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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Gerakan Hidup Hemat  

Gerakan adalah suatu aktivitas bersama yang mengajak masyarakat untuk 

dapat melaksanakan sebuah kegiatan secara terpadu. Demikian pula dalam program 

gerakan hidup hemat di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat. Ikut sertanya 

masyarakat dalam pembangunan berarti rakyat harus mentaati dan melaksanakan 

Gerakan Hidup Hemat 

Gerakan adalah sebuah himbauan agar kelompok melaksanakan sebuah 

kegiatan. Hidup Hemat, dari kata dasar hemat yang berarti mengelola pengeluaran 

agar tidak melebihi pendapatan, sehingga selisihnya dapat disimpan atau ditabung. 

Jadi Gerakan Hidup Hemat adalah perilaku kelompok masyarakat dalam melakukan 

kegiatan yang membatasi pengeluaran agar tidak melebihi atau sama dengan 

pendapatan.  

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat mampu mempertahankan 

generasinya karena memiliki sifat hidup hemat. Semua ajaran-ajaran di dunia 

mengajarkan hidup hemat. Dalam budaya Jepang, ada anggapan bahwa kalau 

ekonominya merosot maka moralnya merosot pula. Hemat berarti mengelola secara 

baik pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan. Pengurasan pendapatan maka akan 

menyebabkan hutang yang berakhir pada penderitaan. 
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2.2 Kemiskinan 

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial budaya yang dapat bergerak 

maju atas kekuatan sendiri dan berorientasi pada manusia dan struktur budaya. 

Pembangunan sebagai proses dinamis menuju keadaan sosial yang lebih baik, jelas 

merupakan gejala yang berdimensi sosial tinggi dan dapat didekati dari berbagai 

bidang ilmu pengetahuan. 

Sementara kehidupan sosial masyarakat Sumba saat ini, lebih menitikberatkan 

pada orientasi sosial budaya yang terkadang membutuhkan biaya tinggi. Hal ini 

menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki status sosial dan berpengasilan rendah, 

sehingga menciptakan tingkat kemiskinan yang tinggi. 

Lebih jauh, penulis akan mendefinisikan beberapa kriteria kemiskinan sebagai 

berikut: 

a. Menurut Sumodiningrat et al (1999), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana 

potensi sumber daya alam belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk 

keperluan akumulasi modal produksi. Ini relevan dengan kondisi hidup/budaya 

boros masyarakat Kabupaten Sumba Barat dimana potensi sumber daya alam 

ternak tidak dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana sehingga dapat 

dipergunakan untuk keperluaan akumulasi Modal Produksi. 

b. Menurut Kunarjo (1992), kemiskinan ditandai dengan: (1) tingkat pendapatan 

perkapita rendah;  (2) mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 

(lebih dari 2% pertahun); (3) sebagian besar dari tenaga kerja bergerak disektor 

pertanian; dan (4) terbelanggu lingkaran setan kemiskinan. Keempat ciri-ciri 

kemiskinan sesuai pengertian di atas menjadi ciri/tanda yang ada di masyarakat 

Kabupaten Sumba Barat.  



10 

 

c. Menurut Sharp, et al. (1996), dipandang dari sisi ekonomi, kemiskinan adalah 

suatu keadaan dimana: (1) terdapat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya 

yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; (2) terdapat perbedaan 

kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan upah menjadi rendah; 

(3) terdapat perbedaan akses dalam modal:  

 Relevan dengan kondisi masyarakat Sumba Barat dimana kepemilikan 

Sumberdaya (SDA: ternak, dll) terbatas dan tidak merata; tidak semua 

masyarakat memiliki ternak sehingga menjadi langka namun digunakan secara 

boros dalam Urusan Adat Budaya; 

 Kualitas sumber daya manusia pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat 

masih rendah (sehingga produktivitas rendah) sebagai akibat dari rendahnya 

pendidikan/kesehatan dan terbelenggu dalam kebudayaan/kebiasaan/adat 

istiadat masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini; 

 Terdapat perbedaan akses dalam modal akibat ketidak merataan kepemilikan 

sumberdaya dan keterbatasan informasi akibat pendidikan yang rendah. 

d. Menurut BPS (1994), Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan minimum atas makanan dan minuman dangan patokan 

2.100 kalori perhari. 

e. Todaro et al (2000) memperkenalkan konsep kemiskinan absolut, di mana suatu 

keadaan dari sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hidup di bawah tingkat 

pendapatan riil minimum tertentu. 
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Intinya kemiskinan adalah masalah multi dimensi yang kompleks menyangkut 

segi ekonomi, sosial budaya dan politik, dimana akar persoalan kemiskinan 

disebabkan oleh memudar serta lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-

prinsip kemasyarakatan (good governance) dan pilar-pilar pembangunan 

berkelanjutan yang melahirkan ketertutupan dan ketidakadilan serta kepentingan diri 

atau golongannya sendiri dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Untuk itu masyarakat lebih ditekankan pada perubahan sikap mental dan 

perilaku agar mau berbudaya hemat, dan mau merubah kebudayaan/kebiasaan/adat 

istiadat masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. 

