
BAB II 

Teori Identitas Sosial. 

 

1. Pendahuluan  

Manusia adalah mahkluk yang bertanya akan dirinya. Mahkluk yang harus mencari 

identitas dirinya. Mahkluk dengan kesadaran di manakah seharusnya dia berada. Keadaan 

tersebut tidak terjadi pada mahkluk-mahkluk lainnya, hewan, tumbuhan, dan lingkungan 

sekitarnya. Ketika manusia bertanya akan dirinya, di situlah sebenarnya manusia telah berupaya 

membedakan dirinya dengan yang lain, atau orang lain dengan mereka. Dalam perbedaan 

tersebut timbul pula identitas aku, mereka, dan yang lain
1
.  

Hidup dapat dibagi menjadi 3 fase, antara lain : hidup yang dahulu (kemarin), hidup 

sekarang ini, dan hidup yang akan datang. Sementara, Hidup  berbeda dengan kehidupan. 

Kehidupan adalah serba-serbi dari hidup itu sendiri. Mulai dari lahir, sampai dengan makluk 

hidup itu mati. Misalnya dalam kehidupan manusia, ada perkawinan (dengan segala macam 

prosesnya seperti peminangan, pertunangan, pernikahan ataupun perceraian), perselisihan satu 

sama lain (seperti pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, dan peperangan), dan lain-lain
2
. 

Termasuk tradisi bekerja sama (gotong royong). Sedangkan Erikson bertolak dari fakta dasar 

bahwa setiap manusia membenarkan penegasannya bahwa aku adalah seseorang. Menjadi 

seorang berarti manusia mengalami diri sebagai aku, selaku oknum yang sentral, mandiri dan 
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unik, yang mempunyai suatu kesadaran akan kesatuan batiniahnya sendiri
3
. Atau yang disebut 

identitas.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas dan kata sosial 

sebagai berikut; Identitas adalah “ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri”. Sedangkan 

kata  sosial didefenisikan sebagai yang “berkenaan dengan masyarakat”
4
. Dengan demikian 

penulis merangkai defenisi kedua kata ini menjadi; “identitas sosial adalah ciri-ciri atau keadaan 

khusus sekelompok masyarakat”. Identitas menunjukkan cara-cara di mana individu dan 

kolektivitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan mereka dengan individu dan kolektivitas 

lain
5
. 

Identitas dengan sendirinya, merupakan satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan, 

sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. 

Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial
6
. Sejak awal proses identitas, setiap individu 

seluruhnya diresapi oleh sejarah masyarakat, dan karena itu dari permulaan mengandung dimensi 

sosial dan budaya
7
. Keluarga merupakan sumber cerita yang mengikat kita dengan masa lalu dan 

memberikan kita “rasa identitas dengan dunia ini”. Cerita-cerita ini juga ditanamkan dengan 

kepercayaan dan nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas seseorang
8
.  

Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang dimiliki 

secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakan seseorang  dengan 
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orang lain
9
. Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota kelompok 

(Abrams & Hogg, 1990).
10

 

Identitas sosial dapat berdasarkan keanggotaan kita dalam kategori demografis (misalnya, 

kewarganegaraan, etnis, gender, umur, kelas sosial), peranan kita (misalnya pelajar, dosen, orang 

tua), keanggotaan kita dalam organisasi formal dan informal (misalnya partai politik, klub 

sosial), perkumpulan atau pekerjaan kita (misalnya, ilmuwan, pekerja seni, tukang kebun) atau 

keanggotaan kita dalam kelompok cacat (misalnya gelandangan, pengidap AIDS)
11

. Identitas 

manusia merupakan pandangan yang menghubungkan seseorang dengan seluruh manusia dan 

memisahkannya dari berbagai bentuk kehidupan yang lain. Identitas sosial merupakan 

perwakilan dari kelompok di mana anda bergabung, seperti ras, etnisitas, pekerjaan, umur, 

kampung halaman, dan lain-lain. Identitas sosial merupakan produk dari perbedaan antara 

menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu dan bukan anggota dari kelompok sosial yang lain 

(yaitu dikotomi kelompok dalam dan luar)
12

. Pada identitas personal, seseorang akan 

mendefenisikan dirinya berdasarkan atribut atau trait yang membedakan dirinya dengan orang 

lain dan hubungan interpersonal yang dimiliki. Sedangkan identitas sosial, seseorang akan 

mendefenisikan dirinya  berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok atau atribut yang 

dimilki bersama oleh anggota kelompok (Vaughan & Hogg, 2002)
13

. 

