
Bab II 

TEORI PERUBAHAN SOSIAL DAN IDENTITAS SOSIAL 

I. Pengantar 

Dalam bab ini kita akan membahas tentang permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

tesis ini dimana dampak dari dihilangkannya trap-trap sebagai suatu perubahan sosial 

terhadap identitas dari masyarakat di negeri Booi. Negeri Trap-trap merupakan istilah bagi 

negeri Booi oleh karena terkenal dengan trap-trap/undak-undak yang memenuhi sebagian 

besar negeri tersebut. Namun dengan perkembangan zaman dan kemajuan arus berpikir 

membuat adanya suatu keinginan untuk merubah trap-trap menjadi jalan aspal. Dengan tetap 

mempertahankan hasil budaya dari leluhur masyarakat negeri Booi berusaha untuk tetap 

menjaga dan memelihara undak-undak tersebut agar tetap ada di negeri Booi sebagai sebuah 

identitas yang sudah ada dan di bentuk sejak dulu oleh leluhur mereka. Maka dengan 

demikian yang ingin dilihat adalah bagaimana jika trap-trap yang mereka anggap sudah 

membentuk identitas mereka sejak dahulu digantikan dengan identitas “yang lain” oleh 

karena adanya suatu perubahan sosial yang terjadi?, bagaimana identitas yang sudah lama di 

bentuk oleh masyarakat negeri Booi masyarakat itu diterima dan dimaknai oleh masyarakat 

negeri Booi sendiri? 

Dalam penulisannya, ada dua tema utama yang akan diuraikan dalam bab ini sebagai 

sebuah tinjauan literatur yaitu perubahan sosial dan identitas. 

A. Perubahan sosial  

Setiap masyarakat selama hidup mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang 

pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan pengaruh yang lamban tetapi 

ada juga yang berjalan cepat. Perubahan ini hanya akan ditentukan oleh seseorang yang 



sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan 

membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang 

lampau.
1
 Perubahan terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma 

sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain 

sebagainya.
2
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dunia dewasa ini 

merupakan gejala yang normal.  

Konsep perubahan sosial (social change) dan konsep perubahan kebudayaan merupakan 

dua konsep yang sangat penting.
3
 Hal ini mudah dimengerti sebab sosiologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan masyarakat dalam kenyataannya selalu 

mengalami perubahan. Sosiologi menggunakan konsep proses sosial (social process) dan 

perubahan sosial (social change). Proses sosial lebih melihat interaksi yang terjadi antara 

orang (perorangan maupun kelompok) maupun antara lembaga sosial, sedangkan perubahan 

sosial lebih melihat pergeseran atau perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat 

interaksi-interkasi tersebut. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan yang berkaitan 

dengan kebudayaan masyarakat khususnya menyangkut sistem nilai.
4
 Perubahan sosial 

diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial maupun lembaga-

lembaga sosial. Perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan luasnya cakupan perubahan, 

melainkan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi lainnya seperti irama, besaran pengaruh, 

ataupun kesengajaan dalam proses perubahan.
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Stzompka menyebutkan bahwa perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan 

yang terjadi di dalam atau mengcangkup suatu sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat 

perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.
6
  Sedangkan Mac 

Iver mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) 

hubungan sosial.
7
 Selo soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial sebagai segala 

perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat  yang memenuhi 

sistemnya, termasuk di dalmnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku  di antara kelompok dalam 

masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di 

masyarakat yakni menyangkut perubahan pola pikir, nilai-nilai, perilaku dan hubungan antar 

individu maupun kelompok, organisasi, kultur, kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, ideologi, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dan sebagainya. 

Inti dari proses perubahan sosial, Phil Astrid Susanto  (dikutp dari karl: Mannheim) 

merumuskan sebagai berikut : 

“ a changing community is not determinded by a aset of unshakable commands, but 

is engaged in a permanent search for new norms to express explicit and final rules 

but is continuously shaping itself anew. 
8
 

Jadi inti dari perubahan sosial terletak pada perubahan-perubahan norma. Perubahan 

norma-norma dan proses pembentukan norma-norma merupakan inti dari kehidupan 

mempertahankan kehidupan berkelompok, oleh karena itu proses perubahan sosial 

merupakan proses disintegrasi dalam banyak bidang sehingga demi kemajuan maka harus 

diadakan reintegrasi kembali. 

Dalam membahas perubahan yang terjadi hal ini tentu dilihat dari 3 aspek, yakni: 

kekuatan internal yang ada dalam masyarakat, kekuatan eksternal terutama yang datang dari 
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arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan 

internal baik kultural maupun strukturalnya, cenderung merupakan kekuatan statis yang 

sekalipun sering dicap sebagai faktor penghambat perubahan namun sangat menentukan pola 

adaptasi masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini umumnya 

dirumuskan dengan “arus globalisasi” (yang berintikan sistem kapitalisme modern), 

merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan sosial(social 

change) yang terjadi. Kekuatan luar lainnya yang diwakili oleh sosok pemerintah umumnya 

lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi itu yakni berkaitan 

erat dengan proses modernisasi. 
9
 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalamkehidupanmanusia tentu tidak lepas dari peran 

