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BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

A. Fakta Sosial

Asumsi umum yang paling fundamental yang mendasari pendekatan Durkheim

mengenai sosiologi adalah bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran

individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologi, biologis, dan

lain-lain. Gejala sosial merupakan fakta yang riil, gejala-gejala yang dapat dipelajari

dengan metode empirik, yang memungkinkan suatu ilmu tentang masyarakat

dikembangkan.1 Lewis Coser menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Durkheim

dengan fakta sosial adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus

dijelaskan pada level biologi dan psikologi, sebagai sesuatu yang berada secara

khusus di dalam diri manusia.2

Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan

merasa, yang berada di luar individu dan dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa,

yang karenanya hal-hal itu mengontrol individu itu. Fakta sosial berkaitan dengan

kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu

yang terkandung di dalam institusi-institusi, hukum-hukum, moral-moral dan ideologi

politik. Durkheim melihat fakta sosial sebagai hal yang berkaitan dengan pengaturan

1 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1, (Jakarta: PT. Gramedia anggota

IKAPI 1986), 174.
2 Lewis A. Coser, Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context,

second edition, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.), 129.
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tingkah laku individu melalui sebuah sistem yang dipaksakan atau sistem eksternal

yang memaksakan nilai-nilai dan aturan-aturan.3 Ritzer menjelaskan bahwa fakta

sosial, dalam teori Durkheim itu bersifat memaksa karena mengandung struktur-

struktur yang berskala luas – misalnya hukum yang melembaga.4

Fakta sosial meliputi gejala seperti norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan,

pola pikir, perasaan dan pendapat umum. Pengaruh fakta sosial itu pun tampak dalam

karya Durkheim mengenai bunuh diri di mana persoalan yang pokok di situ ialah apa

motif dan alasan seseorang melakukan tindakan tersebut, atau mengapa beberapa

orang cenderung melakukan tindakan itu (bunuh diri). Dengan demikian jelas bahwa

yang dimaksud dengan fakta sosial adalah bukan sesuatu yang tampak seperti itu saja,

melainkan motif-motif atau dorongan sosial yang menimbulkan sesuatu itu terjadi di

dalam realitas sosial. Durkheim menulis, “Sebab yang menentukan dari suatu fakta

sosial harus dicari di antara fakta sosial lainnya yang mendahuluinya dan bukan di

antara keadaan-keadaan kesadaran individu itu”.5

Ada tiga karakteristik fakta sosial yang dikemukakan Durkheim. Pertama, gejala

sosial bersifat eksternal terhadap individu. Sesudah memberikan contoh mengenai

fakta sosial seperti bahasa, sistem moneter, norma-norma profesional, dll, Durkheim

menegaskan bahwa fakta sosial merupakan cara bertindak, berfikir, dan berperasaan

3 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 168.
4 Georg Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, edisi ke-6, (Jakarta:

Kencana, 2004), 59.
5 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi 1…, 180.
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yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran

individu.

Kedua, bahwa fakta sosial itu memaksa individu. Jelas bagi Durkheim bahwa

individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu

dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Menurut

Durkheim tipe-tipe perilaku atau berpikir ini mempunyai kekuatan memaksa yang

karenanya mereka memaksa individu terlepas dari kemauan individu itu sendiri. Ini

tidak berarti bahwa individu itu harus mengalami paksaan fakta sosial dengan cara

yang negatif atau membatasi seperti memaksa seseorang untuk berperilaku yang

bertentangan dengan kemauannya.

Ketiga, fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu

masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat

individu perorangan. Sifat umumnya ini bukan sekedar hasil dari penjumlahan

beberapa fakta individu. Fakta sosial benar-benar bersifat kolektif, dan pengaruhnya

terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Durkheim ingin

menegakkan pentingnya tingkat sosial daripada menarik kenyataan sosial dari

karakteristik individu.

