan, pengalaman, dan kontak  
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dengan budaya lain,  serta tantangan sosial ( seperti kebutuhan hidup, kebutuhan 

pendidikan, kebutuhan kesehatan, serta kebutuhan akan pekerjaan).    

3. Tantangan Hidup (struggle for life). 

Hidup adalah suatu anugerah yang tak ternilai harganya bagi manusia,  

maka dari itu manusia harus berusaha bagaimana  mempertahankan hidupnya 

(survive). Manusia jika ingin survive dalam hidupnya harus mempunyai 

kemampuan “struggle for life” (berjuang untuk hidup) dimanapun mereka  

berada. Paling tidak ada dua hal yang harus dimiliki untuk mencapai kehidupan 

yang survive, yaitu “Need of Achievement” yaitu keinginan menguasai tantangan 

(motivasi) dan “Resiliency” yaitu kemampuan beradaptasi (daya tahan, daya 

pental); yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, Teori mengenai “Need of Achievement” yaitu kebutuhan 

berprestasi (motivasi untuk berhasil ) yang behubungan dengan  kebutuhan 

manusia selama ini mungkin yang lebih dikenal adalah teori dari Abraham 

Maslow dengan hierarki kebutuhannya. Selain Maslow  sebenarnya ada banyak 

para ahli dengan pendapat mereka masing-masing tentang “teori motivasi”, salah 

satunya adalah  David Mcclelland dalam Harrell, dan Stahl (1984).   Menurut 

Mcclelland,  ada tiga hal yang melatar belakangi motivasi seseorang  adalah 

sebagai berikut: (a). Kebutuhan  berprestasi (The  Need for Achievement ) (n-ach) 

– Kebutuhan akan Prestasi / Pencapaian kebutuhan    akan prestasi adalah 

kebutuhan seseorang untuk memiliki pencapaian tertinggi, menguasai berbagai 

keahlian, atau memiliki standar yang tinggi. Orang yang memiliki (n-ach) tinggi 

biasanya selalu ingin menghadapi “tantangan baru” dan mencari tingkat 

kebebasan dan keleluasan  yang sangat tinggi. Sebab-sebab seseorang memiliki 
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(n-ach) yang tinggi di antaranya adalah karena “pujian” dan “imbalan” akan 

kesuksesan yang dicapai, perasaan positif yang timbul dari prestasi, dan keinginan 

untuk menghadapi tantangan. Tentunya imbalan yang paling memuaskan bagi 

mereka adalah “pengakuan dari masyarakat”; ( b). Kebutuhan kekuasaan (The 

Need for Authority and Power)(n-pow) – kebutuhan akan Kekuasaan. Kebutuhan 

ini didasari oleh keinginan seseorang untuk mengatur atau “memimpin” orang 

lain. Menurut Mclelland, ada dua jenis kebutuhan akan kekuasaan, yaitu pribadi 

dan sosial. Contoh dari kekuasaan pribadi adalah seorang berusaha  mencari posisi 

lebih tinggi agar bisa mengatur orang lain. Sedangkan kekuasaan sosial adalah 

kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atas keberhasilannya mengaktualisasikan 

diri di dalam masyarakat; (c). The Need for Affiliation (n-affil) – Kebutuhan akan 

Afiliasi. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang didasari oleh keinginan untuk 

mendapatkan atau menjalankan hubungan baik dengan masyarakat atau orang 

lain. Orang merasa ingin disukai dan diterima oleh masyarakat atau sesamanya. 

Mclelland mengatakan bahwa kebutuhan yang kuat akan afiliasi menyebabkan 

seseorang merasa senang, jika ia merasa ingin disukai, maka ia akan melakukan 

apapun agar orang lain suka akan keputusannya.  

Kedua, kemampuan beradaptasi (Resiliency) merupakan gambaran dari 

seseorang dapat menyesuaikan dari keadaan yang sulit atau pengalaman hidup 

yang sangat menantang, terutama keadaan dengan tingkat stres yang tinggi atau 

kejadian-kejadian traumatis O’Leary (1998).  Menurut O’Leary & Ickovics 

(1995); Rutter (1987), dan Reivich  & Shatte  (2002),  yang dituangkan dalam 

buku “The Resiliency Factor” menjelaskan bahwa resiliensi adalah kemampuan 

manusia  untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau 
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masalah yang terjadi dalam kehidupannya,  atau  mampu bertahan dalam keadaan 

tertekan, dan atau  berhadapan dengan kesengsaraan (adversity), dan  atau trauma 

yang dialami dalam kehidupannya. Sedangkan  menurut Jackson (2002) resiliensi 

adalah kemampuan individu untuk dapat beradaptasi dengan baik meskipun 

dihadapkan dengan keadaan yang sulit. 

 Resiliensi dalam ilmu perkembangan manusia  memiliki makna yang 

luas dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan 

dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam 

mengerjakan tugas sehari –hari, dan yang paling utama, resiliensi itu berarti pola 

adaptasi yang positif atau menunjukkan perkembangan dalam situasi sulit (Masten 

& Gewirtz 2006).  

Resiliensi dipandang oleh para ahli sebagai kemampuan untuk bangkit 

kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis. Siebert (2005), dalam bukunya 

“The Resiliency Advantage”,memaparkan bahwa yang dimaksud dengan resiliensi 

adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level 

yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh tekanan, bangkit dari 

keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara hidup ketika cara yang lama 

dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diharapkan.  