agen sosial yang juga ikut berperan dalam menjalankan perubahan tersebut. Agen sosial yang 

ikut berperan dalam perubahan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang 

menjadi sumber perubahan lembaga-lembaga sosial yang mengatur masyarakat tersebut 

mengikuti kemana arah perubahan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tiap-tiap 

individu mempunyai peranan yang sangat kecil dalam perubahan sosial tersebut.Akan tetapi 

pada waktu yang bersamaan itu pula perubahan sosial harus dipandang sebagai hasil 

gabungan dari apa yang dikerjakan oleh semua individu.
10

 Dalam hal ini lembaga-lembaga 

sosial juga merupakan agen perubahan, namun kekuatan istimewanya berasal dari masyarakat 

itu sendiri. Seberapa besar model yang diberikan oleh lembaga sosial atau pengaruh yang 

masuk, maka masyarakatlah yang memiliki wewenang terbesar untuk menerima atau 

menolak pengaruh yang masuk tersebut.  

Penulis memahami bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi 

lewat berbagai peristiwa atau fenomena dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga 
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memunculkan berbagai hal yang mungkin bersifat kekuasaan atau saling menguasai, akan 

tetapi juga bisa bersifat yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Halini dimaksudkan 

adalah ketika masyarakat ingin mengubah suatu cara hidup atau pola berpikir mereka yang 

lama untuk menuju pola hidup yang baru lewat proses perubahan, maka mereka harus 

menempuh jalan menuju kesepakatan supaya apa yang diinginkan bersama itu, kemudian 

tidak menjadi perpecahan tetapi menjadi suatu kebersamaan.  

Mengenai irama hakekatnya terdapat perubahan yang cepat yang lazimdisebut evolusi, 

serta perubahan yang cepat yang lazim disebut evolusi. Evolusi di samping lambat, umunya 

juga disertai dengan tahap-tahap perkembangan tertentu yang berkelanjutan. Sedangkan 

revolusi di samping cepat umunya bersifat mendadak dan perubahan yang terjadi berlawanan 

dengan keadaan semula. Mengenai besaran pengaruh, umunya dibedakan antara perubahan 

sosial yang pengaruhnya kecil dan perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Besar-kecilnya 

pengaruh memang bersifat relatif dan sulit untuk dicari ukurannya yang baku. Mengenai 

kesengajaan dalam proses perubahan, dalam sosiologi dikenal adanya perubahan yang 

dikehendaki (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planned change) dan 

perubahan yang tidak dikehendaki (uninted change) atau perubahan yang tidak direncanakan 

(unplanned change). Konsep pembangunan adalah konsep yang identik dengan tujuan untuk 

mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah keadaaan yang dikehendaki. 
11

 

Perubahan sosial merupakan gambaran umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di 

luar perencanaan maupun kesengajaan. Fenomena perubahan semacam ini dalam sosiologi 

umunya disimak lewat perspektif evolusioner. Dalam perspektif evolusioner, proses 

perubahan dilihat sebagai perkembangan yang jelas sekuensi dan tahap-tahapnya. Terlebih 

untuk perubahan-perubahan yang terjadi sebelum era globalisasi. Dalam konteks dikotomi ini 

dapat dilihat adanya beberapa era dalam mana arah perubahan dan perkembangan masyarakat 
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terjadi.
12

 Perubahan yang sangat penting yang sedang terjadi saat ini adalah semakin 

menipisnya perbedaan antara era tradisional dan era modern. Isolasi fisik dan sosio-kultural 

yang dulu menciptakan kondisi bagi kuatnya akar tradisionalisme dalam kehidupan 

masyarakat desa kini semakin berkurang bahkan hilang. Dengan semakin terbuka terhadap 

pengaruh-pengaruh luar baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Pengaruh-

pengaruh itu mencangkup pelbagai aspek khusunya aspek sosial-kebudayaan dan ekonomis. 

Dengan semakin besarnya peranan sistem kapitalisme modern yang ditunjukan oleh sains-

teknologi yang menjadi inti dari proses globalisasi, aspek ekonomi telah menjadi kekuatan 

yang sangat besar pengaruhnya bagi proses perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan itu 

juga telah menciptakan terjadinya diferensiasi-diferensiasi dikalangan masyarakat.
13

 

Dalam perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan terdapat juga suatu 

persamaan yaitu keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau 

suatu perubahan terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhanya. 

Kebudayaan mencangkup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena 

interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan 

bukan muncul karena warisan biologis. Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-

cirinya yaitu: pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terajdi secara lambat maupun cepat. Kedua, 

perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyrakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan 

pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Ketiga, perubahan yang berlangsung sangat cepat, 

biasanya menyebabkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri 

atau adaptasi.
14

 Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan 
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pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. Keempat, suatu perubahan tidak dapat 

dibatasi pada aspek kebendaan dan spiritual saja, karena keduanya mempunyai hubungan 

timbal balik yang kuat. Kelima, secara tipologis perubahan sosial dapat di kategorikan 

sebagai : 

a.  Proses sosial yang menyangkut sirkulasi atau rotasi ganjaran fasilitas-

fasilitas dan individu yang menempati posisi tertentu pada suatu struktur.  