B. Solidaritas Sosial

Konsep solidaritas merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam

mengembangkan teori Sosiologi. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan
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antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan

kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional

bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas

persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-

kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang

menjadi dasar kontrak itu.6

Dalam buku The Division of Labor in Society, Durkheim membagi dua tipe

solidaritas yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ia menggunakan kedua

istilah tersebut untuk menganalisa masyarakat secara keseluruhan, bukan organisasi-

organisasi dalam masyarakat.7

Pertama, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif”

bersama (collective consciousness/conscience), yang menunjuk pada “totalitas

kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada

warga masyarakat yang sama itu.”8 Itu merupakan suatu solidaritas yang tergantung

pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut

kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Karena itu, individualitas tidak

berkembang; individualitas itu terus-menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar

sekali untuk konformitas. Individu itu tidak harus mengalaminya sebagai satu tekanan

yang melumpuhkan, karena kesadaran akan yang lain dari itu mungkin juga tidak

6 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi 1…, 181.
7 Ibid, 183.
8 Ibid. Bnd. Emile Durkheim, The Devision of Labor In Society, (New York: The Free

Press,1933), 79.
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berkembang.9 Pemilikan dalam solidaritas mekanis bersifat komunal, suatu gejala

yang merupakan satu aspek spesifik dari individualisasi tingkat rendah pada

umumnya. Karena dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik kepribadian kolektif

merupakan satu-satunya kepribadian yang ada, maka harta milik menjadi sesuatu

yang bersifat kolektif atau milik bersama.10 Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas

mekanik menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam

masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan

memiliki tanggung jawab yang sama.11 Ciri khas yang penting dari solidaritas

mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas

yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Solidaritas mekanik

dibentuk oleh hukum represif (menekan) karena anggota masyarakat jenis ini

memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung sangat percaya

pada moralitas bersama. Apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak

akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas

pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap

sistem moral hanya pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan

hukuman yang berat.12

Kedua, masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif

(memulihkan). Di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk

9 Ibid.
10 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia (UI Press, 1986), 94-95
11 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi…, 90-91.
12 Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi 1…, 183.
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kejahatan mereka, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu

atau segmen tertentu dari masyarakat bukannya terhadap sistem moral itu sendiri.13

Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh

perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang

lebih mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain,

karena masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari suatu

pembagian pekerjaan sosial. Solidaritas organik terjadi karena adanya diferensiasi

dan kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial.

Masyarakat dengan solidaritas organik merupakan tipe masyarakat yang pluralistik,

orang merasa lebih bebas. Pekerjaan orang menjadi lebih terspesialisasi dan tidak

sama lagi, merasa dirinya semakin berbeda dalam kepercayaan, pendapat, dan juga

gaya hidup. Pengalaman orang menjadi semakin beragam, demikian pula

kepercayaan, sikap, dan kesadaran pada umumnya. Heterogenitas yang semakin

beragam ini tidak menghancurkan solidaritas sosial. Sebaliknya, karena pembagian

kerja semakin tinggi, individu dan kelompok dalam masyarakat merasa semakin

tergantung kepada pihak lain yang berbeda pekerjaan dan spesialisasinya. Solidaritas

organik ditandai oleh heterogenitas dan individualitas yang semakin tinggi, bahwa

individu berbeda satu sama lain. Masing-masing pribadi mempunyai ruang gerak

tersendiri untuk dirinya, di mana solidaritas organik mengakui adanya kepribadian

masing-masing orang. Karena sudah terspesialisasi dan bersifat individualistis, maka

kesadaran kolektif semakin kurang. Integrasi sosial akan terancam jika kepentingan-

13 Ibid, 184.
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kepentingan individu atau kelompok merugikan masyarakat secara keseluruhan dan

kemungkinan konflik dapat terjadi.14

Tabel 2.1

Perbandingan Masyarakat Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik15

Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik

1. Pembagian kerja rendah
2. Kesadaran kolektif kuat
3. Hukum represif dominan
4. Individualitas rendah
5. Konsensus terhadap pola-pola

normatif itu penting.
6. Keterlibatan komunitas dalam

menghukum orang yang
menyimpang.