Grotberg (1999) menjelaskan resiliensi adalah kemampuan manusia 

untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. 

Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal yang luar biasa dan tidak 

hanya ditemui pada orang -orang tertentu saja, tapi bisa muncul bagi siapa saja. 

Dari berbagai pengertian resiliensi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dan tidak menyerah 
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pada keadaan -keadaan yang sulit dalam hidupnya, serta berusaha untuk belajar 

dan beradaptasi dengan keadaan tersebut dan kemudian bangkit dari keadaan 

tersebut dan menjadi lebih baik. 

Pengalaman ini biasanya dialami masyarakat pendatang dalam 

berinteraksi sosial pada lingkup daerah baru (perkotaan). Menurut  Alma (2009),  

tidak mudah bagi masyarakat pendatang membawa pada kesejahteraan yang 

diharapkan, hal ini dipengaruhi oleh suatu kondisi; perbedaan individu, perbedaan 

karakter, dan asal daerah yang berpotensi akan terjadinya kompetisi yang tidak 

sehat, persaingan, bahkan gesekan. Bahkan menurut  Alma (2009), masyarakat 

pendatang biasanya dipandang sebagai masyarakat kelas dua, mereka biasanya 

termarjinalkan, dan mereka biasanya paling kecil peluangnya untuk mendapatkan 

pekerjaan formal,  karena itu mereka harus mampu memanfaatkan peluang sekecil 

apapun, untuk memenuhi  tuntutan yang menjadi hasrat dan hajad hidupnya, dan 

itu harus  diperjuangkan,  jika tidak atau gagal menjadi pendatang, maka berarti 

“mati”.  Biasanya mereka memperoleh pekerjaan-pekerjaan itu yang kurang 

diminati oleh masyarakat non pendatang (lokal). 

C. Landasan  Teori. 

1. Teori Tindakan Sosial. 

Tindakan yang dilakukan warga Transmigran Jawa asal Basarang 

merupakan  tindakan sosial, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

individu,  sebagaimana penjelasan Weber dalam Ritzer (2014) dalam menjelaskan 

tindakan sosial seseorang.  Menurut Weber dalam Ritzer (2014) tidakan seseorang 

berorientasi pada tingkat pemikiran individu dalam melakukan  tindakannya. 

Weber berpandangan bahwa sosiologi  merupakan “ a science consening it self 
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with interpretatif understanding of sosial action and there by with a causal 

explanation of its course and consequences”. Artinya bahwa setiap tindakan 

manusia mengarah kepada makna-makna yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi 

untuk memahami dan menjelaskan tindakan, maka makna-makna serta motif-

motif yang ada dibalik tindakan yang dilakukan haruslah didalami. 

Selanjutnya Weber menyatakan bahwa suatu tindakan sosial terjadi 

ketika seseorang sedang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan 

melakukan seleksi dengan cara-cara untuk mewujutkan tujuan sesuai dengan 

situasi yang ada. Tindakan itu merupakan suatu metode pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang diperhitungkan dengan tepat. 

Weber juga menegaskan bahwa tindakan sosial sebagaimana tindakan-tindakan 

manusia yang lain, dibedakan oleh makna-makna serta motif-motif yang menjadi 

dasar atau orientasi tindakan tersebut. 

Weber  mendifinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

memusatkan perhatian kepada penafsiran dan pemahaman tindakan sosial dan 

dengan demikian diharapkian dapat memperoleh penjelasan mengenai sebab, 

arah, dan akibatnya. Di dalam ilmu sosiologi  penjelasannya harus memenuhi dua 

kriteria; pertama pada tahap makna dan motif; kedua, memadai pada tahap sebab 

akibat. Weber juga memperhatikan bagaimana cara kita secara subjektif 

memahami dunia ini maupun fakta-fakta bahwa dunia ini berada dalam suatu 

sosio-politik yang seimbang. Weber juga membedakan bahwa tindakan dan 

prilaku manusia pada umumnya memiliki makna yang subjektif bagi yang 

bersangkutan. Tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan makna subjektif bagi 
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yang bersangkutan dan telah memperhitungkan prilaku atau pandangan orang lain 

dan dengan itu dalam pelaksanaannya sangatlah  terarah dan sungguh-sungguh. 

 Tindakan sosial merupakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar 

menirukan tingkah laku orang lain, walaupun dapat juga tingkah laku itu dengan 

sadar menirukan orang lain berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan orang lain 

namun demikian tindakan yang dilakukan sesuai dengan makna subjektif yang 

bersangkutan.  Tindakan sosial menuntut sekuang kurangnya ada satu orang dari 

kelompok subjek memberi makna untuk tindakannya mengikuti pengalaman- 

pengalaman orang lain, yaitu berkenaan dengan maksud-maksud, motif-motif, 

atau perasaan-perasaan orang lain. 

  Memahami tindakan sosial memerlukan bukti makna subjektif para 

pelaku, dalam hal ini menuntut sebuah kemampuan untuk memahami 

kompleksitas makna yang dipakai pelaku untuk merumuskan alasan - alasan 

bertindak dengan cara yang mereka lakukan. Pemahaman ini tidak dapat  

dilakukan dengan baik tanpa memahami simbol-simbol, terutama bahasa yang 

digunakan para pelaku untuk melukiskan tindakan yang dilakukannya. Memahami 

tindakan adalah melihat sesuatu yang khas dan menandakan adanya pola tindakan  

yang pasti kearah generalisasi kausalitas  (Cambel,  1994). 