b. Segmentasi, yaitu keberadaan unit-unit secara struktural tidak berbeda 

secara kualitatif dari keberadaan masing-masing unit-unit tersebut.  

c. Perubahan struktural, yaitu munculnya kompleksitas baru secara kualitatif 

mengenai peranan-peranan dan organisasi.  

d. Perubahan dalam struktur kelompok, yaitu perubahan dalam komposisi 

kelompok, tingkat kesadaran kelompok dan hubungan-hubungan di atara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
15

 

Pengaruh kebudayaan modern juga akan menyebabkan berubah dan bertambahnya 

luas dan sifat pelbagai kebutuhan hidup masyarakat desa. Masyarakat desa yang semula tidak 

mengenal pelbagai perlengkapan hidup modern seperti tv, listrik, kendaraan bermotor dan 

sebagainya, semakin intensifnya pengaruh kebudayaan modern tersebut mulai mengenalnya 

dan bahkan semakin banyak yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.  

1. Perubahan sosial dapat di bedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat di namakan 
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evolusi. Perubahan tersebut tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat 

untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan 

kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 

Rentan perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentan peristiwa-

peristiwa  di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.
16

 

b. Perubahan kecil dan perubahan besar. 

Perubahan-perubahan kecil merupakan perubaha-perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan-perubahan besar 

adalah suatu perubahan yang akan membawa pengaruh besar bagi masyarakat. 

c. Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan 

dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak  

dikehendaki. 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan 

yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-

pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat.
17

 Pihak-pihak 

yang menghendaki perubahan dinamakan agent of chage, yaitu seseorang atau 

sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai 

pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change 

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam 

melaksanakannya, agent of change langsung tersangkut dalam tekanan-

tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan yang dikehendaki 

atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan 
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agent of change tersebut.
18

 Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan 

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa 

sosial atau sering disebut pula perencanaan sosial. Perubahan sosial yang tidak 

dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan 

yang terjadi tanapa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan masyarakat dan 

menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan 

masyarakat. Perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan 

cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang ada atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali 

perubahan yang dikehendaki bekerja sama dengan perubahan yang tidak 

dikehendaki dan kedua proses tersebut saling mempengaruhi. 

Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak 

mencangkup apakah perubahan-perubahan itu dikehendaki atau tidak oleh 

masyarakat. Agent of change yang merencanakan perubahan-perubahan yang 

dikehendaki telah memperhitungkan terjadinya perubahan-perubahan yang 

tidak terduga di bidang-bidang lain. Karena proses biasanya tidak hanya 

merupakan akibat dari satu gejala sosial saja, tetapi dari pelbagai gejala sosial 

sekaligus.
19

 Bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak 

dikehendaki, perubahan yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai 

pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya agar kemudian 

diterima secara luas oleh masyarakat. Perubahan yang dikehendaki merupakan 

suatu teknik sosial yang oleh Thomas dan Znaniecki ditafsirkan sebagai suatu 

proses  yang berupa perintah atau larangan. Artinya, menentralisir suatu 

keadaan krisis dengan suatu akomodasi untuk melegakan hilangnya keadaan 
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yang tidak dikehendaki atau berkembangnya suatu keadaan yang 

dikehendaki.
20

 

Perubahan sosial sangat berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini 

keterkaitan yang terlihat antara keduanya tampak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat 

itu sendiri. Berdasarkan hal ini maka berpengaruh pula pada kebudayan masyarakat itu.  

Sebenarnya tidaklah mudah untuk menentukan garis pemisah antara perubahan sosial dan 

perubahan kebudayaan. Salah satu aspek yang sama diantara keduanya yaitu keduanya 

bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara 

suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Tentang kebudayaan itu sendiri, 

Richard Nieburh mengatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu lingkungan buatan, 

lingkungan buatan yang ditumpuk di atas yang alami. Kebudayaan sendiri adalah warisan 

sosial yang diterima dan diteruskan hasil prestasi manusia dan bagian dari warisan manusia 

disetiap tempat atau waktu yang sudah diberikan kepada kita secara teratur dari kerja keras 

dari orang lain.
21

 Apa yang dirumuskan oleh richard ini sejalan dengan pengertian 

kebudayaan yang dirumuskan Eugene a Nida yang dalam bukunya berjudul costum dan 

culturess. Nida merumuskan kebudayaan sebagai perilaku manusia yang diajarkan  terus 

menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini berarti bahwa kebudayaan adalah 

kelakuan atau kebiasaan yang senantiasa diulang-ulang serta diajarkan sebagai yang baik dan 

yang patut diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.
22

 

Sifat-sifat perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

melalui suatu proses interaksi sosial dan dapat terwujud melalui hubungan kontak dan 

komunikasi. Dimana kontak dan komunikasi dapat berlangsung dalam tiga tahapan : (a) 

antara orang-perorangan, proses seperti itu terjadi melalui sosialisasi yaitu anggota 
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masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia 

menjadi anggota. (b) antara orang perorangan dengan suatu kelompok menusia atau 

sebaliknya utuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. (c) atara suatu 

kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial tersebut dapat bersifat 

positif dan negatif. Yang bersifat positif dapat mengarah ke suatu kerjasama, sedangkan yang 

bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan tidak mengahasilkan interaksi 

sosial. Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada 

perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 

Kemudian menjadi reaksi terhadap suatu yang ingin ia sampaikan kepada orang tersebut.  