Masing-masing orang dibentuk oleh suatu proses yang reflektif, di mana persepsi tentang 

bagaimana kita melihat orang lain merupakan bagian yang terpenting. Bahwa kesan tentang individu 

(self-image) dengan kesan kelompoknya (group we-image) merupakan dua hal yang tidak terpisah. 

Pengertian identitas sosial didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa tindakan sosial manusia harus 

                                                           
9
Cris Barker, Cultural Studies Teori dan Praktik, (Yoyakarta: PT. Bentang Pustaka). 221. 

10
Ibid_221. 

11
Larry A. Samosir. Dkk Komunikasi Lintas Budaya, edisi 7, Salemba Humanika. 2010), 186. 

12
Ibid_185. 

13
Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 55-56. 



dipahami dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal 

dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang 

membedakanmu dengan orang lain14.  

Dalam hal identitas, Identitas itu ada yang terberi (terbawa sejak lahir), tetapi ada juga yang 

memang berasal dari proses pencarian. Identitas yang terberi (terbawa sejak lahir) cantohnya saja 

dalam hal identitas kelamin “laki-laki dan perempuan”. Identitas Andi sebagai laki-laki adalah 

identitas yang sudah terberi sejak lahir, mau tidak mau dia harus menerima itu. Namun demikian, 

dengan kemajuan teknologi yang ada, identitas yang terberipun bisa diganti dengan identitas 

yang kita inginkan, misalnya saja yang tadinya Andi memiliki identitas laki-laki, namun dia 

memutuskan untuk merubah alat kelaminnya menjadi perempuan, sehingga identitas Andi 

sekarang adalah perempuan. Penjelasan tersebut sekedar memberikan contoh saja kalau 

terkadang kitapun tak berhak memilih identitas kita sendiri. Karena manusia sebagai individu 

tidak bisa melepaskan keberadaannya dalam masyarakat, maka status identitas kita pun bisa saja 

datang dari orang lain. Ini bisa timbul karena ketika identitas terlahir, lahir pulalah perbedaan 

yang juga berupaya memberi identitas kepada orang di luar dirinya. Identitas umumnya 

dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan 

unik yang memelihara kesinambungan arti masa lampaunya sendiri bagi diri sendiri dan orang 

lain; kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang 

diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta 

apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan indikasi 

semacam inilah kemudian dalam diri tiap individu dalam sebuah kelompok kemudian terdorong 

untuk membangun identitasnya agar dapat menjawab berbagai pertanyaan yang dikenakan dalam 
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diri tiap-tiap individu maupun terhadap kelompok di mana individu itu berada
15

. Identitas juga 

menunjukkan cara-cara di mana individu dan kelompok-kelompok yang dibedakan dalam 

hubungan mereka dengan individu lain dan kelompok lain
16

. Sementara, Tajfel mendefinisikan 

Identitas sosial sebagai pengetahuan individu di mana dia merasa sebagai bagian anggota 

kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai (Tajfel, 1979).
17

 

Identitas adalah pemahaman kita tentang siapa kita dan siapa orang lain, dan, timbal balik, 

pemahaman orang lain tentang diri mereka sendiri dan orang lain (Termasuk kita)
18

. 

2. Proses Terbentuknya Identitas. 

Berkenaan dengan masyarakat (sosial)
19

, tentu tidak dapat melepaskan pembahasan 

mengenai individu-individu, karena kita juga tidak bisa menolak bahwa ternyata masyarakat 

adalah kumpulan individu-individu. Begitupula dengan masalah identitas. Jika mengkaji masalah 

identitas sosial, maka harus juga memahami masalah identitas individu. Dengan demikian, maka 

pada bagian ini, penulis akan mencoba menguraikan bagaimana proses terbentuknya identitas 

individu dan bagaimana proses pembentukan identitas sosial. 

 Proses terbentuknya Identitas Individu (diri). Karena fokus penelitian ini berpusat pada 

identitas sosial maka penulis hanya akan mengkaji lebih banyak mengenai identitas sosial. 