 Weber  dalam Ritzer (2014) mengemukakan lima ciri pokok yang 

menjadi sasaran penelitian sosiologi ; 

a. Tindakan manusia yang menurut si pelaku  mengandung makna subkjektif 

yang meliputi tindakan nyata. 

b. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif. 
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c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang 

sengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan diam-diam. 

d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. 

e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. 

Mempelajari  tindakan sosial tersebut Weber menganjurkan melalui 

penafsiran dan pemahaman (interpretatif understanding) atau  menurut 

terminologi Weber sendiri disebiut “Verstehen” (pemahaman, tafsir). Lalu 

bagaimana cara memahami tindakan si pelaku/pelaku, Weber menyarankan 

dengan dua cara : a. Dengan cara sungguh-sungguh dalam memahami tindakan si 

pelaku; b. Dengan memcoba mengenang dan menyelami pengalaman si 

pelaku/pelaku. Peneliti hendaknya memposisikan diri dalam posisi si pelaku serta 

mencoba memahami sebagaimana dipahami  si pelaku  Ritzer (2014).  

Veeger dalam Harbinson (1986) mengolongkan tentang prilaku sosial, 

yaitu : 

a. Kelakuan yang berorientasi pada suatu nilai, estetis, politik, keagamaan, dan 

lain-lain. 

b. Kelakuan yang menerima orientasi dari perasaan dan emosi seseorang 

(kelakuan afektif atau emosional). 

c. Kelakuan yang menerima arahan dari tradisi (kelakuan tradisional). 

Metode pemahaman yang diajukan  Weber bukan hanya berusaha 

memberikan penjelasan kausalitas belaka terhadap tindakan sosial  manusia  

seperti penjelasan dalam ilmu alam. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber 

dalam Ritzer (2014) membedakan menjadi empat tipe tindakan sosial, dengan 
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asumsi semakin rasional tindakan sosial akan semakin mudah dipahami, empat 

tipe tersebut adalah ; 

a. Zweck Rational, yakni tindakan sosial murni, dalam hal ini pelaku/pelaku 

hanya menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, akan tetapi juga 

menentukan nilai dari tujuan yang ingin dicapainya. 

b. Wertrational, merupakan tindakan yang rasional, tetapi si pelaku/pelaku tidak 

dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya merupakan cara yang paling 

tepat untuk mencapai tujuan dimaksud. 

c. Affektual action, merupakan tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh emosi 

dan kepura-puraan si pelaku. Tindakan ini sukar dipahami karena tidak 

rasional. 

d. Traditional action, yaitu tindakan yang didasarkan alasan kebiasaan-kebiasaan 

dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja. 

Sesuatu yang khas dari Weber, tindakan sosial itu bermakna subjektif, 

tindakan sosial itu bermakna bagi si pelaku dan juga dapat dipahami oleh orang 

lain. Dunia ini adalah dunia makna bagi semua, dimana si pelaku/pelaku terus 

menerus membaca, menyesuaikan diri dengan  penafsirkan-penafsiaran orang 

lain, serta memodifikasi tindakan-tindakan sosial si pelaku  sebagai respon atas 

penilaian si pelaku mengenai konsekwensi-konekwensi dari prilakunya, 

Harbinson  (1986) dan  Hinkell  dalam Ritzer  (2014)  juga mengemukakan 

beberapa asumsi teori tindakan sosial, yaitu : 

a. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dalam 

situasi eksternal  posisinya sebagai objek. 
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b. Sebagai subjek, manusia bertindak dan berprilaku untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. 

c. Dalam bertindak manusia mengunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta 

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. 

e.  Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat 

diubah dengan sendirinya. 

f.  Manusia memilih, menilai dangan  mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, 

sedang dan yang telah digunakan. 

h. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul 

pada saat pengambilan keputusan. 

i.  Studi tentang antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan 

yang subjektif seperti metod verhesen, imajinasi, sympatic recontruction, atau 

seakan-akan mengalami sendiri (vicariaus experience). 

Tindakan sosial pada prinsipnya adalah tindakan yang penuh arti bagi 

individu, yaitu tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau 

arti subjektif bagi dirinya dan tindakan itu tidak terlepas dari nilai atau norma 

yang mempengaruhinya. Dengan demikian meskipun tindakan manusia 

merupakan suatu proses mental yang aktif dan kreatif, serta terdapat kemampuan 

individu untuk memilih, akan tetapi ada nilai dan norma yang ikut mempengaruhi 

pilihannya tersebut.  

Teori tindakan menurut Parsons (1937) yang terdiri empat komponen : 

(1). Adanya pelaku tindakan ; (2). Tindakan yang meliputinya; (3). Tindakan 

terjadi dalam suatu situasi yang terdiri dari pelaku dapat mengontrol situasi dan 

pelaku/pelaku tidak dapat mengontrol sitiasi ; (4). Norma dan nilai yang ikut 
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membentuk pilihan pelaku, Ritzer (1988). Kerangka tindakan tersebut, walaupun 

pelaku meliliki kesadaran ketika atau sedang bertindak, komponen orientasi 

normatif dan situasi (biologis dan lingkungan) mempunyai pengaruh terhadap 

pelaku. Selain mempengaruhi pelaku, kedua komponen tersebut terakhir akan 

mempengaruhi cara yang akan dipilih pelaku dan tujuan yang hendak dicapai.  