Dalam komunikasi benyak terjadi berbagai tafsiran terhadap ringka laku orang lain.  

2. Sifat-sifat perubahan sosial  

Sifat-sifat perubahn sosial yang dapat terjadi dalam proses sosial disebabkan juga karena 

adanya kecenderungan di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan gerak yang cepat, 

sehingga dalam jangka penek pun perubahan itu dapat terjadi. Walaupun setiap masyarakat 

mempunyai harapan untuk membenahi kehidupan lewat proses sosial interaksi sosial ini, 

namun ada hal lai yang perlu diperhatikan sebagai suatu sifat dalam perubahan sosial.: 

a. Adanya hubungan interaski sosial yang uat dalam suatu masyarakat atau keyakinan 

bersama akan perlunya pengelompokan da tujuan 

b. Harapan yang hayati oleh anggota kelompok 

c. Ideologi yang mengikat semua anggotanya. 

Disamping itu juga dari perubahan sosial yaitu tidak terlepas dari yang namanya sikap 

terbuka dan tertutup.
23

 Dimana sikap tertutup dari pola pikir masyarakat tradisional mereka 

tidak begitu mudah untuk menerima pengaruh dari luar seperti modernisasi, jika pun ada 
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kemungkinan hal itu bersifat lambat atau memerlukan waktu yang panjang. Sesuatu aspek 

yang menarik dari sifat suatu kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya 

mengendalikan anggota-anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Sifat yang 

terbuka dari masyarakat yang sedang atau sudah mengalami modernisasi akan lebih mudah 

menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial mereka. Jadi dikatakan 

bahwa sifat dari perubahan sosial masyarakat tersebut akan ditentukan oleh zaman dan 

waktu.
24

 Dalam pengertian bentuk-bentuk dan sifat dari perubahan sosial maka penulis 

menyimpulkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dimana saja dan terjadi dalam setiap 

lapisan masyarakat baik itu perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Selain 

itu perubahan sosial sering kali memunculkan konflik dengan pihak yang lain karena 

memiliki nilai kepentingan secara perorangan. 

Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai 

nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, struktur-struktur, organisasi, 

lembaga-lembaga, lapisang-lapisan masyarakat, relasi-relasi soial, sistem-sistem komunikasi 

itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi soial, kemajuan teknologi dan 

seterusnya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu 

respon terhadap perubahan-perubahan tiga unsur utama : 

A. Faktor alam 

Faktor alam meruapkan perubahan jasmaniah, kurang sekali menentukan 

perubahan sosial. Hubungan kolektif atara perubahan alam dan perubahan sosial atau 

masyarakat tidka begitu kelihatan, karena jarang sekali alam mengalami perubahan 

yang menentukan, kalaupun ada maka prosesnya itu adalah lambat. Dengan demikian 

masyarakat jauh lebih cepat berubahnya daripada perubahan alam. Tetapi kalau faktor 
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alam ini diartikan juga faktor biologis, hubungan itu bisa di lihat nyata. Misalnya saja 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. 

B. Faktor Teknologi 

Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi 

ataupu realsi soail. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah 

pasti sangat menentukan dalam perubahan sosial itu. 

 

C. Faktor Kebudayaan  

Faktor kebudayaan dapat menimbulkan perubahan sosial, meskipun tidak 

merupakan suatu keharusan. Kebudayaan itu berakumulasi. Sebab kebudayaan 

berkembang, makin bertambah secara berangsur-angsur, selalu ada yang baru 

ditambahkan kepada yang telah ada. Jadi bukan menghilangkan yang lama tetapi 

dalam perkembangannya dengan selalu adanya penemuan-penemuan baru dalam 

berbagai bidang , akan selalu menambah yang lama dengan yang baru.  

Kalau ada perubahan dari pada salah satu faktor tadi,  ataupun  kombinasi diantaranya, atau 

bersama-sama maka terjadilah perubahan sosial. 
25

 

3. Agen Perubahan Sosial. 

Konsep agen perubahan sosial secara bertahap telah disekulerkan , dimanusiakan dan 

dimasyarakatkan. Agen perubahan secara tepat diletakan di dalam masyarakat namun 

masyarakat itu sendiri dibayangkan dalam pengertian organism sebagai kesatuan untuk 

menyatu dan mengubah dirinya sendiri.  Agen perubahan diperlakukan sebagai kekuatan 

                                                           
25

Gumelar,Gumgum. S.sos., M.si,. Diktat Pengantar Sosiologi. (Program Studi Imu Komunikasi 

Unikom) 



yang melekat di dalam tubuh organisasi sosial sebagai kekhasan tetapi tidak dapat dianalisa, 

mewujudkan dirinya dalam kehidupan sosial dan dalam arah perubahan tak dapat berubah. 

Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah 

direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan prubahan di dalam 

masyarakat.
26

  Pihak-pihak yang mengehendaki adanya perubahan di sebut agent of change, 

yaitu seseorang atau sekelompok yang menapatkan kepercayaan daei masyaraakat sebagai 

pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agen of change ini memimpin 

asyarakat dala perubahan itu.
27

 perubahan sosial termasuk transformasi historis berkala luas 

adalah prestasi aktor manusia hasil tindakan manusia, sejarah adalah dampak upaya manusia 

di harapakan tidak. Agen individual , dalam agen terdapat tiga tipe yaitu: 

1. Tipe pertama, terdiri dari ornagbaisa dalam kegatan sehari-hari. Kebanyakan dari apa 

yang terajdi dalam suatu amsyarakat terdiri dari orang yang bekerja, istirahar makan 

dan tidur , masyarakat atau m 

2. Tipe kedua, terdiri dari individu yang karena kualitasnya pribadinya yang khas 

(pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, kemampuan, kharisma) 

bertindak mewakili orang lain atas nama mereka atau untuk kepentingan mereka atau 

memanipulasi atau menindas orang lain meski tanpa seijin mereka. ini mencangkup 

pemimpin, nabi, kepala suku. 
28

 

3. Tipe ketiga, terdiri dari orang menduduki posisi luar biasa karena mendapat hal 

istimewa tertentu. Peran mereka memungkinkan dna bahkan memerlukan tindakan 

yang berakibat terhadap orang lain menentukan nasib orang lain.  
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3.  Dampak Perubahan Sosial yang terjadi di Masyarakat 

A.   Integrasi sosial 

Dalam perubahan sosial di masyarakat, perlu diikuti adanya penyesuaian 

baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Hal demikian sering disebut sebagai 

integrasi sosial. Unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. 

Indonesia yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa dan budayanya, diharapkan 

semua unsur/ komponen bangsa dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu akan 

terciptakan integrasi sosial atau integrasi nasional Indonesia.
29

 

B.  Disintegrasi sosial 

Disintegrasi sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan 

menjadi bagian-bagian kecil yang trpisah satu sama lain. Sedangkan disintegrasi 

sosial adalah proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial 

yang terpisah satu sama lain. Proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang 

mempersatukan anggota kelompok satu sama lain.Perubahan sosial sering ditandai 

dengan perubahan unsur kebudayaan, tanpa diimbangi perubahan unsur kebudayaan 

yang lain yang saling terkait. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa bentuk : 

 .    Anomie 

Anomie adalah keadaan kritis dalam masyarakat akibat perubahan sosial 

dimana norma/ nilai lama memudar, namun norma/ nilai baru yang akan 

menggantikan belum terbentuk. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat 

sekolah-olah tidak ada norma atau nilai. 
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 .     Cultural lag 

Menurut William F. Ogburn dikemukakan sebagai perbedaan taraf kemajuan 

antara berbagai bagian dalam kebudayaan, atau ketertinggalan antara unsur 

kebudayaan material dengan non material. Penyebab timbulnya cultural lag adalah : 

a.  Kurangnya penemuan baru dalam sektor yang harus menyesuaikan dengan 

       perkembangan sosial. 

b.  Adanya hambatan terhadap perkembangan pada umumnya. 

c. Heterogenitas/ keberagaman sikap masyarakat yaitu dalam menerima  

     perubahan. 

d. Kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. 

     Mestizo culture 

Mestizo culture atau kebudayaan campuran merupakan proses percampuran 

unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan lain yang memiliki warna dan 

sifat yang berbeda. Hal ini bercirikan sifat formalimse, yaitu hanya dapat meniru 

bentuknya, tetapi tidak mengerti akan arti sesungguhnya. Keadaan ini ditandai 

dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat serta terjadinya demonstrasi efek 

(pamer kekayaan) yang makin besar dengan adanya iklan. Kondisi demikian dapat 

menimbulkan disintegrasi sosial.
30
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4 Proses Perubahan Sosial 

CA van Persen mengatakan bawa manusia dalam arti seluas-luasnya telah mengalami 

perubahan dan pergeseran dari periode alam pemikiran mistis, ke periode alam pemikiran 

ontologism serta kemudai ke periode pemikiran fungsional.
31

  Proses perubahan ada tiga 

tahap : 

1. Invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakana dan 

dikembangkan. 

2. Difusi ialah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan 

dari individu kepada individu lain dan dari masyarakat ke 

masyarakat lain. 

3. Konsekuesi yakni perubahan-perubahan yang terajdi dalam 

system sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan 

inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan 

ide baru menpunyai sebuah akibat. Karena itu perubahan 

sosial adalah akibat komunikasi sosial. 