Tetapi untuk melengkapi tulisan ini, maka ada baiknya akan dibahas pula mengenai 

identitas individu, sebagaimana yang telah dikatakan penulis sebelumnya dalam awal 
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paragraf pada point 2 bab ini tentang proses terbentunkya identitas. Identitas diri selalu 

dinilai dari apa yang dikonsumsi dan apa yang dimiliki, bagaimana cara seorang 

berbusana, serta di mana seseorang menampilkan diri
20

. Identitas pribadi terdiri atas 

karakteristik yang membuat seseorang berbeda dari orang lain dikelompoknya, 

karakteristik yang membuatnya unik dan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. 

Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, disposisi 

yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya
21

. Identitas 

pribadi membedakan diri yang unik dengan pribadi lain, berbeda dengan identitas sosial 

yang merupakan internalisasi dan sering bersifat umum dalam identifikasi kolektif. 

Identitass sosial kadang-kadang lebih menonjol pengaruhnya pada perilaku individu
22

.  

 Proses Terbentuknya Identitas Sosial. Richard Jenkins mengambil intisari tulisan Turner 

1984; dan 1987 tentang identitas sosial dengan mengatakan, Kategorisasi Sosial 

menghasilkan identitas sosial, dan menghasilkan perbandingan sosial, yang dapat saja 

berakibat positif atau negatif terhadap evaluasi diri (bdk, Richard Jenkins, Social Identity, 

Third Edition, United Kingdom: Routledge, 2008), 112
23

. Identitas sosial merupakan 

bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasinya dengan sebuah 

bangsa kelompok etnis, gender atau afiliasi sosial lainya, identitas sosial sangat penting 

karena mereka memberi kita perasaan bahwa kita memiliki tempat dan kedudukan dalam 

dunia. Tanpa identitas sosial, kebanyakan dari kita akan merasa seperti kelereng yang 
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menggelinding bebas dan tanpa saling terkait antara satu dengan yang lain dalam sebuah 

semesta
24

.  

Dalam pandangan Hogg
25

, proses identitas sosial melalui 3 tahapan yaitu Social 

Categorization, Prototype, dan Depersonalization. prototype yang menjelaskan dan menentukan 

perilaku. Social Categorization berdampak pada definisi diri, perilaku. Persepsi prototype yang 

menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmenentuan identitas ini terjadi, maka 

konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototype juga bisa menjadi sebuah momok 

bagi kelompok sosial. Dengan memberikan prototype yang berlebihan pada kelompoknya, maka 

penilaian yang dilakukan kepada kelompok lain adalah jelek. 

Secara kognitif, orang akan merepresentasikan kelompok-kelompoknya dalam bentuk prototype- 

prototype. Selain itu atribut-atribut yang menggambarkan kesamaan dan hubungan struktur 

dalam kelompok. Hal ini dilakukan untuk membedakan dan menentukan keanggotaan 

kelompok
26

. Prototype adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan 

dengan pemaksimalan perbredaan yang dimiliki oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Hal 

ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Depersonalisasi adalah proses di 

mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau 

memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan 

bukannya individu yang unik
27

. 

Identitas sosial tidak datang dengan sendirinya. Dalam pembentukan suatu identitas ada proses 

motivasi-motivasi. Hogg (2004), memberikan penjelasan bahwa dalam proses pembentukan 

identitas, individu memiliki dua motivasi. 
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1) Self Enchacemen (peningkatan diri). 

Self Enchancemen ini oleh individu dimanfaatkan untuk memajukan atau menjaga status 

kelompok mereka terhadap kelompok lain yang berada di luar dirinnya. Selain itu juga berfungsi 

untuk mengevaluasi identitas kolektif. Dalam konteks kelompok yang lebih menonjol, Self dalam 

pembahasan Hogg dapat dimaknai sebagai Collective Self atau identitas sosial. 

2) Uncertainty Reduction (reduksi yang tidak menentu). 

Uncertainty Reduction dilakukan untuk mengetahui posisi kondisi sosial di mana ia berada. 

Tanpa motivasi ini individu tidak akan tahu dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan, dan 

bagaimana mereka harus melakukannya. Sekaligus berfungsi untuk pembentukan protoype 

identitas sosial
28

. 

Baik identitas individu maupun identitas sosial merupakan hasil konstruksi dari 

masyarakat, dalam hal ini, individu dipandang bukan sebagai suatu kesatuan yang pasif 

ditentukan oleh pengaruh luar dalam membentuk identitasnya, melainkan secara aktif 

membentuk identitasnya melalui diskursus sosial
29

. Pendekatan Freud mengdentifikasikan bahwa 

di dalam dorongan untuk melakukan sesuatu, seseorang tidak bisa keluar dari identitas 

sosialnya
30

. Dengan mengetahui siapa diri kita, kita akan dapat mengetahui siapa diri (self) dan 

siapa yang lain (others)
31

.  

