
1 

 

BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS 

 

II.1. Agama Menurut Emile Durkheim 

 Dalam tulisan-tulisannya yang paling dini, Durkheim menulis arti penting dari 

agama dalam masyarakat, dan mengenalnya sebagai sumber orisinil dari semua 

gagasan moral, filsafat, ilmu pengetahuan dan keadilan. Di dalam The Division of 

Labour, dia mengarisbawahi tesis bahwa kepercayaan apa pun, yang membentuk 

bagian dari conscience collective cenderung untuk mengasumsi sifat agama, 

meskipun didalam karya itu hal ini hanya dikemukakan sebagai suatu dugaan yang 

sangat mungkin yang memerlukan penelitian lanjut
1
. 

 Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana agama yang paling primitif dan 

sederhana yang dapat dikenali lewat observasi, pertama-tama kita harus menentukan 

apa yang dimaksudkan dengan agama itu sendiri. Jika tidak ditentukan, kita akan 

terjebak kedalam resiko melibatkan sistim-sistim ide dan praktek-praktek yang 

sebenarnya fenomena itu religius. Untuk menyisihkan semua ide tentang agama 

secara umum, marilah kita pandang agama-agama dalam kenyataan konkritnya dan 

kemudian baru mencoba melihat ciri-ciri umum apa yang mungkin dimilikinya. 

Agama hanya bisa didefinisikan berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan didalam agama 

mana saja. Maka dalam perbandingan ini, kita akan menggabungkan semua sistim 

religius yang bisa diketahui, baik dari masa lalu maupun masa sekarang, dari yang 
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paling primitif dan sederhana sampai yang paling modern dan maju, karena kita tidak 

punya hak untuk menyisihkan beberapa diantaranya hanya untuk melakukan 

penyisihan tersebut
2
. 

 Satu konsep yang biasanya dipandang menjadi karakteristik dari segala 

sesuatu yang religius adalah konsep supernatural. Yang supernatural adalah tatanan 

hal ihwal yang berada diluar kemampuan pemahaman kita, yang supernatural adalah 

dunia misteri, yang tidak bisa diketahui atau yang tidak bisa ditangkap akal dan 

dicerap indera. Maka agama menjadi semacam spekulasi terhadap segala sesuatu 

yang ada diluar sains atau akal sehat pada umumnya. Sesuatu yang spiritual adalah 

sesuatu yang berkesedaran dan kita dapat mempengaruhinya  secara umum, yaitu 

dengan menggunakan sarana-sarana psikologis, dengan berusaha meyakinkan dan 

membangkitkannya dengan kata-kata. Dan karena objek agama akan mengatur 

hubungan-hubungan dengan sesuatu yang khas ini, maka agama hanya bisa ada jika 

ada doa, kurban, ritus-ritus tolak bala dan sejenisnya
3
. 

 Kesimpulan umum bab-bab dalam buku Durkheim tentang The Elementary 

adalah bahwa agama merupakan sesuatu yang benar-benar bersifat sosial. 

Representasi-representasi religius adalah representasi-representasi kolektif yang 

mengungkapkan realitas-realitas kolektif. Ritus-ritus merupakan bentuk tindakan 

yang hanya lahir ditengah kelompok-kelompok manusia, dan tujuannya adalah untuk 

melahirkan, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental 
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tertentu dari kelompok-kelompok itu
4
. Agama, dalam kaitannya dengan masyarakat, 

mempunyai dampak positif berupa daya penyatu (sentripetal), dan dampak negatif 

berupa daya pemecah (sentrifugal). Meskipun ajaran pokok suatu agama bisa bersifat 

universal, namun mula-mula ditujukan kepada kelompok orang yang sedikit banyak 

homogen
5
. 

Durkheim berargumen bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat 

itu sendiri. Agama adalah sistim simbol-simbol yang melaluinya masyarakat menjadi 

sadar atas dirinya. Itu adalah cara satu-satunya yang membuat dia dapat menjelaskan 

mengapa setiap masyarakat mempunyai kepercayaan-kepercayaan agamis, tetapi 

masing-masing mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang berbeda
6
. 

Fenomena religius dapat dibagi menjadi dua ketegori; kepercayaan dan ritus. 

Yang pertama merupakan pendapat-pendapat (state of opinion) dan terdiri dari 

representasi-representasi, yang kedua adalah bentuk-bentuk tindakan (action) yang 

khusus. Diantar dua ketegori fenomena ini terdapat jurang yang memisahkan 

caraberpikir (thinking) dari cara berprilaku (doing)
7
. Durkheim bertolak dari fakta 

sosial yaitu kesatuan masyarakat dari fakta agama. Agama dapat dipahami sebagai 

ekspresi dari suatu masyarakat yang terintegrasi dari pada sumber integrasi 

masyarakat sehingga individu-individu yang merasa dirinya satu, sebagian 

disebabkan oleh ikatan darah, tetapi juga terikat karena merupakan satu komunitas 
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dengan kepentingan dan tradisi yang sama, kemudian menyatu menjadi collective 

consciousness. Durkheim menghubungkan agama dengan integrasi bukan berarti 

agama menghasilkan masyarakat yang kohesif tetapi lebih kepada fenomena kohesi 

yang memiliki kualitas keagamaan
8
. 