Teori Parsons ini merupakan sintesa dari berbagai pandangan, komponen 

orientasi nornatif dan lingkungan, identik dengan pandangan Durkheim yang 

menekankan pada pelaku struktural dan kesadaran kolektif. Sedangkan dari 

Weber cita-cita dan nilai yang identik adalah komponen kesadaran pelaku. 

Sedangkan pemilihan sarana dalam mencapai tujuan identik dengan Alfred 

Marshall dengan “ marginal utilitinya” yang mengatakan bahwa tindakan manusia 

selalu terarah pada bagian “ mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit”. 

Bila dilihat dari kerangka tindakan tersebut, seperti yang ditulis Parsons 

dalam “ The Structure of social action” pusat perhatiannya terletak prinsip 

tindakan sosial yang rasional. Prinsip ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

definisi Max Waber tentang ilmu sosiologi yang selalu berusaha mempelajari 

tindakan sosial melalui pemahaman interpretatif sehingga diperoleh suatu 

penjelasan sebab akibat dari proses terjadinya tindakan sosial. Karena di 

dalamnya juga terkandung makna subjektif dan ada motivasi yang menyertainya 

dari tindakan sosial yang dilakukannya. Akan tetapi selain pusat perhatian 

tersebut. Parsons juga menekankan bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud 

dalam gagasannya bukan yang dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi lebih 

pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya yang diarahkan, diatur oleh 

norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karena itu, tidak bisa 
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dipisahkan karena terdapat kaitan antara tatanan sosial dan tindakan sosial yang 

harus menjadi menjadi inti dari gagasan tindakan sosial Parsons, walaupun pada 

berikutnya  Parsons lebih meletakkan pada penjelasan suatu  struktur. 

Teori tindakan dari Parsons merupakan teori yang paling awal yang 

mencermati fenomena sosial, walaupun kemudian dia mengembangkan menjadi 

teori sistim sosial. Dari teori sistim sosial ini kemudian dia melahirkan teori 

fungsional struktural. Teori terakhir inilah yang menjadi puncak pemikiran 

Parsons dalam menganalisis Fenomena Sosial  (Johnson, 1981; Hamilton, 1990). 

Beberapa konsep pemikiran dari Parsons tentang tindakan sosial antara 

lain sebagai berikut : Pertama, Teori tindakan dari Parsons diilhami oleh para ahli 

teori sebelumnya, antara lain Wilfredo Pareto, Emile Durkheim dan Max Waber. 

Menurut Parsons para tokoh tersebut pada intinya berpendapat bahwa elemen 

dasar untuk suatu tindakan sosial adalah bersifat “voluntaristik” ( suatu tindakan 

sosial yang didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut bersama-sama secara 

sukarela dan diterima atau diakui oleh anggota masyarakat). Kedua, dalam 

analisisnya Parsons banyak menggunakan karangka alat dan kerangka tujuan 

(means-ends framework). (1) tindakan sosial itu diarahkan pada tujuan (memiliki 

tujuan) ; (2) tindakan sosial itu terjadi dalam suatu situasi dimana beberapa 

elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh pelaku 

untuk mencapai tujuan; dan (3) secara normatif tindakan sosial itu diatur 

sehubungan penentuan alat dan tujuan. Jadi tindakan itu dilihat sebagai kenyataan 

sosial yang paling fundamental Johnson (1981), Abraham (1982). Ketiga, Parsons 

mengecam (menolak) tindakan sosial yang berpaham positivisme utilititarian 

semata, artinya paham ini mengadopsi teori ekonomi yang maksudnya adalah 
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tindakan sosial manusia diperhitungkan untuk memperbesar keuntungan dan 

kesenangan materi dan memperkecil kerugian Hamilton (1990). Keempat, 

menurut Parsons sebagian besar tindakan sosial menyangkut empat komponen 

dasar, yaitu ; (1) alat untuk mendukung terlaksanan tindakan sosial ; (2) kondisi 

dan lingkungan yang ikut mewarnai tindakan sosial; (3) tujuan sebagai dasar 

orientasi individu dalam tindakan sosial; (4) norma sosial yang berlaku dalam 

kelompok atau masyarakatyang kersifat kompleks. Jadi tindakan sosial selalu 

diwarnai oleh keempat komponen tersebut ( Alat, Kondisi, Tujuan, dan Norma) 

(Johnson, 1981). 

Dari uraian diatas bahwa tidakan sosial bersifat subjektif bagi si pelaku, 

dan tindakan tersebut mempunyai makna, walaupun demikian makna tersebut 

juga bersifat subjektif. Tidakan sosial itu juga mempunyai tujuan, karena itu 

tidakan sosial bersifat rasional bagi si pelaku. Untuk mencapai tujuan pelaku 

memiliki cara atau alat yang digunakan untuk melakukan tidakan sosial tersebut. 

Karena tindakan sosial merupakan prilaku sosial manusia atau individu, maka 

tidakan sosial akan selalu bersinggungan dengan norma-norma, adat-istiadat, 

budaya, serta kondisi dan situtasi lingkungan dimana pelaku melakukan tindakan. 