7. Secara relatif saling
ketergantungan itu rendah.

8. Bersifat primitif atau pedesaan.

1. Pembagian kerja tinggi
2. Kesadaran kolektif melemah
3. Hukum restitutif dominan
4. Individualitas tinggi
5. Konsensus pada nilai-nilai abstrak

dan umum itu penting
6. Badan-badan kontrol sosial yang

menghukum orang yang
menyimpang

7. Saling ketergantungan yang tinggi
8. Bersifat industrial perkotaan.

Ancaman-ancaman terhadap solidaritas sosial antara lain konflik antar

kelompok, penyimpangan, individualisme yang berlebihan dan anomi.16

C. Kesadaran Kolektif

Kesadaran kolektif (collective consciousness/conscience), dalam bahasa Prancis,

kata conscience memiliki makna “kesadaran” (Inggris: consciousness) dan “hati

14 Ibid, 184.
15 Ibid, 188.
16 Ibid, 204.
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nurani” (Inggris: moral conscience). Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif

sebagai berikut:

“seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang
kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk
suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri; kita
boleh menyebutnya dengan kesadaran kolektif atau
kesadaran umum… Dengan demikian, dia tidak sama
dengan particular, kendati hanya bisa disadari lewat
kesadaran-kesadaran particular.”17

Dua konsep penting yang berhubungan untuk menjelaskan fakta sosial yaitu

conscience collective (kesadaran kolektif) dan representation collective (gambaran

kolektif). Kesadaran kolektif merupakan sebuah konsensus normatif yang mencakup

kepercayaan keagamaan atau kepercayaan lain yang mendukungnya. Gambaran

kolektif merupakan simbol-simbol yang mempunyai makna yang sama bagi semua

anggota sebuah kelompok dan memungkinkan mereka untuk sama dengan yang lain

sebagai anggota-anggota kelompok. Gambaran kolektif juga memperlihatkan cara

anggota-anggota kelompok melihat diri mereka dalam hubungan dengan objek yang

mempengaruhi mereka seperti totem suku, buku-buku suci. Karena itu, dapat

dipahami bahwa gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran kolektif.

Durkheim menyatakan bahwa keseluruhan kepercayaan normatif yang dianut

bersama dengan implikasinya untuk hubungan-hubungan sosial membentuk sebuah

sistem yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.18 Masyarakat merupakan pikiran

17 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi…, 84-85. Bnd. Emile Durkheim,

The Division of …, 79-80.
18 Campbell, Tujuh Teori Sosial, 128-129.
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dan perasaan yang kompleks, yang terdiri dari intelektual dan kerangka moral khusus

dalam kelompok. Karena itu, yang paling terpenting dalam masyarakat ialah

kesadaran kolektif.19

D. Integrasi Sosial

Integrasi merupakan salah satu topik menarik sosiologi, yang menjelaskan

bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan dan terintegrasi satu

dengan yang lain.20 Hakikat integrasi dalam lingkungan komunitas terjadi melalui

cara membangun solidaritas sosial dalam kelompok dan dapat menjalani kehidupan

dalam kebersamaan. Dan Integrasi sosial mengacu pada suatu keadaan dalam

masyarakat di mana orang-orang saling berhubungan.21

Istilah integrasi berasal dari kata Latin “Integrare,” yang artinya memberi

tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk kata benda “Integritas,”

artinya keutuhan atau kebulatan. Dari kata yang sama dibentuk kata sifat “Integer,”

artinya utuh. Maka, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi

satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi sosial berarti membuat masyarakat

menjadi satu keseluruhan yang bulat.22 Konsep mengenai integrasi sosial sering

disejajarkan dengan konsep kohesi sosial, solidaritas sosial, keharmonisan sosial,

19 Pickering, Durkheim’s Sociology of Religion (London:Routledge & Kegan Paul,1975),248.
20 Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Kamus Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

284.
21 Ibid, 510.
22 D. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 374.
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kesatuan sosial. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-

unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola

kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.23

Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat

sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi

perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan

norma.24

Menurut Abu Ahmadi, dalam integrasi masyarakat terdapat kerja sama dari

seluruh anggota masyarakat mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga dan

masyarakat sehingga menghasilkan konsensus (kesepakatan) nilai yang sama-sama

dijunjung tinggi. Namun, menurut Abdul Syani, integrasi sosial tidak cukup diukur

dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota masyarakat dalam arti fisik.