2.3 Perubahan Sosial 

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan apa 

yang tejadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Maka akan banyak ditemukan 

perubahan baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau 

lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lingkungan sosial yang ada. Dimana manusia selalu tidak puas dengan apa 

yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya 

lebih baik. 

a. Definisi Perubahan Sosial 

Kingsley Davis dalam (Soekanto,1990) mengartikan perubahan sosial sebagai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver  

membedakan antara utilitarian elements dengan culture elements yang  didasarkan 

pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan  sekunder. Semua 

kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori 

tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam 
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upaya menguasia kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem 

organisasi sosial, teknik dan alat-alat material. 

Gillin dan Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari 

cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena 

adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat.  

Menurut Talcott Parsons (dalam Narwoko dan Suryanto, 2004) masyarakat 

akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan 

berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu primitif, intermediat dan modern. 

Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi kedalam subklasifikasi 

evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu primitif, advanced primitif and 

arcchaic, historis internediate, seedbed societies dan modern societies. Parsons 

menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan 

keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman 

(integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi). 

Dalam perspektif materialis, teknologi sangat determinan dalam perubahan 

sosial. Tokoh teknokratis ini adalah Thorstein Veblen. Veblen melihat 

teknologilah yang mewarnai tatanan sistem sosial. Karena itu, ia mengajukan 

preposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan perkembangan teknologi dan 

ekonominya. Statemen Veblen ini secara implisit mengisyaratkan kemampuan 

teknologi dalam mempengaruhi perilaku manusia. 

Menurut McLuhan dalam (Narwoko dan Suryanto, 2004) teknologi secara 

bertahap menciptakan lingkungan kehidupan manusia yang baru. Teknologi 

merupakan kekuatan dahsyat dan tidak terbendung dalam mempengaruhi 

kehidupan manusia. William F. Ogburn berusaha memberikan suatu pengertian 
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tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia 

mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan 

baik material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-

unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. William F. Ogburn 

menekankan pada kondisi teknologis yang mempengaruhi perubahan sosial. 

Teknologi mempengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi, introduksi 

teknologi yang tak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik-konflik dan 

karenanya membawa permasalahan dalam masyarakat. 

a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial 

Dalam (Soekanto, 1990) Mempelajari perubahan masyarakat perlu 

diketahui sebab-sebab yang melatar-belakangi terjadinya perubahan itu. 

Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat 

terjadi karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. 

Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai 

pengganti faktor yang lama.  

Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain: 

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk, 

2. Penemuan-penemuan baru, 

3. Pertentangan-pertentangna dalam masyarakat, 

4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu 

sendiri. 

Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain: 

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar 

manusia, 

2. Peperangan dengan negara lain, 
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3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 

Ada juga faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara 

lain: 

1. Kontak dengan kebudayaan lain, 

2. Sistem pendidikan yang maju, 

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk 

maju, 

4. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang, 

5. Sistem masyarakat yang terbuka, 

6. Penduduk yang heterogen, 

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 

8. Orientasi ke depan, 

9. Nilai meningkatnya taraf hidup. 

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menghambat tejadinya perubahan: 

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, 

2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, 

3. Sikap masyarakat yang tradisionalistis, 

4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, 

5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, 

6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing, 

7. Hambatan ideologis, 

8. Kebiasaan, 

9. Nilai pasrah. 
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Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 

berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang 

dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegrasi) dan reorganisasi 

(reintegrasi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan 

bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma dan nilai dalam masyarakat, 

dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga 

masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai 

yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami 

perubahan. 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi 

dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi 

perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, sistem sosial 

dan norma. Perubahan tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat tertentu. 

2.4 Manajemen Perubahan 

 Manajemen perubahan merupakan pendekatan struktural dalam periode 

transisi dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diharapkan di masa depan. 

Definisi manajemen perubahan termasuk pula di dalamnya proses perubahan 

manajemen organisasi dan model perubahan individual (Change Management).  

 Manajemen perubahan individual dapat dikembangkan dengan beberapa model yakni: 

1. Unfreeze-Change-Refreeze 

 Model ini dikembangkan oleh Lewin (1951) dengan tiga tahap 

perkembangannya sebagai berikut: (a) Tahap unfreezing, tahap ini pola pikir lama 

dijinakkan, tahap dimana mekanisme defensif terhadap pola pikir lama harus 
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dilewati; (b) periode kedua ini dilewati dengan kebingungan dan transisi (tahap ini 

dikenal dengan change); dan (c) tahap freezing/refreezing, di sini mindset baru 

telah terbentuk dan terkristalisasi. 

2. Model ADKAR, dikembangkan oleh Prosci dalam (Winardi, 2008) yaitu: (a) 

Awareness, kesadaran akan mengapa perubahan perlu dilakukan; (b) Desire, 

keinginan untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan; (c) 

Knowledge, pengetahuan akan perubahan; (d) Ability, kemampuan untuk 

mengimplementasikan perilaku dan keahlian baru; (e) Reinforcement, keinginan 

untuk mempertahankan perubahan. 

