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BAB II

TEORI SOSIOLOGI PENGETAHUAN

Pada umumnya manusia dilahirkan seorang diri. Namun demikian, mengapa 

manusia harus hidup bermasyarakat. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. 

Bayi misalnya, harus diajar makan, berjalan, bermain-main dan lain sebagainya. Jadi 

sejak lahir, manusia sudah harus berhubungan dengan manusia lainnya dan dengan 

lingkungan sekitarnya. Lagi pula, manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-alat 

fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Oleh kerena itu, sejak dilahirkan manusia 

sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:1

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya 

(masyarakat)

2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan di 

atas tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, sehingga 

dalam memenuhi kehidupan itu semua, maka manusia akan terbentuk dalam sebuah 

himpunan atau kelompok sosial.2

Untuk menentukan kesalingterkaitan antara pikiran manusia dan tindakannya

dengan lingkungan, penulis akan menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Dalam 

hal ini teori sosiologi pengetahuan yang dimaksud adalah yang memperhatikan

hubungan sosial dan pemikiran manusia.

                                                          
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penghantar (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 

113-114.
2Ibid., 115.
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Berikut ini adalah beberapa teori sosiologi pengetahuan dari beberapa tokoh 

yang berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi dewasa ini.

Sosiologi Pengetahuan Max Scheler

Istilah sosiologi pengetahuan diciptakan oleh Max Scheler.3 Waktu nya tahun 

1920-an, di Jerman. Scheler ini adalah seorang filsuf. Ketiga fakta ini cukup penting 

untuk memahami asal-usul dan perkembangan lebih lanjut dari sosiologi 

pengetahuan. Sosiologi pengetahuan berasal dari situasi tertentu dari sejarah 

intelektual Jerman dan konteks filosofis. Pada waktu itu keadaan Jerman berada 

dalam keadaan yang sangat sulit, yaitu dalam keadaan perang, penindasan dan 

keributan yang besar. Akibatnya sosiologi pengetahuan menjadi perhatian, bukan 

hanya bagi sosiolog yang ada di Jerman pada waktu itu yang sedang mengalami

masalah, namun juga oleh seluruh sosiolog pada umumnya.4

Ada definisi yang berbeda dari sifat dan ruang lingkup sosiologi pengetahuan. 

Hampir bisa dikatakan bahwa sejarah sub-disiplin sosiologi pengetahuan ini ada 

dalam berbagai definisi. Namun, ada kesepakatan umum yang menyatakan bahwa 

sosiologi pengetahuan berkaitan dengan hubungan antara pikiran manusia dan 

konteks sosial tempat manusia itu berada.5 Dapat dikatakan bahwa sosiologi 

pengetahuan muncul dari hasil interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Sosiologi 

                                                          
3Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in 

the Sociology of Knowledge, (London : Penguin Books, 1966),16.
4Max Scheler yang dikutip oleh Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social 

Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge, 16.
5Ibid.,
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pengetahuan juga dapat digunakan sebagai analisis terhadap keteraturan proses-

proses sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.6

Masih menurut Scheler, munculnya ide-ide dalam kehidupan sosial dapat 

ditemukan melalui suatu perjalanan sejarah kehidupan manusia serta hubungannya 

dengan lingkungan tempat manusia itu bereksistensi. Melalui keadaan seperti itu, 

maka dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pikiran seseorang.7

Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Sosiologi pengetahuan adalah salah satu dari cabang-cabang termuda dari 

sosiologi. Sebagai teori, cabang ini berusaha menganalisa kaitan antara pengetahuan 

dan kehidupan. Sosiologi pengetahuan muncul dalam usahanya mengembangkan 

berbagai kesalingterkaitan yang terjadi dalam krisis pemikiran modern, khususnya 

hubungan sosial dan bentuk pemikiran. Di satu pihak, sosiologi pengetahuan 

bertujuan untuk menemukan kriteria yang operasional untuk menentukan 

kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan. Di lain pihak, sosiologi pengetahuan 

ingin mengembangkan suatu teori yang cocok untuk situasi zaman saat ini mengenai 

faktor-faktor non-teoritis yang menentukan dalam pengetahuan.8

Mannheim berpendapat bahwa sosiologi pengetahuan ”ditakdirkan” untuk 

memainkan peran utama dalam kehidupan intelektual dan politik. Misalnya di zaman 

krisis dan konflik, dapat dilihat kondisi sosiologis dalam masyarakat akan banyak

                                                          
6Peter Busch (IGI Publishing), http://www.wordtrade.com/society/sociologyknowledge.htm. 

pada tanggal 2 oktober 2011 pukul 11.00 wib.
7Lewis A. Coser oleh Internasional Ensiklopedi Ilmu Sosial, diedit oleh David L. Kusen. The 

Macmillan Co & The Free Pres, NY, 1968 Vol.7, hlm 428-434. Dikutip dari http:// 
ecsocman.edu.ru/data/832/652/1219/knowledge.doc. Pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul21.00 wib.

8Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : 
Kanisius, 1991), 287.
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menimbulkan ide-ide persaingan, filsafat politik, ideologi dan beragam produk 

budaya. Pada saat seperti itu Mannheim menginginkan agar sosiologi pengetahuan 

menjadi pusat strategi untuk menciptakan suatu persesuaian antara politik dan 

pikiran.9

Mannheim mendefenisikan sosiologi pengetahuan sebagai teori sosial atau 

pengkondisian eksistesial pikiran. Oleh karena itu, sosiologi pengetahuan menurut 

Mannheim mempunyai tugas untuk memecahkan masalah pengkondisian sosial dari 

pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dengan mengakui adanya kaitan antara pemikiran 

manusia dan tindakannya dalam hubungan sosial. Kaitan-kaitan itu digambarkan 

dalam cakrawala pengetahuan, serta menggunakan kaitan-kaitan itu sebagai bahan 

untuk pemeriksaan kesimpulan riset-riset.10

Ideologie und Utopie (1929) adalah buku Mannheim yang paling banyak 

diperdebatkan. Teori sosiologis Mannheim telah menjadi subjek dari berbagai studi

tentang sosiologi pengetahuan. Dalam buku ini juga Mannheim menulis tentang 

politik dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari latar belakang masalah yang terjadi di 

Jerman tentang penindasan dan kesewenang-wenangan oleh kaum penguasa yang 

dialami Mannheim.11

Ideologi dalam pengertian populernya dimaknakan sebagai sesuatu yang tidak 

sesuai kebenaran. Ideologi merupakan sebuah keinginan atau gagasan yang ingin 

dicapai, bukan fakta empiris yang terjadi, sehingga ideologi dapat bersifat subjektif.

                                                          
9Peter Busch (IGI Publishing), http://www.wordtrade.com/society/sociologyknowledge.htm. 

pada tanggal 2 oktober 2011 pukul 11.00 wib.
10Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 288.
11Arif Budiman, pengantar dalam buku Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap 

Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : Kanisius, 1991), xvii.
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Ketika ideologi bersifat subjektif, maka  akan membuat ideologi itu tidak lagi kritis

terhadap kebenaran yang ada. Seperti dinyatakan dalam The World Book 

Encyclopedia :12

Ideologi tidak didasarkan pada informasi faktual dalam memperkuat 
kepercayaannya. Orang yang menerima sebuah sistem pikiran tertentu ini 
cenderung menolak sistem pikiran lain yang tidak sama dalam menjelaskan 
kenyataan yang sama. Untuk orang-orang ini, hanya kesimpulan yang 
didasarkan pada ideologi mereka yang dianggap logis dan benar. Karena itu, 
orang yang secara kuat menganut sebuah ideologi tertentu mengalami 
kesukaran untuk mengerti dan berhubungan dengan penganut ideologi lain.

Kata utopia sendiri menjadi populer berkat karya Thomas More yang 

diterbitkan pada tahun 1516 (dalam bahasa latin), dan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris pada tahun 1551. Buku ini melukiskan kehidupan sebuah masyarakat di 

sebuah pulau yang bernama Utopia, yang memiliki sistem pemerintahan yang ideal.

Istilah utopia berarti sesuatu hal yang tidak terdapat di dunia ini, dan tidak akan bisa 

direalisasikan dalam kehidupan ini. Biasanya utopia merujuk kepada sebuah sistem 

kemasyarakatan yang ideal.13

Mannheim sendiri memberikan pengertian baru kepada istilah ideologi dan 

utopia, sesuai dengan dasar-dasar pikirannya dalam usaha memperkenalkan sosiologi 

pengetahuan. Ideologi dan utopia adalah sama, dalam arti keduanya merupakan gejala 

sosial yang belum terjadi, yaitu keduanya merupakan sebuah gagasan pemikiran yang 

belum menjadi kenyataan.14 Namun suatu keadaan pikiran bersifat Utopis bilamana 

fakta dan harapan berbeda. Akan tetapi, jangan menganggap utopis apabila suatu 

                                                          
12Arif Budiman, pengantar dalam buku Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap 