Konsensus juga merupakan pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi.

Pengembangan sikap dan perasaan manusia tersebut merupakan dasar dari

keselarasan suatu kelompok atau masyarakat.25 Integrasi sosial akan terbentuk apabila

sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur

kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma dan pranata-

pranata sosialnya. Integrasi juga dapat dilihat sebagai suatu proses yang memperkuat

hubungan dalam suatu sistem sosial, dan memperkenalkan aktor baru dan kelompok

23 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial. Pada hari Sabtu 16 Januari 2013.
24 Sutrisno dkk, Sosiologi 2, (Jakarta: Grasinso, 2004), 68.
25 Ibid.
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ke dalam sistem dan lembaga-lembaganya. Integrasi pada dasarnya merupakan suatu

proses: jika proses ini berhasil, masyarakat dikatakan terintegrasi.26

Talcot Parson berpendapat bahwa integrasi merupakan persyaratan yang

berhubungan dengan interaksi antara para anggota dalam sistem sosial itu. Supaya

sistem sosial itu berfungsi secara efektif sebagai satu satuan, harus ada paling kurang

suatu tingkat solidaritas di antara individu yang termasuk di dalamnya. Masalah

integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang

cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan

dipertahankan.27

1. Syarat-Syarat Integrasi

Menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff, yang dikutip oleh Kamanto

Sunarto mengemukakan syarat-syarat berhasilnya suatu integrasi sosial28:

 Setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka telah berhasil saling

mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan

sosialnya dapat dipenuhi oleh sistem sosial mereka. Terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat

saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lainnya.

 Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (consensus) mengenai

norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman

26 Ibid.
27 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, (Jakarta: PT. Gramedia anggota

IKAPI 1986), 130.
28 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembanga Penerbit FE-UI, 2000), 68.
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dalam berinteraksi antara satu dan lainnya, termasuk menyepakati hal-hal

yang dilarang menurut kebudayaannya.

 Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah

berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat.

2. Faktor-Faktor Pendukung Integrasi

Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung pada

faktor-faktor pendukungnya,29 yakni:

 Homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat

homogenitasnya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya,

dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit

dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, dapat

kita katakan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat,

semakin mudah pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok

atau masyarakat tersebut. Contoh kelompok atau masyarakat yang

homogen adalah kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa.

 Besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat

kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosialnya akan

lebih mudah dicapai. Hal tersebut dapat disebabkan, dalam kelompok

kecil, hubungan sosial antara anggotanya terjadi secara intensif sehingga

komunikasi dan tukar-menukar budaya akan semakin cepat. Dengan

demikian, penyesuaian antara perbedaan-perbedaan dapat lebih cepat

29 Rahmawati Noviana, Sosiologi, (Klaten: Pakarindo), 49-50.
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dilakukan. Sebaliknya, dalam kelompok besar, yang tingkat

kemajemukannya relatif tinggi, integrasi sosial akan lebih sulit dicapai.

 Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus

menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Namun,

semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula

proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang

mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial

dapat cepat terjadi.

 Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dalam masyarakat juga

akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi

berlangsung, semakin cepat integrasi antara anggota-anggota masyarakat

tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung

antara anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit integrasi sosial

tercapai.