Dalam teori tindakan sosial Weber juga membahas teori aksi (Action 

Theory), khusunya yang terkait dengan Theory phenomenology, selanjutnya 

dikembangkan oleh Alfred Schutz. Teori aksi  mencapai puncaknya  melalui para 

sosiolog diantaranya Florian Znaniecki dengan  karyanya,  “The Method of 

sociology “(1934), dan  “Social action” (1936),  Robert Mac. Iver dengan  

karyanya “Sociology and Structure and Changes” (1931), Talcott Parsons dengan  

karyanya “ The Structure of social action” (1937). 
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Menurut Parsons dalam Ritzer (2014) kata“action” menyatakan secara 

tidak langsung bermakna aktivitas, ada unsur kreativitas dan proses penghayatan 

dari pelaku dalam melakukan tindakan.  Parsons (1937), menyatakan bahwa teori 

yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek-aspek 

subjektif tindakan manusia tidak termasuk kedalam teori aksi. Menurut  Parsons 

teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek-aspek 

subjektif tindakan manusia tidak termasuk kedalam teori aksi.  

Walaupun teori aksi berurusan dengan unsur-unsur yang paling mendasar 

dari kehidupan sosial manusia,  namun Parsons mengakui unsur-unsur yang 

paling mendasar itu tidaklah semuanya berkaitan dengan struktur sosial. Terkait 

dengan hal itu Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan 

karakteristik sebagai berikut : (a) adanya individu sebagai pelaku ; (b) pelaku 

dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; (c) pelaku mempunyai cara, 

alat, serta tekni untuk mencapai tujuan; (d) pelaku berhadapan dengan sejumlah 

keadaan, yang bersifat situasional yang dapat membatasi tindakannya untuk 

tujuan yang ingin dicapai, kendala tersebut dapat berupa situasi yang tidak dapat 

dikendalikan oleh individu, seperti jenis kelamin, hegemoni lokal, dan lain-lain; 

(e) pelaku berhadapan dengan sejumlah keadaan, yang bersifat situasional yang 

dapat membatasi tindakannya untuk tujuan yang ingin dicapai. Kendala tersebut 

dapat beruapa situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, seperti jenis 

kelamin, hegemoni lokal, dan lain-lain ; (f) pelaku/pelaku dibawah kendala nilai-

nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam 

memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. 
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Selanjutnya Parsons dalam Ritzer (2014) menginginkan pemisahan 

antara teori aksi dan behaviorisme. Dipilihnya “action” bukan “behavior” karena 

menurut  Parsons mempunyai makna yang berbeda. “Behavior” secara tidak 

langsung menyatakan kesesuaian secara mekanistik antara prilaku (respon) 

dengan rangsangan dari luar (stimulus). Sedangkan istilah “action” menyatakan 

secara tidak langsung bermakna aktivitas, ada unsur kreativitas dan proses 

penghayatan dari pelaku. Parsons membedakan dengan hati-hati sekali antara teori 

aksi dengan behaviorisme atau prilaku.  

Untuk mencapai tujuan pelaku dipengaruhi oleh suatu situasi dimana 

norma-norma mengarahkan dalam memilih cara dan alat untuk mencapai tujuan. 

Norma-norma itu tidak menetapkan cara atau alat, akan tetapi ditentukan oleh 

kemauan dan kemampuan pelaku. Kemampuan inilah yang disebut Parsons 

sebagai “Voluntarism” yaitu kemampuan pelaku/pelaku melakukan tindakan 

dalam arti menetapkan cara atau alat dan bagaimana memilih sejumlah alternatif 

yang mungkin dilakukan untuk mencapai suatau tujuan yang diinginkan (Ritzer, 

2014). 

Konsep atau makna “Voluntarism” dari Parsons inilah yang 

menempatkan teori aksi kedalam paradigma definisi sosial, dimana pelaku berada 

dalam posisi aktif dan kreatif dalam dalam memilah-milah alternatif tindakan atau 

aksi yang akan dilakukan, serta mempunyai kemampuan untuk melakukannya. 

Walaupun demikian pelaku belum tentu memiliki kebebasan absolut, karena itu  

pelaku dengan kemampuannya harus dapat memilih dan memilah-milah  berbagai 

alternatif tindakan/aksi yang akan dilakukannya. Berbagai keterbatasan untuk 

mencapai tujuan, seperti norma-norma  yang berlaku, kondisi dan situasi 
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daerah,budaya lokal, adat istiadat, maka pelaku harus mempunyai kemampuan 

evaluatif disamping aktif dan kreatif. 

Konsep Voluntarisme dari Parsons menempati posisi penting seperti 

Weber dangan konsep interpretatif understanding-nya, keduanya memerlukan 

pendekatan yang bersifat subjektif dalam memahami tindakan sosialnya. 

Kesimpulannya adalah tindakan sosial merupakan suatu proses dimana pelaku 

dalam melakukan tindakan sosial didasarkan pada pemikiran-pemikiran  subjektif, 

tentang cara untuk mencapai tujuan yang dipilihnya. Kesemuanya itu dibatasi oleh 

kemungkinan-kemungkinan; norma-norma, adat istiadat, budaya, serta situasi dan 

kondisi sosial lingkungan tempat pelaku melakukan tindakan sosial. Di dalam 

menghadapi yang bersifat hambatan itu pelaku/pelaku mempunyai kebebasan 

untuk memilih. 