Antara identitas individu/pribadi dan identitas sosial ini terdapat satu benang merah yang tidak 

bisa diabaikan, bahwa ternyata keluargalah yang pertama kali menanamkan konsep identitas 

pribadi atau kelompok
32

.  
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Menurut Hogg dan Abraham (1988) di dalam masyarakat sendiri secara hirarkis terstruktur 

kategori-kategori sosial yang merupakan penggolongan orang menurut negara, ras, klas sosial, 

pekerjaan, jenis kelamin, etnis, agama dan lain sebagainya. Di dalam masing-masing kategori 

sosial tersebut melekat suatu kekuatan, status dan martabat yang pada akhirnya memunculkan 

suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat, yaitu suatu struktur yang menentukan 

kekuatan dan status hubungan antar individu dan antar kelompok
33

. Kekuatan dan status 

hubungan inilah yang kemudian diklaim sebagai identitas individu dan identitas sosial. 

 Sampai di sini, menjadi jelas, bagaiman identitas sosial terbentuk. Ia merupakan produk 

kognitif manusia. Ia terbentuk dari proses-proses kognitif dalam mengklarifikasikan dunia sosial 

(kategori sosial), melalui pengkategorisasian diri pada prototipe suatu kategorisasi atau 

kelompok sosial tertentu, serta dipelihara dan dikembangkan lewat suatu perbandingan sosial 

yang bias. Dalam arti ini identitas sosial tidak lain merupakan apa yang disebut Durkheim 

sebagai kesadaran kolektif (concience collektive) yang mengikat dan mempersatukan individu 

dengan kelompoknya
34

 

 

3. Fungsi  Identitas Sosial. 

Pada dasarnya setiap individu ingin dan selalu berlomba memiliki identitas yang positif 

di mata kelompoknya dalam rangka mendapatkan pengakuan (recognition) dari pihak yang lain 

(the others) sehingga nantinya mereka akan mendapatkan suatu persamaan sosial (sosial 

equality). Bahkan menurut Laker dalam keadaan di mana individu ataupun kelompok merasa 

identitasnya sebagai anggota suatu kelompok kurang berharga maka akan muncul fenomena 
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misidentification, yaitu upaya mengidentifikasi pada identitas/ kelompok lain yang dipandang 

lebih baik. Fenomena ini misalnya ditemukan pada anak-anak kulit hitam di Amerika yang justru 

menganggap rendah kelompoknya sendiri dan lebih senang mengidentifikasi pada kelompok 

kulit putih
35

. Dengan menyadari pentingnya diri dan hubungannya dengan identitas kelompok. 

Henry Tajfel (1982) dan John Turner (1986) mengemukakan identitas sosial seseorang 

ditentukan oleh kelompok dimana ia tergabung. Orang yang termotivasi untuk bergabung dengan 

kelompok yang paling menarik dan atau memberikan keuntungan bagi kelompok dimana ia 

tergabung didalamnya. Lebih lanjut Turner dan Tajfel mengamati bahwa orang berjuang untuk 

mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif dan ketika identitas sosial 

dipandang tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok dimana mereka merasa 

lebih nyaman atau membuat kelompok dimana mereka sedang tergabung sebagai tempat yang 

lebih menyenangkan
36

. Artinya fungsi identitas sosial seseorang atau sekelompok orang adalah, 

untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, efektif. 

Dan dialektif. Dialektif yang dimaksud adalah menyangkut dialog atau pembahasan penemuan 

jati diri identitas sosial. Identitas sosial juga membantu seseorang untuk mengenali dirinya 

darimana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Hal ini kemudian membentuk seseorang 

menjadi agen sosial, artinya menandakan bahawa seseorang tidak sendirian, tetapi memiliki 

dukungan dan solidaritas dari pihak lain dalam kelompoknya sendiri.  

Indentitas sosial sangat penting dalam performance dan produktivitas kelompok, yang pada 

akhirnya menghasilkan persamaan dengan anggota lain. Selain itu, salah satu fungsi mendasar 

dari identitas sosial adalah setiap anggota kelompok sosial tersebut akan lebih mudah diajak 
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bekerjasama. Dengan demikian, maka pada akhirnya, akan ada konformitas terhadap perilaku 

dan sikap kelompok dalam kelompok itu sendiri.  