3. Tahap-tahap dalam Integrasi

Integrasi sebagai suatu proses memerlukan waktu lama sehingga individu atau

kelompok yang berbeda menjadi memiliki kesamaan. Untuk tercapainya

integrasi sosial, terdapat empat tahapan,30 yakni:

 Akomodasi (accommodation) merupakan langkah pertama menuju

integrasi sosial, dengan mengurangi pertentangan dan mencegah

terjadinya disintegrasi. Pada tahap akomodasi ini mencerminkan taraf

30 Ibid, 51-52.
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tercapainya kompromi dan toleransi. Situasi kompromi dan toleransi dapat

dicapai dalam keadaan di mana dua lawan atau lebih sama kuatnya.

Menurut Ogburn dan Nimkoff, akomodasi adalah “actual working

together of individual or groups inspite of differences or latent hostility.”

Dengan kata lain, akomodasi merupakan kerjasama secara individual atau

kelompok karena adanya faktor kepentingan yang sama meskipun

mungkin terdapat perbedaan pendapat atau paham. Jadi kerjasama dalam

konteks akomodasi ini dilandasi oleh tujuan yang sama di antara individu

atau kelompok. Dalam hal ini akomodasi lebih bersifat pragmatis. Artinya

kedua belah pihak yang melakukan kerjasama lebih mengedepankan

tercapainya tujuan bersama. Menurut Sumner, akomodasi adalah

antagonistis cooperation yakni kerjasama yang antagonis. Sebagai

ilustrasi mengenai akomodasi sebagai kerjasama anatagonis adalah adanya

kerjasama antara dua belah pihak yang bertikai untuk menyelesaikan

pertentangan tersebut. Akomodasi merupakan kondisi yang dapat

menggalang kerjasama dan percampuran kebudayaan, yang terdapat

dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya akomodasi tersebut dapat

tercipta kehidupan sosial yang sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Hasil-

hasil yang dapat diperoleh dari proses akomodasi adalah menghindarkan

masyarakat dari benih-benih pertentangan, menekan oposisi, melahirkan

kerjasama, menyelaraskan dengan perubahan dan memungkinkan

terjadinya pergantian dalam posisi tertentu serta terjadinya asimilasi.
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 Kerjasama (cooperation) disebut juga kooperasi yang terbentuk karena

adanya kesadaran bersama akan suatu kepentingan yang dirasakan.

Kesadaran tersebut akan melahirkan suatu kesepakatan untuk bekerja

sama untuk mencapai tujuan atau kepentingan tersebut. Suatu bentuk

kerjasama akan berkembang jika orang-orang yang terlibat dapat

digerakkan dan mempunyai kesadaran akan manfaat suatu tujuan bila

berhasil dicapai, serta adanya suatu wadah atau organisasi. Untuk

masyarakat kita, kerjasama bukan hal yang baru karena sejak dulu telah

dikenal dengan sebutan gotong royong dan pada setiap keluarga selalu

ditanamkan pola perilaku untuk hidup rukun serta menjalin kerjasama

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama dapat bersifat positif jika

dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku di masyarakat, juga bersifat

negatif apabila bertentangan dengan norma. Misalnya kerjasama untuk

melakukan tindakan kejahatan.

Kerjasama dapat dibedakan menjadi empat yakni:

a. Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation) yang secara otomatis

ada dalam masyarakat. Misalnya gotong royong.

b. Kerjasama Langsung (Directed Cooperation) yang terbentuk karena

adanya perintah dari atasan atau penguasa.

c. Kerjasama kontrak (Contractual Cooporation) yang terbentuk atas

dasar perjanjian.