 Dalam bukunya The Elementary Forms Of The Religious Life Emile 

Durkheim mengutarakan dengan gigih bahwa kehadiran religi merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dielakan dalam kehidupan satu masyarakat. Religi merupakan gejala 

sosial yang esensial dan ia bukan saja sumber dari gagasan-gagasan dasar manusia 

melainkan sumber dari kerangka pemikiran manusia. Inti religi bagi Durkheim adalah 

masyarakat yang disakralkan dari penganut-penganut agama itu, perasaan bersatu 

dalam menyembah dan dalam kepercayaan. Didalam agama Emile Durkheim 

melibatkan rasio manusia
9
. Totemisme dimata Durkheim merupakan a whole 

complex of beliefs and ritual that involved a ritual attiude toward nature, and a 

cosmology that expesse the idea that human and nature form a part of a spiritual 

totality
10

. 

 Durkeim berargumen bahwa totem tidak lain adalah representasi klan itu 

sendiri. Para individu yang mengalami energy kekuatan sosial yang dipertinggi pada 

saat berkumpulnya klan mengusahakan penjelasan untuk keadaan itu. Totem-totem 

adalah representasi material dari kekuatan nonmaterial yang mendasarinya, dan daya-
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daya nonmaterial tidak lain adalah masyarakat. Totemisme dan agama secara lebih 

umum berasal dari moralitas kolektif dan menjadi kekuatan-kekuatan impersonal. 

Mereka tidak hanya serangkaian hewan, tumbuh-tumbuhan, kepribadian-kepribadian, 

roh-roh, atau dewa-dewa mistis
11

. 

II.2. Sakral dan Profan 

 Objek-objek dan tanda-tanda sakral adalah simbol. Dengan pemahaman itulah 

maka Durkheim melakukan analisa terhadap sistim keagamaan suku Arunta di 

Australia dengan bertolak dari sistim keagamaan Amerika. 

 Semua kepercayaan religius, yang sederhana maupun yang kompleks, 

memperlihatkan satu ciri umum, yaitu mensyaratkan pengklasifikasikan segala 

sesuatu, baik yang real atau yang ideal yang dapat diketahui manusia menjadi dua 

kelas atau dua genus yang berlainan yang masing-masing ditandai oleh dua istilah 

khusus, yang barangkali kata profane dan sacred adalah dua kata terbaik untuk 

menterjemahkan istilah dimaksud. Pembagian dunia menjadi dua ranah, yang satu 

berisikan segala sesuatu yang sakral dan yang satunya lagi yang profan dan 

pembagian ini menjadi ciri khas pemikiran religius
12

. 

 Hal-hal yang sakral cenderung dianggap memiliki martabat dan kekuatan 

yang lebih superior ketimbang hal-hal yang profan. Terutama jika dibandingkan 

dengan manusia, karena tidak mungkin sesuatu menjadi sakral kalau hanya sebatas 

manusia saja. Tentunya, manusia digambarkan sebagai sesuatu yang inferior dan 

                                                           
11

George Ritzer, Teori Sosiologi, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2012), 172 
12

The Elementary,,66 



6 

 

bergantung pada yang sakral tadi. Hal-hal yang sakral adalah par excellence hal-hal 

yang tidak boleh dan tidak akan bisa disentuh oleh hal-hal yang profan sembarangan 

dan tanpa kemampuan
13

. 

 Sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat 

mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sakral selalu berhubungan dengan 

yang suci atau keramat. Yang sakral selalu diperhadapkan dengan yang profan dalam 

konteks tertentu. Menurut Durkheim, karena manusia atau masyarakat yang 

mempercayainya itu sajalah telah menjadikan sesuatu itu suci, bukan karena adanya 

sesuatu yang lain atau istimewa dari benda tersebut. Dengan demikian kesakralan 

terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan kagum yang menjadi 

emosi sakral yang paling nyata. Perasaan kagum itu menyibakan daya tarik dari rasa 

cinta dan penolakan terhadap bahaya
14

. 

Dukheim mendifinisikan beberapa aspek yang menyebabkan hal sakral dan 

profan yang pertama, harus ada perkembangan sekumpulan kepercayaan agamis. 