Kaitan Pikiran dan Politik, xvii.
13Ibid.,xvii-xviii.
14Ibid., xviii.
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keadaan pikiran tidak sesuai dengan  kenyataan yang terjadi, karena hal-hal inilah 

yang akan dijadikan acuan untuk melihat sebuah realita yang terjadi dalam 

masyarakat yang mewarnai suatu Zaman.15

Dalam perjalanan sejarah, manusia telah menyibukkan dirinya lebih sering

dengan sebuah keinginan yang belum terwujud atau dengan harapan. Akhirnya 

bentuk-bentuk kehidupan sosial yang konkret telah dibangun atas dasar keadaan-

keadaan pikiran yang bersifat ”ideologis” semacam itu yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. Suatu orientasi yang tak sesuai dengan kenyataan akan menjadi utopis bila 

cenderung ingin mengubah tatanan yang ada. Setiap periode dalam sejarah sudah 

mengandung gagasan-gagasan yang melampaui tatanan yang ada, namun gagasan-

gagasan itu tidak berfungsi sebagai utopia. Gagasan-gagasan itu dapat menjadi 

ideologi yang cocok untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, jika gagasan-gagasan 

itu dapat terintegrasi dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat.16

Pada awalnya ideologi merupakan gagasan-gagasan yang belum menjadi

kenyataan. Pada pelaksanaannya juga ternyata sangat sulit, namun apabila ideologi

bisa diterima oleh komunitas sosial masyarakat, maka ideologi tersebut dapat 

diwujudkan dan menjadi sebuah kenyataan. Meskipun ideologi sering merupakan 

motif-motif yang bermaksud baik, tetapi ada juga ideologi yang cenderung bersifat 

subjektif. Bila ideologi yang bersifat subjektif itu secara aktual diwujudkan dalam 

praktek menurut pengertian-pengertiannya, ideologi pada akhirnya sangat sering 

didistorsikan. Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang berbeda-beda. 

                                                          
15Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 209.
16Ibid., 210.
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Dalam hal ini, sebagian masyarakat ada yang melihat bahwa ideologi bersifat 

subjektif dan hanya membawa faktor-faktor kepentingan bagi orang-orang tertentu 

dan kelompok-kelompok tertentu.17

Ideologi dan utopia merupakan konsep pemikiran yang ada dalam diri setiap 

orang. Ideologi adalah konsep pemikiran yang berusaha mempertahankan suatu 

sistem yang sedang berjalan atau berada dalam suatu tatanan yang ada. Ini dilakukan 

oleh mereka yang sedang berkuasa. Sementara itu Utopia adalah konsep pemikiran 

sebaliknya,yaitu konsep pemikiran yang berusaha melakukan perubahan dari sebuah 

sistem yang berjalan atau dari tatanan yang ada. Biasanya ini dilaksanakan oleh kaum 

oposisi.18

Dari 2 konsep pemikiran di atas, maka sosiologi pengetahuan berusaha 

menganalisa dan melihat adanya kaitan antara pemikiran manusia dengan 

tindakannya dalam hubungan sosial. Bisa juga diartikan bahwa sosiologi pengetahuan 

adalah hubungan antara pemikiran manusia dengan konteks sosial tempat manusia itu 

berada.19

Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger

Dalam interaksi sosial, sesuatu yang dilihat oleh orang lain merupakan 

pengalaman yang penting dalam menghadapi sebuah situasi. Hal ini merupakan 

langkah pertama dari proses interaksi sosial. Misalnya ketika seseorang berekspresi, 

maka ekspresi tersebut dapat menjadi penilaian dan memberikan makna tertentu bagi 

orang lain. Hal yang nyata dapat dilihat dalam hidup sehari-hari, bahwa seseorang 

                                                          
17Ibid., 212.
18Ibid., 213-215.
19Ibid.,
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dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan kata atau hanya dengan menggunakan 

gerak tangan, menjulurkan lidah, mengangkat bahu, membungkukkan badan, dan 

sebagainya.20 Pada situasi-situasi tertentu pemikiran manusia dapat menjadi subjektif 

dari sebuah gejala yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi di lain pihak dapat 

menjadi objektif juga.21

Berger dan Luckmann juga mengatakan bahwa posisi seseorang pada jabatan 

tertentu dalam masyarakat atau komunitas sosial akan memberikan pengaruh cara 

seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya bagaimana dia berbicara dan 

dengan siapa dia sering berinteraksi dalam komunitas sosial. Dengan demikian, 

struktur sosial merupakan elemen penting dari realitas kehidupan sehari-hari.22

Peter Berger dan Luckmann juga mencoba untuk menyajikan secara umum 

dan sistematis peran pengetahuan dalam masyarakat. Mereka berharap bahwa upaya 

untuk mengembangkan teori yang sistematis untuk sosiologi pengetahuan akan 

membantu lebih kritis dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat 

dan dapat menemukan fakta-fakta empiris dalam penyelidikan23 Menurut mereka

juga, teori dalam setiap penelitian empiris harus relevan sebagai sebuah hubungan. 