Beberapa pengamat terutama ahli antropologi memerinci dua tahap tambahan dalam 

urutan proses diatas. Salah satunya ialah pengembangan inovasi terjadi setelah intervensi 

sebelum terjadi difusi . yang dimaksudkan ialah proses terbentuknya ide baru dari suatu 

bentuk hingga menadai suatu bentuk yang memenuhi kebutuhan audience yang 

menghendaki.  Ada beberapa factor yang memberikan kekuatan pada gerakan perubahan 

tersebut :  
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1. Suatu sikap, baik skala individu maupun skala kelompok yang mampu 

mengharagai karya pihak tanpa dilihat dari skala besar atau kecinya produktivitasnya kerja itu 

sendiri
32

 

2. Adanya kemampuan untuk intolerir adnaya sejumlah penyimpangan dari bentuk 

atau unsur rutinitas sebab pada hakikatnya salah satu pendorong perubahan adanya individu 

yang menyimpang dari hal-hal yang rutin,  

3.Mengokohkan suatu kebiasaan atau sikap mental yang mampu memberikan 

pengharagaan kepada pihak lain yang berprestasi dalam berinovasi dibidang sosial, iptek dan 

ekonomi 

4. Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang memiliki 

spesifikasi dan kualifikasi progresif, demokratis dan terbuka bagi semua pihak yang 

membutuhkan 
33

 

B. Identitas sosial 

Teori identitas secara umum membahas tentang perilaku individu yang mereflesikan unit-

unit sosial yang lebih besar seperti kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, dan kelompok 

sosial yang menjadi rujukan bagi setiap perilaku individu tersebut.
34

 Teori ini meyakinkan 

bahwa apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan individu merupakan manifestasi dari 

nilai-nilai kolektif yang biasanya dilestarikan dalam organisasi sosial dan kebudayaan 

tertentu di mana individu merupakan bagian di dalamnya.
35

 Dalam ensiklopedia ilmu sosial, 

identitas atau konsep diri di definisikan sebagai keseluruhan pemikiran dan perasaan tentang 
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dirinya sendiri.
36

 Para ahli membagi identitas menjadi empat tipe yaitu: pertama, Identitas 

berdasarkan pada perseorangan, yang lebih ditekankan pada tipe ini adalah bagaimana sifat 

diri dari bagian kelompok di internalisasikan oleh anggota individu sebagai bagian dari 

konsep diri. Kedua, identitas sosial berdasarkan korelasi. Tipe ini memberikan pemahaman 

bahwa individu menggunakan identitas kelompok pada saat-saat tertentu. Dimana individu 

berhubungan khusus dengan orang-orang yang berada diluar kelompoknya. Hubungan 

relasional ini biasanya sering dilakukan dalam hubungan antar kelompok. 
37

 Ketiga,identitas 

sosial berdasarkan kelompok, artinya perilaku individu dalam berhubungan dengan 

kelompoknya. Pada kondisi seperti ini, individu harus menggunakan identitas sosial untuk 

bisa bergabung dengan kelompok sosial lainnya. Empat, identitas kolektif, identitas ini 

memiliki makna yang lebih praksis. Identitas sosial tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan 

bersama untuk mendefinisikan identitas diri dan kelompok.  

Mempertahankan identitas kelompok yang positif adalah motif yang ada di balik setiap 

sikap dan perilaku kelompok. Oleh sebab itu menurut Tajfel identitas bisa berbentuk 

kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dan sebagainya. 

Biasanya pendekatan dalam identitas sosial erat kaitannya dengan hubungan sosial, serta 

kehidupan alamiah masyarakat dan society. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep 

individu yang bersumber dari pengatahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu 

kelompok sosial dengan berbagai jenis nilai, latar belakang sejarah, norma, dan ikatan 

emosional yang berkembang dalam kelompok tersebut.
38

 

Pandangan yang sama juga datang dari Hogg dan Abram, identitas sosial mengacu pada 

asumsi-asumsi mengenai sifat individu dan sifat masyarakat dan interaksi yang terjalin antar 
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keduanya. Di dalam masyarakat yang hirarkis terstruktur kategori-kategori sosial merupakan 

penggolangan orang menurut agama, ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, etnis, agama, dan 

lain-lainnya. Di dalam masing-masing kategori-kategori sosial melekat suatu kekuasaan 

(power), status, martabat (prestige) yang pada akhirnya memunculkan suatu sturuktur sosial 

yang khas dalam masyarakat, yaitu suatau struktur yang menentukan kekuatan dan status 

hubungan antar individu dan antar kelompok. Sementara di dalam diri individu berlangsung 

proses kognitif, efektif dan konatif yang dijadikan pertimbangan individu untuk mengerti dan 

berperilaku.
39

 

Dalam pengantar bab dua buku Richard Jenkins, Social Identity, menjelaskan bahwa ada 

banyak pertanyaan tentang identitas dan penentuan identitas (identifikasi). Bagaimana kita 

tahu siapa kita, dan bagaimana orang lain mengenal kita? bagaimana kita merasa diri sebagai 

induvidu yang unik  dengan kesadaran bahwa, kita selalu dan ada di mana-mana, kita berbagi 

aspek identitas dengan banyak orang (orang lain)? bagaimana kita dapat menyelaraskan 

perasaan yang rutin tentang diri kita sebagai orang konsisten dengan pengetahuan yang kita 

dapat dari hal yang berbeda untuk membedakan orang  dan dalam situasi yang berbeda? 

sampai sejauh itu mungkin untuk menjadi seseorang, atau sesuatu, selain apa sekarang? Dan 

itu kemungkinan untuk hanya menjadi diriku sendiri?
40

 

Bagi Jenkins, identitas adalah pemahaman kita akan siapa kita dan siapa orang lain, serta 

secara resiprokal, pemahaman orang lain akan diri mereka sendiri dan orang lain. Identitas 

adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan dibuat dalam proses interaksi manusia. 