Sementara tindakan menurut teorinya Mead (1962) sebagai “unit 

primitif”dimana dalam menganalisis tindakan hampir sama dengan pendekatan 

behavioris yang memusatkan perhatian pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan 

(renponse). Akan tetapi stimulus disini tidak menghasilkan respon manusia secara 

otomatis dan tanpa dipikirkan. Stimulus disini adalah sebagai sebuah kesempatan 

atau peluang untuk bertindak bukan paksaan. 

Mead (1962) mengidentifikasi empat basis dan tahap tidakan yang saling 

berhubungan. Empat tahap itu menggambarkan satu kesatuan organik atau dengan 

kata lain keempatnya saling berhubungan secara dialektis. Kempat tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut; 
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a. Dorongan Hati (Impulse). 

Tahap pertama adalah dorongan hati/impuls (Impulse) yang meliputi 

stimulus/rangsangan yang berhubungan dengan panca indera dan reaksi pelaku 

terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan 

itu. Rasa haus, rasa lapar yang dirasakan oleh manusia atau binatang scara spontan 

dan tanpa pikir memberikan reaksi terhadap impuls, pelaku (manusia atau 

binatang) besar kemungkinan akan memikirkan reaksi yang tepat misalnya segera 

minum/makan sekarang juga atau nanti. Dalam berpikir tentang reaksi manusia 

tak hanya mempertimbangkan situasi kini, tetapi juga pengalaman masa lalu dan 

mengantisipasi akibat tindakannya. 

Mungkin rasa haus/lapar itu berasal dari dalam diri pelaku atau diperoleh 

karena kehadiran minuman dan makanan di lingkungan sekitarnya, atau rasa 

haus/lapar hadir dari kombinasi keduanya. Orang yang haus/lapar harus 

menemukan cara untuk memuaskan hatinya, dan rasa haus/lapar karena 

keterbatasan minuman/makanan yang ada dilingkungannya. Impuls dalam teori 

Mead selalu melibatkan pelaku dan lingkungan. 

b. Persepsi (Perception). 

Tahap kedua adalah persepsi (perception), pelaku bereaksi terhadap 

rangsangan yang berhubungan dengan impuls, dalam hal  rasa haus/lapar dan 

berbagai cara yang tersedia adalah dalam rangka untuk memuaskannya. Manusia 

mempunyai kapasitas untuk merasakan dan memahami stimulus melalui panca 

inderanya. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk maupun citra mental 

yang ditimbulkannya.  Pelaku tidak secara spontan menanggapi stimulus dari luar, 

tetapi juga memikirkannya dan menilai melalui bayangan mental. Manusia tak 
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hanya terpengaruh rangsangan dari luar, manusia juga memiliki kemampuan 

untuk memilah-milah dan memilih dari sekumpulan rangsangan. Artinya sebuah 

rangsangan mungkin memiliki beberapa dimensi persepsi atau makna, karena itu 

pelaku melakukan pemilihan diantara rangsangan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai dan persepsi yang dinginkan. Biasanya pelaku berhadapan dengan banyak  

rangsangan yang berbeda-beda dan mempunyai persepsi yang berbeda-beda juga 

menurut si pelaku, karena itu pelaku sesuai dengan kapasitas harus dapat memilah 

dan memilih mana yang perlu diabaikan. Tindakan memahami objek itulah yang 

menyebabkan sesuatu itu menjadi objek penting bagi seseorang. 

c. Manipulasi (Manipulation). 

Pada tahap ketiga adalah manipulasi (Manipulation), yaitu langkah 

memanipulasi objek-objek untuk dilakukan tindakan yang berkenaan dengan 

objek tersebut. Tahap manipulasi adalah tahap jeda yang penting dalam proses   

mengambil tindakan agar tindakan tidak dilakukan secara spontan. Agar 

seseorang yang akan melakukan tindakan memiliki waktu jeda untuk   

menelitinya, memeriksa, dan mempertimbangkannya apakah mungkin dilakukan 

tindakan pada objek tersebut. Memberi sela/jeda waktu untuk memahami objek, 

memungkinkan pelaku/pelaku dapat  merenungkan kembali berbagai macam 

tanggapan dan rangsangan. Dalam memikirkan mengenai apakah melakukan 

tindakan atau tidak, perlu memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang harus 

dilibatkan. Mempertimbangkan masa lulu dan masa yang akan datang,  

merupakan sesuatu yang penting agar tidakan yang dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  Perlakuan itu bisa dipandang sebagai suatu 

metode/cara dari pelaku sebelum melakukan tindakan. Cara atau metode sangat 
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bermanfaat dalam menyusun langkah-langkah dalam melakukan tindakan pada 

objek-objek yang menjadi sasaran tindakan untuk mencapai tujuan. 

d. Konsumsi/Pelaksanaan (Consummation). 

Tahap keempat adalah tahap konsumsi/pelaksanaan tindakan atau 

mengambil tindakan. Pada tahap ini apakah tindakan yang dilakukan dapat 

memuaskan dorangan hati yang sebenarnya. Selain itu manusia (pelaku) sebelum  

melakukan tindakan akan memberikan persepsi dengan memilah-milah dan 

memilih mana yang memungkinkan dilakukan tindakan dan selanjutnya 

memanipulasi dengan menyusun langkah-langkah sebelum melakukan tindakan. 