Jika dalam penelitian empiris terlihat adanya hubungan yang tidak relevan dengan 

inti teoritis, maka dengan ini pandangan realitas, objektif dan subjektif, dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari akan terlihat tidak jelas.24

                                                          
20Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

2004),41.
21Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in 

the Sociology of Knowledge, 47.
22Ibid.,48.
23Ibid., 207.
24Ibid., 209.
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Sosiologi pengetahuan harus menjadi konsep yang jelas untuk menjadi 

panduan dalam interaksi sosial dan terus menerus dilakukan, baik dengan kejadian 

yang telah berlalu, dalam suatu konsep pemikiran, dan dengan realitas hidup sehari-

hari sosial masyarakat. Berdasarkan hal itu, sosiologi pengetahuan dapat 

menghasilkan sebuah gagasan yang tidak hanya menjadi angan-angan belaka, namun 

mampu diwujudkan dalam realitas interaksi manusia.

Kesimpulan

Dalam perjalanan kehidupan sosial yang terjadi saat ini, banyak sekali 

ditemukan gagasan-gagasan yang dapat membuat kehidupan ini semakin lebih baik. 

Selain ada gagasan yang baik dan cocok untuk diterapkan pada saat ini, namun ada 

juga gagasan yang tidak cocok untuk dilakukan. Segala gagasan yang tidak cocok 

dengan tatanan yang sedang berlangsung hanya merupakan sebuah harapan yang 

tidak menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan yang berhubungan dengan tatanan yang

ada, dianggap sebagai gagasan-gagasan yang memadai dan sesuai dengan 

kenyataan.25

Jadi ideologi adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang muncul dari 

fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang dapat 

diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Utopia adalah sebuah 

ide atau konsep pemikiran yang juga muncul dari keadaan sosial dalam masyarakat, 

namun ide ini tidak bisa diterima dan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ide ini akan selalu berkembang 

                                                          
25Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 211.
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dalam masyarakat dan suatu saat dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan 

sosial.

Sosiologi pengetahuan berfungsi untuk menentukan kesalingterkaitan antara 

pikiran dan tindakan manusia dalam menjalani hidupnya. Bisa juga diartikan bahwa 

sosiologi pengetahuan berkaitan dengan hubungan antara pemikiran manusia dan 

konteks sosial tempat manusia itu berada. Berdasarkan itu, sosiologi pengetahuan 

dapat menjadi alat riset untuk meneliti dan mempelajari keadaan atau masalah-

masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 26 Sehingga ide-ide atau konsep 

pemikiran yang dimunculkan oleh suatu komunitas dapat dianalisa dengan baik, 

dapat diterima atau tidak dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, maka 

dalam pelaksanaan dari sosiologi pengetahuan ini, apabila ingin diterapkan dalam 

sebuah komunitas sosial maupun masyarakat, sosiologi pengetahuan ini harus 

dilaksanakan secara terus-menerus.

Sosiologi pengetahuan juga merupakan suatu ilmu yang dapat digunakan 

dalam kehidupan manusia dalam merekonstruksi proses-proses sosial yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi pengetahuan berkontribusi dalam 

menganalisa eksistensi manusia dalam kehidupan pribadinya maupun dalam 

kehidupan sosial.

Sosiologi pengetahuan juga dapat diterapkan dalam kehidupan bergereja, 

karena gereja merupakan salah satu komunitas sosial. Di dalam gereja terdapat 

interaksi dari setiap orang dan banyak sekali proses-proses sosial yang terjadi dan 

                                                          
26http://web.ed.ntnu.edu.tw/~t04008/frontpage/online/ideology/knowledge1.doc. diunduh 

pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul 20.00 wib.
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melibatkan banyak orang. Sosiologi pengetahuan juga dapat menjadi alat analisis 

dalam mengetahui gagasan-gagasan yang dimiliki oleh gereja.  Apakah gagasan yang 

dikeluarkan nantinya akan memperhatikan keadaan yang sedang terjadi dalam 

kehidupan jemaat.