Menurutnya identitas tentang „arti‟ (meaning) yang lebih mengarah kepada dikonstruksi 

secara sosial, dari pada mengenai perbedaan mendasar antar manusia, karena identitas yang 

berbeda memberikan indikasi dengan orang seperti apa seseorang berhubungan, dan karena 
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itu bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan mereka (ada setelah motif). Identitas juga 

merupakan klasifikasi multi-dimensi atau pemetaan dunia manusia dimana kita ada di 

dalamnya, baik sebagai individu atau sebagai kelompok.  

Berdasarkan penjelasan ini maka komponen penting dalam sebuah upaya untuk mengerti 

identitas adalah proses identifikasi. Mengidentifikasi diri sendiri atau mengidentifikasi orang 

lain adalah persoalan makna, dan pemaknaan ini selalu melibatkan interaksi yang akan 

meliputi persetujuan atau ketidaksetujuan, perjanjian, inovasi, komunikasi, dan negosiasi.
41

 

Bagi Jenkins, pembentukan identitas melalui tiga hal yakni; pertama, identitas individual dan 

kolektif berkembang secara sistematis, dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. 

Kedua, identitas induvidu dan kolektif merupakan prodak interaksional “eksternal” yang 

diidentifikasi oleh orang lain sebagai identitfikasi “internal”. Ketiga, proses terjadinya 

identitas dihasilkan baik dalam wacana – narasi, retrorika dan sepresentasi – dan dalam 

materi, seringkali bersifat sangat praktis, yang merupakan konsukuensi dari penetapan 

identitas.
42

 

Jenkins, menambahkan bahwa Identitas personal berbeda dengan identitas sosial yang 

merupakan internalisasi terhadap identifikasi kolektif yang seringkali stereotipikal.
43

 Identitas 

sosial erat hubungannya dengan keanggotaan terhadap suatu kelompok dan proses 

identifikasi kolektif. Setiap individu memiliki beragam identitas sosial, di antaranya yang 

didasarkan pada keanggotaan terhadap kelompok yang penting dan memiliki batasan yang 

jelas, maupun kelompok dengan batasan yang abstrak dan mungkin ambigu. Seseorang 

menjadi anggota kelompok karena mengidentifikasi dirinya memiliki kesamaan dengan 

kelompok tersebut atau perbedaan dengan kelompok yang bukan kelompok tersebut.
44
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Dalam The Symbolic Construction of Community karya Anthony P. Cohen, ia melihat 

budaya sebagai identitas yang mengacu pada upaya mewakili seseorang atau kelompok yang 

dibatasi oleh nilai-nilai. Masyarakat, dalam perspektif Cohen, merupakan konstruksi sosial 

yang secara kolektif dibayangkan. Dimana menurut Cohen, kita harus melihat budaya sebagai 

hasil dan produk interaksi atau dengan kata lain melihat orang-orang aktif dalam terciptanya 

budaya, bukannya pasif dalam menerima hal itu.
45

Masyarakat adalah entitas dimana 

seseorang berasal, lebih besar dari pada kekerabatan tetapi lebih segera dari pada yang kita 

sebut abstraksi 'masyarakat'. Ini karena di mana orang memperoleh pengalaman mereka 

paling mendasar dalam kehidupan sosial di luar batas-batas lingkup kehidupan mereka.
46

 

Masyarakat, adalah di mana kita belajar dan terus berlatih bagaimana menjadi „sosial‟. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat, dan pembiasan melalui diri, menandai apa yang tidak, 

serta apa yang ada, menekankan sifat dan karakteristik, sekaligus simbol dari kelompok 

solidaritas dan kontras identitas dan hubungan kelompok dengan kelompok dalam ambil 

perbandingan.
47

 

Pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks 

sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa 

yang kamu miliki secara besama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu 

dengan orang lain.
48

 Menurut Sherman, setiap orang berusaha membangun sebuah identitas 

sosial (social identity), sebuah representasi diri yang akan membantu mengkonseptualisasikan 

dan mengevaluasikan siapa diri kita. Dengan mengatahui siapa diri kita, kita akan dapat 

mengatahui sapa diri (self) dan siapa yang lain (others).
49

 Soerjono Soekanto, mengatakan 

bahwa sejak lahir individu (manusia) sudah memiliki dua keinginan pokok yaitu: keinginan 
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untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya (masyarakat) dan keinginan untuk 

menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya.
50

 

Berdasarkan pemaparan tentang konsep identitas di atas dari para ahli dapat dilihat 

bahwa, Jenkins dalam konsep identitas sosial adalah suatu proses induvidu dan kolektif 

membedakan dirinya dalam relasi sosial mereka. Jenkins mendifinisikan identitas adalah  

  “our understanding of who we are and of who other people are, and 

reciprocally,  other’s people understanding of themselves and of other (which includes us)”.  