2. Teori Pilihan Rasional. 

Teori pilihan rasional kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan, 

yang merupakan kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model 

prilaku sosial. Walaupun pilihan rasional kebanyakan selalu dikaitkan dengan 

bidang ekonomi Wirawan (2013), namun demikian dalam perkembangannya 

perspektif  pilihan rasional juga digunakan untuk mengalisis; keluarga Backer 

(1981);  Revolusi Kuran (1995);  Emosi Frank (1988); Antropologi Hopcroft 

(1999); serta Humaniora Frey dan Morris (1994). Oleh karena itu menurut   Snow 

(1950), pilihan rasional telah mengintegrasikan kembali  dunia humaniora   

dengan dunia sains.  Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh prilaku 

sosial yang disebabkan oleh prilaku individu yang masing-masing membuat 

keputusan sendiri. Teori ini terfokus pada penentuan pilihan individu 

(individualisme metodologis). 

Dalam pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan 

yang mengungkapkan pilihan ( “preferensi”). Mereka bertindak dengan spesifik, 
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mengingat kendala yang akan mereka hadapi dimana mereka akan bertindak. 

Karena  tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal 

yang mereka inginkan, karena itu mereka harus membuat pilihan dalam kaitannya 

dengan tujuan mereka, serta mempertimbangkan sarana untuk mencapai tujuan 

tersebut. Teori pilihan rasional mensyaratkan individu harus mengantisipasi hasil 

alternatif tindakan dan menghitung  bahwa yang terbaik untuk mereka.  

Dari beberapa sumber acuan yang coba untuk ditelaah pada kesempatan 

ini tampak jelas, bahwa difinisi pilihan rasional ternyata sangatlah beragam. 

Bebarapa ahli memberikan penekanan sebagai hal yang menyangkut sebagaian 

besar penelitian sosiologi, yakni menyetarakan dengan analisis yang memandang 

prilaku atau tindakan seseorang sebagai sesuatu yang “ purposive” Huber (1997). 

Sebaliknya, para ahli lain memberikan memberikan arti sangat ketat, sehingga 

tidak mengikutsertakan semua pilihan rasional yang bersifat sosiologis dengan 

membatasi bahwa para pelaku harus dipandang sebagai seseorang termotivasi 

oleh kepentingan diri sendiri.  

Pilihan rasional memusatkan perhatian pada pelaku, pelaku dipandang 

sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Artinya pelaku 

mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. 

Pelaku pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai keperluan dan yang penting 

adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan tingkatan pilihannya. Dan menurut pandangan Coleman dalam Wirawan 

(2013) sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integrasi dari 

berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa  

pendekatannya beroperasi dari metodologi individualisme. Dengan menggunakan 
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pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena 

tingkat makro tersebut. 

 Sedangkan menurut Friedman dan Hechter (1988) Pilihan rasional 

menekankan pada pelaku, yang dipandang mempunyai tujuan, atau mempunyai 

maksud. Artinya pelaku melakukan tindakan dalam upaya mencapai tujuannya. 

Pilihan rasional tidak mempedulikan apa yang menjadi pilihan pelaku, yang 

penting apa yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai tujuan sang pelaku. 

Ada hal penting yang memaksa pelaku dalam hal melakukan tindakan, pertama 

sumberdaya yang dimiliki pelaku, dan yang kedua adalah akses untuk melakukan 

tindakan. Bagi pelaku yang memiliki kedua hal tersebut ( sumberdaya dan akses) 

yang besar, relatif mudah untuk mencapai tujuan. Tapi bagi pelaku yang memiliki 

( sumberdaya dan akses) kecil, mungkin sulit untuk mencapai tujuan, bahkan 

mungkin mustahil. 

Tindakan sosial dalam hal ini (pilihan rasional) Warga Transmigran Asal 

Basarang di Kota Palangka Raya, tak lepas dari “keinginan”, “pengetahuan” 

“pengalaman”, “stock of knowledge”serta “pemahaman” terhadap pekerjaan yang 

akan ditekuninya. Sehingga mempengaruhi  interpretasi terhadap inter subjektif 

tindakan para pelaku. Wilajah inter subjektif tindakan sosial warga transmigran 

jawa asal Basarang di Kota Palangka Raya menjadi menarik untuk dikaji. Berikut 

ditunjukkan skema teori pilihan rasional untuk melihat realitas tindakan sosial 

warga transmigran jawa asal Basarang di Kota Palangka Raya. 
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Gambar 2.2 :  Konsep Hidup Berdasarkan Teori Pilihan Rasional. 
Sumber : Adopsi dari Pemikiran Teori Pilihan Rasional. 
 

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa, setiap  individu dalam 

berinteraksi pada dikehidupan sosial, sangat  dipengaruhi oleh fenomena-

fenomena sehari-hari, pengalaman, serta pengetahuan (stock of knowledge) yang 

dimiliki. Fenomena-fenomena sehari–hari bisa berupa kejadian-kejadian yang 

tidak mengenakan dalam hidupnya,  atau apa mengenakan  yang banyak 

dilakukan banyak orang sehingga  menarik perhatian individu untuk 

melakukannya. Pengalaman masa lalu serta pengaruh budaya juga turut andil 

dalam  membentuk  “fatalistik” terhadap pekerjaan bertani yang dianggap rendah 

menuerut proposisi (Geertz),  sehingga mereka berusaha menghidarinya.  