Ini berguna supaya Ide-ide yang ada di dalam gereja bukan hanya untuk 

menjawab kebutuhan dari beberapa orang saja atau kelompok-kelompok tertentu, 

tetapi harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan jemaat secara menyeluruh. 

Sosiologi pengetahuan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan yang dimiliki oleh jemaat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada 

dalam pelayanan gereja, terutama dalam menjawab kebutuhan jemaat dapat lebih 

tingkatkan. Akhirnya panggilan dan pengutusan gereja benar-benar dapat dirasakan 

oleh seluruh ciptaan-Nya secara nyata. 



BAB II

TEORI SOSIOLOGI PENGETAHUAN



Pada umumnya manusia dilahirkan seorang diri. Namun demikian, mengapa manusia harus hidup bermasyarakat. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Bayi misalnya, harus diajar makan, berjalan, bermain-main dan lain sebagainya. Jadi sejak lahir, manusia sudah harus berhubungan dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Lagi pula, manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-alat fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Oleh kerena itu, sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:[footnoteRef:1] [1: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penghantar (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 113-114.] 


1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat)

2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan di atas tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, sehingga dalam memenuhi kehidupan itu semua, maka manusia akan terbentuk dalam sebuah himpunan atau kelompok sosial.[footnoteRef:2] [2: Ibid., 115.] 


Untuk menentukan kesalingterkaitan antara pikiran manusia dan tindakannya dengan lingkungan, penulis akan menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Dalam hal ini teori sosiologi pengetahuan yang dimaksud adalah yang memperhatikan hubungan sosial dan pemikiran manusia. 

Berikut ini adalah beberapa teori sosiologi pengetahuan dari beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi dewasa ini.

Sosiologi Pengetahuan Max Scheler

Istilah sosiologi pengetahuan diciptakan oleh Max Scheler.[footnoteRef:3] Waktu nya tahun 1920-an, di Jerman. Scheler ini adalah seorang filsuf.  Ketiga fakta ini cukup penting untuk memahami asal-usul dan perkembangan lebih lanjut dari sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan berasal dari situasi tertentu dari sejarah intelektual Jerman dan konteks filosofis. Pada waktu itu keadaan Jerman berada dalam keadaan yang sangat sulit, yaitu dalam keadaan perang, penindasan dan keributan yang besar. Akibatnya sosiologi pengetahuan menjadi perhatian, bukan hanya bagi sosiolog yang ada di Jerman pada waktu itu yang sedang mengalami masalah, namun juga oleh seluruh sosiolog pada umumnya.[footnoteRef:4] [3: Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge, (London : Penguin Books, 1966),16.]  [4: Max Scheler yang dikutip oleh Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge, 16.] 


Ada definisi yang berbeda dari sifat dan ruang lingkup sosiologi pengetahuan. Hampir bisa dikatakan bahwa sejarah sub-disiplin sosiologi pengetahuan ini ada dalam berbagai definisi. Namun, ada kesepakatan umum yang menyatakan bahwa sosiologi pengetahuan berkaitan dengan hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial tempat manusia itu berada.[footnoteRef:5] Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengetahuan muncul dari hasil interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Sosiologi pengetahuan juga dapat digunakan sebagai analisis terhadap keteraturan proses-proses sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.[footnoteRef:6]   [5: Ibid.,]  [6: Peter Busch (IGI Publishing), http://www.wordtrade.com/society/sociologyknowledge.htm. pada tanggal 2 oktober 2011 pukul 11.00 wib.] 


Masih menurut Scheler, munculnya ide-ide dalam kehidupan sosial dapat ditemukan melalui suatu perjalanan sejarah kehidupan manusia serta hubungannya dengan lingkungan tempat manusia itu bereksistensi. Melalui keadaan seperti itu, maka dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pikiran seseorang.[footnoteRef:7] [7: Lewis A. Coser oleh Internasional Ensiklopedi Ilmu Sosial, diedit oleh David L. Kusen. The Macmillan Co & The Free Pres, NY, 1968 Vol.7, hlm 428-434. Dikutip dari http:// ecsocman.edu.ru/data/832/652/1219/knowledge.doc. Pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul21.00 wib.] 


Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Sosiologi pengetahuan adalah salah satu dari cabang-cabang termuda dari sosiologi. Sebagai teori, cabang ini berusaha menganalisa kaitan antara pengetahuan dan kehidupan. Sosiologi pengetahuan muncul dalam usahanya mengembangkan berbagai kesalingterkaitan yang terjadi dalam krisis pemikiran modern, khususnya hubungan sosial dan bentuk pemikiran. Di satu pihak, sosiologi pengetahuan bertujuan untuk menemukan kriteria yang operasional untuk menentukan kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan. Di lain pihak, sosiologi pengetahuan ingin mengembangkan suatu teori yang cocok untuk situasi zaman saat ini mengenai faktor-faktor non-teoritis yang menentukan dalam pengetahuan.[footnoteRef:8] [8: Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : Kanisius, 1991), 287.] 


Mannheim berpendapat bahwa sosiologi pengetahuan ”ditakdirkan” untuk memainkan peran utama dalam kehidupan intelektual dan politik. Misalnya di zaman krisis dan konflik, dapat dilihat kondisi sosiologis dalam masyarakat akan banyak menimbulkan ide-ide persaingan, filsafat politik, ideologi dan beragam produk budaya. Pada saat seperti itu Mannheim menginginkan agar sosiologi pengetahuan menjadi pusat strategi untuk menciptakan suatu persesuaian antara politik dan pikiran.[footnoteRef:9] [9: Peter Busch (IGI Publishing), http://www.wordtrade.com/society/sociologyknowledge.htm. pada tanggal 2 oktober 2011 pukul 11.00 wib.] 


Mannheim mendefenisikan sosiologi pengetahuan sebagai teori sosial atau pengkondisian eksistesial pikiran. Oleh karena itu, sosiologi pengetahuan menurut Mannheim mempunyai tugas untuk memecahkan masalah pengkondisian sosial dari pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dengan mengakui  adanya kaitan antara pemikiran manusia dan tindakannya dalam hubungan sosial. Kaitan-kaitan itu digambarkan dalam cakrawala pengetahuan, serta menggunakan kaitan-kaitan itu sebagai bahan untuk pemeriksaan kesimpulan riset-riset.[footnoteRef:10] [10: Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 288.] 


Ideologie und Utopie (1929) adalah buku Mannheim yang paling banyak diperdebatkan. Teori sosiologis Mannheim telah menjadi subjek dari berbagai studi tentang sosiologi pengetahuan. Dalam buku ini juga Mannheim menulis tentang politik dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari latar belakang masalah yang terjadi di Jerman tentang penindasan dan kesewenang-wenangan oleh kaum penguasa yang dialami Mannheim.[footnoteRef:11] [11: Arif Budiman, pengantar dalam buku Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Yogyakarta : Kanisius, 1991), xvii.] 


Ideologi dalam pengertian populernya dimaknakan sebagai sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Ideologi merupakan sebuah keinginan atau gagasan yang ingin dicapai, bukan fakta empiris yang terjadi, sehingga ideologi dapat bersifat subjektif. Ketika ideologi bersifat subjektif, maka  akan membuat ideologi itu tidak lagi kritis terhadap kebenaran yang ada. Seperti dinyatakan dalam The World Book Encyclopedia :[footnoteRef:12] [12: Arif Budiman, pengantar dalam buku Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, xvii.] 


Ideologi tidak didasarkan pada informasi faktual dalam memperkuat kepercayaannya. Orang yang menerima sebuah sistem pikiran tertentu ini cenderung menolak sistem pikiran lain yang tidak sama dalam menjelaskan kenyataan yang sama. Untuk orang-orang ini, hanya kesimpulan yang didasarkan pada ideologi mereka yang dianggap logis dan benar. Karena itu, orang yang secara kuat menganut sebuah ideologi tertentu mengalami kesukaran untuk mengerti dan berhubungan dengan penganut ideologi lain.



Kata utopia sendiri menjadi populer berkat karya Thomas More yang diterbitkan pada tahun 1516 (dalam bahasa latin), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1551. Buku ini melukiskan kehidupan sebuah masyarakat di sebuah pulau yang bernama Utopia, yang memiliki sistem pemerintahan yang ideal. Istilah utopia berarti sesuatu hal yang tidak terdapat di dunia ini, dan tidak akan bisa direalisasikan dalam kehidupan ini. Biasanya utopia merujuk kepada sebuah sistem kemasyarakatan yang ideal.[footnoteRef:13] [13: Ibid.,xvii-xviii.] 