4. Teori Identitas Sosial (Richard Jenkins). 

Ada banyak pertanyaan untuk bertanya tentang identitas dan penentuan identitas 

(identifikasi). Bagaimana kita tahu siapa kita, dan bagaimana orang lain mengenali kita? 

Bagaimana kita merasa diri sebagai individu 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 yang 

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 yang ada sekarang? Dan itu memungkinkan untuk 'hanya menjadi diriku 

sendiri'?
37

 

Untuk memahami teori identitas  sosial, Richard Jenkins mengawali pemahaman kata 

identitas dari sudut etimologi. 

Kamus Inggris Oxford menawarkan akar kata Latin - Identitas, dari idem, 'sama' - dan dua 

makna dasar:  

 Pada kesamaan objek, seperti pada A1 adalah identik dengan A2, tetapi tidak identik 

dengan B1. (analogi tersebut mungkin dipakai untuk menerangkan identitas seseorang 

tidak sama persis dengan identitas orang lain, begitupula identitas kelompok/sosial).  

 Selaras atau berkesinambungan dari waktu ke waktu yang merupakan dasar untuk 

menangkap dan menetapkan kepastian dan kekhasan dari sesuatu
38

.  
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Dalam pembentukan identitas sosial, Jenkins berpendapat bahwa: 

 Identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis, dan berkembang atas 

keterlibatan satu sama lain
39

. 

 Identitas individu dan kolektif merupakan prodak interaksional “eksternal” yang 

diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi “internal”. Dan 

 Proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana - narasi, retorika dan 

representasi - dan dalam materi, seringkali bersifat sangat praktis, yang merupakan 

konsekuensi dari penetapan identitas
40

.  

 

Richrd Jenkins menambahkan, bahwa baik dari sudut manapun, pengertian identitas selalu 

melibatkan dua kriteria yaitu: perbandingan baik antara orang-orang ataupun hal-hal yang 

berhubungan dengan kesamaan dan perbedaan
41

. Dilanjutkan Jenkins bahwa dalam ruang 

lingkup identitas sosial, maka ada dua subjek yang dijadikan pusat perhatian, yakni identitas 

sosial secara individu dan kolektif (secara bersama, secara gabungan. ”kolektif”, (Lih Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Lengkap, edisi baru, Widya Karya Semarang, 2005).  

Di sisi lain, identifikasi indentitas kolektif adalah memunculkan citra kuat orang-orang yang 

dalam beberapa hal (subjek) tampaknya mirip satu sama lain
42

.  

Dengan melibatkan aspek sosial dan psikologis, teori identitas sosial menyediakan piranti 

analisis bagi berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan fenomena-fenomena kehidupan 

kolektif, beserta berbagai dampak yang diakibatkan. Persoalan-persoalan yang relevan untuk 

dianalisis lewat teori identitas sosial seperti ; munculnya identitas kolektif, dan kolektifitas dalam 
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kelompok yang disukai, sterotipe dalam kelompok, prasangka, diskriminasi, solidaritas, 

kelompok dan lain-lain. Penjelasan akan fenomena-fenomena seperti itu diberikan secara 

memadai oleh teori identitas sosial. Teori identitas sosial juga bisa dipakai sebagai alat ekspansi 

bagi konserfatifisme politik, nasionalisme, kekuatan sosial dan dominasi, kepemimpinan, 

perubahan sosial (social change), gerakan protes sosial (social proces movement), dogmatisme 

religius, fundamentalisme dan lain-lain
43

. 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka apabila konsep Tabua Ma T’nek Mese ini dikaji 

maka akan ditemukan kesimpulan sementara bahwa tradisi yang dibangun dengan kalimat Tabu 

Ma Tnek Mese’ ini adalah tindakan nyata oleh masyarakat Dawan Amarasi terhadap serba-serbi 

kehidupan bersama atas dasar bagaimana mereka berpikir dan menilai dunia dan hidup mereka 

serta memepertahankannya sebagai identitas sosial melalui kalimat Tabua Ma T’nek Mese’, yang 

khas dalam lingkungan masyarakat Dawan Amarasi.  

Dengan demikian, dalam kajian ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap konsep 

masalah dengan mengacu pada teori identitas sosial.  
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