Sementara (stock of knowledge) baik berupa “knowledge of skill” 

ataupun  “useful knowledge”  dapat juga mendorong  pelaku  melakukan tindakan 

(pilihan rasional) untuk mencapai dunia subjektif/realitas sosial (tujuan hidup 

yang ingin dicapai),  serta untuk menemukan pemaknaan “the life world” dalam 

memahami identitas diri sebagai individu. Menurut Maslow “dalam teori 
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kebutuhan manusia”  bahwa setiap manusia mendambakan  untuk mendapatkan  

pengakuan ataupun dalam rangka mencapai aktualisasi diri. 

Dua perspektif  hidup ini sesungguhnya memiliki muara yang sama yaitu,  

the life world  yang didambakan. Perbedaan perspektif  hidup ini hanya terletak 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi   proses untuk mencapai tujuan.  Disatu 

sisi perspektif  hidup itu sejalan dengan proposisi yang dikemukakan  Niels 

Mulder yang selalu memegang teguh filososfi hidup masyarakat jawa tradisional. 

Sementara disisi yang lain perspektif  hidup itu sejalan dengan proposisi yang 

dikemukakan  Collier dan Sumardjan. 

Kombinasi dua pemikiran konsep hidup (Niels Mulder dan pilihan 

rasional) jika dipertemukan dapat digambarkan sebagai berikut :  

Konsep Pemikiran Niels Mulder.                      Konsep Pemikiran Pilihan rasional.  

                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema titik temu konsep pemikiran Niels Mulder dan konsep pilihan 
rasional. 

 

Pemahaman  thd 

Filosofi Sosial 

 

Individu 

(Subjek) 

Pemahaman 

Identitas diri 

Individu 

(Subjek) 

Fenomena 
Sehari-hari 

Pemahaman 

Identitas diri 

 

Dunia 

Subjektif 

(realitas 

sosial) 

Sepi Ing 

Pamrih, Rame 

Ing Gawe, 

Mamayu 

bayuning 

bawono 

 

Tindakan Sosial 

Pilihan Rasional 

Reaksi 

Rila, Waspada-eling, 

Andhap asor, dan Prasaja 

Nrima Pengetahuan, 

Pengalaman  



51 
 

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa pemahaman terhadap konsep 

hidup/ identitas diri dalam bentuk dunia subjektif/realitas sosial yang diinginkan, 

disatu sisi diperngaruhi oleh pemahaman terhadap filosofi hidup masyarakat jawa 

tradisional, sedangkan disisi yang lain diperngaruhi oleh pengalaman dan 

pengetahuan, serta fenomena- fenomena sehari-hari. Hal ini menunjukan  bahwa  

pemahaman dalam kontruksi sosial masyarakat Jawa  (tradisional maupun 

moderen)  terdapat pemahaman konsep hidup yang bermuara pada titik yang sama  

dalam melihat dunia subjektif (realitas sosial), yaitu dunia subjektif yang 

diinginkan. 

Karena itu analisis penelitian ini difokuskan untuk  mempertemukan 

(diskursus) antara  temuan penelitian dengan proposisi yang dikemukakan oleh 

(Greertz, Collier, dan Sumardjan). Temuan penelitian tentang makna akan 

disandingkan dengan proposisi yang dikemukanan oleh Geertz, sedangkan temuan 

penelitian akan disandingkan dengan proposisi yang dikemukakan oleh  (Collier 

dan Sumarjan). 

3. Kerangka Berpikir (Asumsi) 

a. Dua konsep pemikiran (Tradisional dan pilihan rasional) ini keduanya 

bermuara pada titik yang sama, yaitu menuju dunia subjektif/realitas sosial 

yang diinginkan, perbedaannya hanya terdapat pada tataran faktor-faktor yang 

mempengaruhi yaitu konsep pemikiran Tradisional dipengaruhi oleh filosofi 

hidup masyarakat jawa tradisional, sedangkan konsep pemikin pilihan rasional 

dipengaruhi oleh fenomena, pengetahuan, dan pengalaman yang dialami. 

b. Warga Transmigran Jawa asal Basarang yang tinggal di Palangka Raya, tidak 

lagi dipengaruhi filosofi hidup masyarakat jawa tradisional, melainkan telah 
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dipengaruhi oleh pemahaman (proposisi Geertz), fenomena-fenomena, 

pengetahuan, serta  pengalaman, yang memunculkan sikap baru yang disebut 

tindakan  pilihan rasional. 

c. Secara teoritik,  realitas sosial masyarakat jawa meninggalkan wilayahnya 

menurut Collier (1978) dan Sumardjan (1980) dipengaruhi oleh faktor-faktor 

dari luar, yang disebut dengan istilah  Motif ( sesuatu yang melatar belakangi 

tindakan, bisa  dalam bentuk keinginan), sedangkan menurut  Blumer (1969)  

manusia melakukan tindakan  biasanya  didasarkan makna-makna atau simbol-

simbol dan disempurnakan oleh  pemahaman/persepsi/ sudut pandang saat 

interaksi berlangsung. Pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Manusia Melakukan Tindakan Dipengaruhi Oleh ..... 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          

Gambar : 2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Manusia. 
Sumber : Adopsi dari Pemikiran Pilihan Rasional. 
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