Mannheim sendiri memberikan pengertian baru kepada istilah ideologi dan utopia, sesuai dengan dasar-dasar pikirannya dalam usaha memperkenalkan sosiologi pengetahuan. Ideologi dan utopia adalah sama, dalam arti keduanya merupakan gejala sosial yang belum terjadi, yaitu keduanya merupakan sebuah gagasan pemikiran yang belum menjadi kenyataan.[footnoteRef:14] Namun suatu keadaan pikiran bersifat Utopis bilamana fakta dan harapan berbeda. Akan tetapi, jangan menganggap utopis apabila suatu keadaan pikiran tidak sesuai dengan  kenyataan yang terjadi, karena hal-hal inilah yang akan dijadikan acuan untuk melihat sebuah realita yang terjadi dalam masyarakat yang mewarnai suatu Zaman.[footnoteRef:15] [14: Ibid., xviii.]  [15: Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 209.] 


Dalam perjalanan sejarah, manusia telah menyibukkan dirinya lebih sering dengan sebuah keinginan yang belum terwujud atau dengan harapan. Akhirnya  bentuk-bentuk kehidupan sosial yang konkret telah dibangun atas dasar keadaan-keadaan pikiran yang bersifat ”ideologis” semacam itu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu orientasi yang tak sesuai dengan kenyataan akan menjadi utopis bila cenderung ingin mengubah tatanan yang ada. Setiap periode dalam sejarah sudah mengandung gagasan-gagasan yang melampaui tatanan yang ada, namun gagasan-gagasan itu tidak berfungsi sebagai utopia. Gagasan-gagasan itu  dapat menjadi ideologi yang cocok untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, jika gagasan-gagasan itu dapat terintegrasi dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat.[footnoteRef:16] [16: Ibid., 210.] 


Pada awalnya ideologi merupakan gagasan-gagasan yang belum menjadi kenyataan. Pada pelaksanaannya juga ternyata sangat sulit, namun apabila ideologi bisa diterima oleh komunitas sosial masyarakat, maka ideologi tersebut dapat diwujudkan dan menjadi sebuah kenyataan. Meskipun ideologi sering merupakan motif-motif yang bermaksud baik, tetapi ada juga ideologi yang cenderung bersifat subjektif. Bila ideologi yang bersifat subjektif itu secara aktual diwujudkan dalam praktek menurut pengertian-pengertiannya, ideologi pada akhirnya sangat sering didistorsikan. Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sebagian masyarakat ada yang melihat bahwa ideologi bersifat subjektif dan hanya membawa faktor-faktor kepentingan bagi orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu.[footnoteRef:17] [17: Ibid., 212.] 


Ideologi dan utopia merupakan konsep pemikiran yang  ada dalam diri setiap orang. Ideologi adalah konsep pemikiran yang berusaha mempertahankan suatu sistem yang sedang berjalan atau berada dalam suatu tatanan yang ada. Ini dilakukan oleh mereka yang sedang berkuasa. Sementara itu Utopia adalah konsep pemikiran sebaliknya,yaitu konsep pemikiran yang berusaha melakukan perubahan dari sebuah sistem yang berjalan atau dari tatanan yang ada. Biasanya ini dilaksanakan oleh kaum oposisi.[footnoteRef:18] [18: Ibid., 213-215.] 


Dari 2 konsep pemikiran di atas, maka sosiologi pengetahuan berusaha menganalisa dan melihat adanya kaitan antara pemikiran manusia dengan tindakannya dalam hubungan sosial. Bisa juga diartikan bahwa sosiologi pengetahuan adalah hubungan antara pemikiran manusia dengan konteks sosial tempat manusia itu berada.[footnoteRef:19] [19: Ibid., ] 


Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger

Dalam interaksi sosial, sesuatu yang dilihat oleh orang lain merupakan pengalaman yang penting dalam menghadapi sebuah situasi. Hal ini merupakan langkah pertama dari proses interaksi sosial. Misalnya ketika seseorang berekspresi, maka ekspresi tersebut dapat menjadi penilaian dan memberikan makna tertentu bagi orang lain. Hal yang nyata dapat dilihat dalam hidup sehari-hari, bahwa seseorang dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan kata atau hanya dengan menggunakan gerak tangan, menjulurkan lidah, mengangkat bahu, membungkukkan badan, dan sebagainya.[footnoteRef:20] Pada situasi-situasi tertentu pemikiran manusia dapat menjadi subjektif dari sebuah gejala yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi di lain pihak dapat menjadi objektif juga.[footnoteRef:21]  [20: Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004),41.]  [21: Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge, 47.] 


Berger dan Luckmann juga mengatakan bahwa posisi seseorang pada jabatan tertentu dalam masyarakat atau komunitas sosial akan memberikan pengaruh cara seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya bagaimana dia berbicara dan dengan siapa dia sering berinteraksi dalam komunitas sosial. Dengan demikian, struktur sosial merupakan elemen penting dari realitas kehidupan sehari-hari.[footnoteRef:22]   [22: Ibid.,48.] 