3. Lewin (1951) mengembangkan model perubahan terencana dalam tiga tahapan 

yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi 

proses perubahan. Ketiga tahap tersebut dinyatakan sebagai Unfreezing, Changing 

atau Moving, dan Reefrezing. 

1. Unfreezing  

Unfreezing atau pencairan merupakan tahapan yang terfokus pada 

penciptaan motivasi untuk berubah (Wibowo, 2005). Kasali (2006) 

mengatakannya sebagai suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau 

adanya kebutuhan untuk berubah. Tahap ini biasanya mereduksi upaya 

organisasi untuk bertahan pada perilaku yang lama atau yang sedang 

dijalankan. Berdasarkan informasi yang menunjukkan kesenjangan antara 

perilaku organisasi yang diharapkan dengan perilaku yang nyata di lapangan, 

anggota organisasi dapat termotivasi untuk turut serta dalam melakukan 

perubahan (Cumming & Worley, 2005). 

Unfreezing merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi 

individual dan kesesuaian kelompok. Proses pencairan tersebut merupakan 
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adu kekuatan antara faktor pendorong dan faktor penghalang bagi perubahan. 

Untuk dapat menerima perubahan, diperlukan kesiapan individu. Pencairan ini 

dimaksudkan agar seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan 

mempertahankan diri dan bersedia membuka diri untuk melakukan perubahan.  

2. Changing atau Moving 

Kasali (2006) secara singkat mendefinisikan langkah ini sebagai 

langkah atau tindakan yang memperkuat driving force maupun memperlemah  

resistances. Sedangkan Wibowo (2005) menyatakan bahwa changing atau 

moving merupakan tahap pembelajaran di mana pekerja diberi informasi baru, 

model perilaku baru atau cara baru dalam melihat sesuatu. Para pakar 

merekomendasikan bahwa yang terbaik adalah untuk menyampaikan gagasan 

kepada para pekerja bahwa perubahan adalah suatu proses berkelanjutan dan 

bukan sesaat. Dengan demikian perlu dibangun kesadaran bahwa pada 

dasarnya kehidupan merupakan proses perubahan terus-menerus. Sedangkan 

Cumming dan Worley (2005) melihat bahwa dalam tahap ini perubahan 

perilaku tidak hanya dilakukan pada tingkatan individu, namun juga pada 

tingkat departemen dan organisasi. Di dalamnya juga terdapat proses 

mengembangkan perilaku, nilai dan kebiasaan yang baru melalui perubahan 

struktur dan proses organisasi. 

3. Refreezing 

Langkah yang ketiga adalah refreezing, yaitu membawa kembali 

organisasi kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium) 

(Kasali, 2006; Cumming and Worley, 2005), perilaku yang baru (action) 

menjadi suatu kebiasaan (habit). Selanjutnya adalah melakukan penguatan 
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kembali terhadap budaya organisasi, norma-norma, kebijakan dan struktur 

yang telah dibentuk. Dengan telah terbentuknya perilaku dan sikap yang baru, 

maka perlu diperhatikan apakah masih sesuai dengan perkembangan 

lingkungan yang terus berlangsung. Apabila ternyata diperlukan perubahan 

kembali maka proses untuk unfreezing dimulai kembali. 

2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

                       

 

Keterangan : 

Masyarakat Sumba sebagian besar masuk pada kategori miskin tetapi dengan 

budaya yang menambah kemiskinan seperti upacara pesta adat dan upacara kematian 

dengan memotong hewan yang berlebihan dan dengan pengeluaran dana yang banyak 

tanpa memperhatikan kondisi keuangan keluarga, dalam hal ini kondisi keluarga yang 

ekonominya pas-pasan. untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat 

menempuh suatu kebijakan alternatif sebagai suatu terobosan yang berorientasi pada 

pembangunan ekonomi dengan pendekatan sosial budaya yang dikenal dengan 
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“Gerakan Hidup Hemat“. Ini diperkuat dengan surat keputusan No. 453 tahun 2006 

tetang pembentukan Tim sosialisasi Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera 

tingkat kecamatan (Gerbang Sutera, 2006). Adapun Gerakan Hidup Hemat di 

Kecamatan Kota Waikabubak yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

antara lain adalah: 

1. Membatasi pemotongan ternak besar pada saat upacara adat dan upacara 

kematian, dimana dengan pembatasan tersebut maka akan ada saving/sisa 

ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan 

dan lain sebagainya. 

2. Membatasi penyemayaman mayat maksimal tiga hari, dimana dengan 

pembatasan tersebut maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk kurun 

waktu tujuh sampai empat belas hari dapat dimanfaatkan untuk membiayai 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bahkan juga dapat dimanfaatkan 

untuk menabung. 

Dengan kebijakan tersebut maka masyarakat Sumba harus mengalami 

perubahan budaya. Untuk itu penelitian ini akan meneliti pelaksanaan kebijakan 

Gerakan Hidup Hemat dengan analisis teori kemiskinan dan teori Kurt Lewin yang 

mengembangkan model perubahan terencana dalam tiga tahapan yang menjelaskan 

bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi proses perubahan. 

Ketiga tahap tersebut dinyatakan sebagai Unfreezing, Changing atau Moving, dan 

Reefrezing (Lewin, 1951). 