Dengan demikian identitas sosial merupakan suatu proses yang saling berlawanan satu 

sama lain. Lebih lanjut Jenkins mengatakan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang jadi, 

melainkan suatu proses yang terus berkelanjutan (dinamis).
51

Identitas sosial merupakan aspek 

penting dari bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri. Identitas sosial juga mendikte 

persepsi kita tentang anggota "ingroup" kami sebagai serupa dengan kita, setidaknya pada 

dimensi yang mendefinisikan kelompok, dan atribut positif lainnya. Dan identitas sosial 

berfungsi untuk membedakan kita dan orang-orang di ingroup kami dari anggota luar 

kelompok.
52

 Identitas Sosial bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari keanggotaan 

dalam kelompok yang penting bagi orang itu). Ketika identitas sosial menjadi penting, sikap 

dan perilaku individu yang cenderung ditentukan oleh keanggotaan mereka dalam kelompok 

sosial mereka. Dengan kata lain, identitas sosial adalah dinamis dan responsif terhadap 

konteks sosial langsung (Hogg & Terry, 2001). Dengan demikian, individu terlibat dalam 

proses identitas sosial dalam rangka mengembangkan konsep diri yang memandu perilaku 

mereka dalam lingkungan sosial dan organisasi menyediakan lingkungan sosial yang sangat 

berpengaruh kepada individu yang bekerja untuk itu. 
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 Ada tiga  model budaya dan identitas sosial yang memiliki beberapa implikasi teoritis 

tentang bagaimana budaya dan pengaruh identitas individu dinamis di seluruh konteks. 

Pertama, menunjukkan bahwa identitas sosial membatasi aspek budaya yang mengerahkan 

pengaruh dalam konteks sosial secara langsung. Kedua, budaya disorot sebagai regulator 

identitas sosial dan proses kelompok yang terjadi  sehingga menunjukkan budaya dan 

identitas memiliki hubungan timbal balik, atau mereka membuat satu sama lain untuk 

beberapa derajat. Ketiga, diasumsikan antara identitas sosial dan budaya berarti bahwa 

sejumlah ancaman psikologis yang berpengaruh pada proses identitas sosial menggunakan 

pengaruh mereka pada pengetahuan budaya juga. Dengan kata lain efek dari ancaman 

pengetahuan budaya diatur oleh identitas. Identitas ini memiliki basis di menjadi anggota 

kelompok (identitas sosial), memiliki peran tertentu (peran identitas), atau menjadi entitas 

biologis unik yang mereka (identitas pribadi).
53

Hal ini menjadi berbeda dengan pemahaman 

Heisen dan smith yang melihat identitas dapat bertindak untuk mengubah makna dalam 

sebuah situasi juga bisa di pilih agar sesuai dengan makna dan situasi yang sedang terjadi. 

Hal ini berarti sebua identitas bisa di bentuk dalam suatu peristiwa tertentu. Hal ini terlihat 

dalam kehidupan masyarakat negeri Booi yang membentuk diri menjadi sebuah ikatan dalam 

suatu identitas sosial bersama.
54

 Ketika makna identitas adalah orthogonal atau tidak terkait 

satu sama lain, suatu tindakan yang mengubah satu akan meninggalkan yang lain tidak 

terpengaruh. Hal ini tentu saja, mungkin bahwa sementara makna yang kognitif tidak terkait 

mereka situasional terkait. Karena diri ada dalam situasi di mana orang lain juga memahami 

dan bertindak atas makna untuk perilaku yang terkoordinasi terjadi, 

arti harus menjadi bersama dari waktu ke waktu. 
55
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Ketika identitas sosial tertentu menjadi dasar untuk mendefinisi diri, sikap seseorang dan 

perilaku sesuai dengan norma-norma antarkelompok, anggota luar kelompok yang relevan 

diakui dengan cara yang stereotip, sikap dan perilaku antar kelompok memiliki kapasitas 

untuk menjadi kompetitif,diskriminatif, dan konflik. karena dalam diri didefinisikan dalam 

sebuah keanggotaan kelompok, motivasi untuk mencapai dan mempertahankan rasa positif 

dari diri atau harga diri - berarti orang cenderung dipengaruhi oleh norma dan stereotip untuk 

mencapai tujuan yang sama ini. 
56

 Budaya adalah sistem dinamis kolektif  yang makna dan 

praktek dipertahankan dan dimodifikasi dari waktu ke waktu.  

Namun demikian, individu yang berkontribusi pada pemeliharaan budaya tidak berbagi 

semua pengetahuan budaya yang tersedia dengan semua orang.  Budaya adalah jumlah dari 

apa berbagai orang berbagi dengan orang lain dalam suatu masyarakat dengan siapa mereka 

juga berbagi identitas sosial umum.
57

 Budaya tidak hanya sebuah sistem makna tetapi juga 

'proses penandaan' dimana makna yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi melalui 

praktik dan aktivitas individu dalam situasi tertentu.  

 

Kesimpulan  

Melalui pembahasan tentang teori identitas dan perubahan sosial kita mengerti 

tentaang sebuah fenomena yang sedang di alami oleh masyarakat Booi. Sebuah perubahan 

terhadap trap-trap yang  menjadi identitas budaya orang Booi. Perubahan terjadi oleh karena 

adanya keterbukaan melalui penerimaan nilai-nilai baru yang dianggap membantu 

masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kebudayaan juga mengalami suatu 
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perubahan karena identitas yang lama sudah di ganti dengan identitas yang baru. Identitas 

tersebut adalah pola kehidupan masyarakat yang berubah mengikuti perubahan yang terjadi. 



 