Peter Berger dan Luckmann juga mencoba untuk menyajikan secara umum dan sistematis peran pengetahuan dalam masyarakat. Mereka berharap bahwa upaya untuk mengembangkan teori yang sistematis untuk sosiologi pengetahuan akan membantu lebih kritis dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menemukan fakta-fakta empiris dalam penyelidikan[footnoteRef:23] Menurut mereka juga, teori dalam setiap penelitian empiris harus relevan sebagai sebuah hubungan. Jika dalam penelitian empiris terlihat adanya hubungan yang tidak relevan dengan inti teoritis, maka dengan ini pandangan realitas, objektif dan subjektif,  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari akan terlihat tidak jelas.[footnoteRef:24]  [23: Ibid., 207.]  [24: Ibid., 209.] 


Sosiologi pengetahuan harus menjadi konsep yang jelas untuk menjadi panduan dalam interaksi sosial dan terus menerus dilakukan, baik dengan kejadian yang telah berlalu, dalam suatu konsep pemikiran, dan dengan realitas hidup sehari-hari sosial masyarakat. Berdasarkan hal itu, sosiologi pengetahuan dapat menghasilkan sebuah gagasan yang tidak hanya menjadi angan-angan belaka, namun mampu diwujudkan dalam realitas interaksi manusia.

Kesimpulan

Dalam perjalanan kehidupan sosial yang terjadi saat ini, banyak sekali ditemukan gagasan-gagasan yang dapat membuat kehidupan ini semakin lebih baik. Selain ada gagasan yang baik dan cocok untuk diterapkan pada saat ini, namun ada juga gagasan yang tidak cocok untuk dilakukan. Segala gagasan yang tidak cocok dengan tatanan yang sedang berlangsung hanya merupakan sebuah harapan yang tidak menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan yang berhubungan dengan tatanan yang ada, dianggap sebagai gagasan-gagasan yang memadai dan sesuai dengan kenyataan.[footnoteRef:25]  [25: Karl Mannheim, Ideologi dan utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, 211.] 


Jadi ideologi adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang muncul dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Utopia adalah sebuah ide atau konsep pemikiran yang juga muncul dari keadaan sosial dalam masyarakat, namun ide ini tidak bisa diterima dan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ide ini akan selalu berkembang dalam masyarakat dan suatu saat dapat diterima dan diwujudkan dalam kehidupan sosial. 

Sosiologi pengetahuan berfungsi untuk menentukan kesalingterkaitan antara pikiran dan tindakan manusia dalam menjalani hidupnya. Bisa juga diartikan bahwa sosiologi pengetahuan berkaitan dengan hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat manusia itu berada. Berdasarkan itu, sosiologi pengetahuan dapat menjadi alat riset untuk meneliti dan mempelajari keadaan atau masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. [footnoteRef:26] Sehingga ide-ide atau konsep pemikiran yang dimunculkan oleh suatu komunitas dapat dianalisa dengan baik, dapat diterima atau tidak dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan dari sosiologi pengetahuan ini, apabila ingin diterapkan dalam sebuah komunitas sosial maupun masyarakat, sosiologi pengetahuan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus.  [26: http://web.ed.ntnu.edu.tw/~t04008/frontpage/online/ideology/knowledge1.doc. diunduh pada tanggal 15 Agustus 2011 pukul 20.00 wib.] 


Sosiologi pengetahuan juga merupakan suatu ilmu yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia dalam merekonstruksi proses-proses sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi pengetahuan berkontribusi dalam menganalisa eksistensi manusia dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosial.

 Sosiologi pengetahuan juga dapat diterapkan dalam kehidupan bergereja, karena gereja merupakan salah satu komunitas sosial. Di dalam gereja terdapat interaksi dari setiap orang dan banyak sekali proses-proses sosial yang terjadi dan melibatkan banyak orang. Sosiologi pengetahuan juga dapat menjadi alat analisis dalam mengetahui gagasan-gagasan yang dimiliki oleh gereja.  Apakah gagasan yang dikeluarkan nantinya akan memperhatikan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat.

Ini berguna supaya Ide-ide yang ada di dalam gereja bukan hanya untuk menjawab kebutuhan dari beberapa orang saja atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan jemaat secara menyeluruh. Sosiologi pengetahuan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh jemaat, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelayanan gereja, terutama dalam menjawab kebutuhan jemaat dapat lebih tingkatkan. Akhirnya panggilan dan pengutusan gereja benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh ciptaan-Nya secara nyata. 
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