d. Kerjasama tradisional (Traditional Cooperation) yang merupakan

bagian dari sistem sosial.
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 Koordinasi (Coordination) akan terbentuk apabila situasi pertentangan

antara kedua belah pihak sudah mengalami ketegangan. Apabila antar

individu atau kelompok mengalami pertentangan, maka pada fase

koordinasi ini masing-masing individu atau kelompok yang bertentangan

tersebut berusaha untuk tidak memperuncingnya lagi. Masing-masing

pihak berusaha ataupun tidak menyadari adanya penyesuaian mental

dalam diri masing-masing terhadap situasi sosial yang objektif. Mereka

menyadari dan berusaha untuk mengadakan penyesuaian terhadap faktor-

faktor yang telah menyebabkan pertentangan. Akhirnya, mereka bersedia

untuk bekerjasama dan mengharapkan adanya kerjasama. Setiap pihak

mengharapkan dan mempunyai kesediaan untuk bekerjasama. Hal ini akan

terjadi manakala kerjasama memberikan keuntungan bagi kedua belah

pihak. Perbedaan antar individu atau kelompok tersebut disadari oleh

masing-masing. Tetapi mereka tidak mempermasalahkannya sehingga

kehidupan bermasyarakat berlangsung tenang.

 Asimilasi. Asimilasi merupakan tahap yang paling mendekati integrasi

sosial dalam bentuk ideal. Proses asimilasi merupakan proses dua arah

(two way process). Karena menyangkut pihak yang diintegrasikan (proses

pengakuan) dan pihak yang mengintegrasikan diri (proses penetrasi). Pada

fase ini terjadi proses identifikasi kepentingan dan pandangan kelompok.

Asimilasi terjadi melalui dua tahapan, yaitu:
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a. Pertama, terjadinya perubahan nilai-nilai dan kebudayaan pada

kelompok asal atau masing-masing kelompok.

b. Kedua, adanya penerimaan cara hidup yang baru, misalnya

penggunaan bahasa atau cara berani. Dengan kata lain, asimilasi

merupakan proses mengakhiri kebiasaan lama dan sekaligus

mempelajari dan menerima cara kehidupan yang baru.

Apabila setiap individu atau kelompok telah menyesuaikan diri sehingga

antara individu atau kelompok yang semula bertentangan (berbeda) telah tercapai

suatu situasi adanya pengalaman bersama apalagi tradisi bersama belum

terbentuk atau belum ada, maka asimilasi belum terjadi. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa perncerminan dari tercapainya asimilasi adalah kebudayaan dan

tradisi yang sama.

Asimilasi merupakan kulminasi dari kehidupan bermasyarakat yang dapat

merefleksikan adanya integrasi sosial. Dengan demikian, terwujudnya integrasi

sosial sangat penting bagi kelangsungan hidup individu dan kelompok dalam

tatanan hidup bermasyarakat.

4. Bentuk-Bentuk Integrasi

Menurut Esser yang dikutip oleh Wolfgang Bosswick dan Friedrich

Heckmann, integrasi sosial dapat terjadi dalam empat bentuk yakni:31

31 Wolfgang Bosswick & Friedrich Heckmann, Journal Integration of Migrants: Contribution

of Local and regional Authorities, (Germany: European Forum for Migration Studies (EFMS)

University of Bamberg, 2006), 2.
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a. Akulturasi (acculturation). Akulturasi atau proses sosialisasi adalah proses

di mana seorang individu memperoleh pengetahuan, standar budaya dan

kompetensi yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan sukses dalam

masyarakat.

b. Penempatan (placement). Penempatan berarti seorang individu

mendapatkan posisi dalam masyarakat - dalam sistem pendidikan atau

ekonomi, dalam profesi, atau sebagai warga negara. Penempatan juga

menyiratkan perolehan hak yang berhubungan dengan posisi tertentu dan

kesempatan untuk membangun hubungan sosial dan untuk memenangkan

modal budaya, sosial dan ekonomi. Akulturasi merupakan prasyarat untuk

penempatan.

c. Interaksi (interaction). Interaksi adalah pembentukan hubungan dan

jaringan, oleh individu yang berbagi orientasi bersama. Ini termasuk

persahabatan, hubungan romantis atau pernikahan, atau keanggotaan yang

lebih umum dari kelompok sosial.

d. Identifikasi (identification). Identifikasi mengacu pada identifikasi

individu dengan sistem sosial: orang melihat dirinya sebagai bagian dari

tubuh kolektif. Identifikasi memiliki aspek kognitif dan emosional.