Kepercayaan-kepercayaan itu adalah representasi-representasi yang mengungkapkan 

hakikat hal-hal yang sakral dan relasi-relasi yangmereka pertahankan, baik antara satu 

sama lain maupun dengan hal-hal yang duniawi. Kedua, dibutuhkan sekumpulan 

ritual agamis hal-hal itulah merupakan aturan-aturan perilaku yang menetapkan 

bagaimana seorang manusia harus membawakan diri di dalam kehadiran objek-objek 

sakral tersebut. Ketiga, akhirnya suatu agama memerlukan sebuah gereja, atau suatu 
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komunitas moral tunggal yang melingkupi antarhubungan di antara yang suci, 

kepercayaan-kepercayaan, ritual-ritual, dan gereja.
15

 

II.3. Masyarakat Menurut Durkheim 

 Durkheim melihat manusia sebagai wadah yang paling sempurna bagi 

kehidupan bersama antara manusia, sesuatu yang berbeda diatas segala-galanya. Ia 

bersifat menentukan dalam perkembangannya. Hal-hal yang paling dalam pada jiwa 

manusia pun berada diluar diri manusia sebagai individu, misalnya kepercayaan 

agama, ketegori alam pikiran, kehendak, bahkan hasrat untuk bunuh diri. Hal-hal 

tersebut bersifat sosial dan terletak dalam masyarakat. 

 Masyarakat adalah satu realitas yang bersifat sui generis, memiliki cirri-ciri 

khusus yang tidak dapat ada ditemukan kesamaannya. Untuk mengerti masyarakat 

yang dimaksudkan oleh Durkheim dan perannya yang dimainkan dalam menganalisis 

tindakan-tindakan kemanusiaan, orang harus orang melepaskan dari pengertian 

abstrak dan orang harus lebih melihatnya dari penggunaan persepektif masyarakat. 

Meskipun dalam bahasa Perancis digunakan kata societe dan dalam bahasa inggris 

society, masyarakat bagi Durkheim berakar pada kata Latin communitas bukan 

societas
16

. 

 Masyarakat adalah suatu kekuatan yang lebih besar dari pada kita. Ia 

melampaui kita, menuntut pengorbanan kita, menindas tendensi-tendensi egois kita, 

dan memenuhi kita dengan energi. Masyarakat menurut Durkheim, melaksanakan 
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kekuatan-kekuatan itu melalui representasi-representasi. Di dalam Tuhan, dia melihat 

hanya masyarakat yang diubah rupanya dan diungkapkan secara simbolis. Oleh 

karena itu bagi Durkheim masyarakat adalah sumber daya sakral
17

. 

 Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan Abdul Syani 

dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab) yang 

artinya bersama-sama. Masyarakat menurut Syani sebagai community dapat dilihat 

dari dua sudut pandang; pertama, memandang community sebagai unsur statis, 

artinya community terbentuk dalam suatu wadah dengan batas-batas tertentu, maka ia 

menunjukan bagain dari kesatuan-kesatuan masyarakat setempat. Kedua, community 

dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang 

terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya 

terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang sifatnya 

fungsional. Misalnya masyarakat pegawai negeri, masyarakat ekonomi, masyarakat 

mahasiswa, dll
18

.  

 Menurut Georg Simmel munculnya masyarakat melalui interaksi timbal balik. 

Simmel memberikan suatu konsepsi yang jelas mengenai pokok permasalahan yang 

tepat dalam sosiologi dan suatu strategi yang bersifat umum untuk 

mengembangkannya sebagai suatu disiplin ilmiah yang terpisah dari psikologi di satu 

pihak dan dari filsafat sosial yang atau filsafat sejarah. Singkatnya, pendekatan 

Simmel meliputi pengidentifikasian dan penganalisaan bentuk-bentuk yang berulang 
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atau pola-pola sosiasi. Sosiasi adalah terjemahan dari kata Jerman vergesellschaftung, 

yang secara harafiah berarti proses dimana masyarakat itu terjadi. Sosiasi meliputi 

interaksi timbale balik. Melalui proses inilah dimana individu saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi, masyarakat itu sendiri muncul
19

. 

 Maciver, J.L Gillin, dan J.P Gillin mengungkapkan masyarakat adalah 

kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang sama
20

. Gillin sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interaksi 

karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan 

kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut sistim adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat 

oleh suatu rasa identitas bersama
21

. 

 Menurut Hobbes pada fase sebelum terbentuknya masyarakat (fase state of 

nature) manusia secara kodrati memiliki kebebasan, kesederajatan, akal budi dan 

insting egoisme yang kuat. Setiap orang yang dalam kebebasannya yang tanpa batas 

dan insting keegoimenya berjuang memelihara kehidupannya.Pada fase state of 

nature tidak ada rasa tentram kaena manusia saling memusuhi, berprilaku kasar, 

miskin, hidup dalam isolasi dan kesendirian dan saling menindas
22

. 

 Masyarakat yang pertama adalah antara suami dan istri, yang merupakan awal 

masyarakat antara orang tua dan anak-anak, selanjutnya, pada waktunya ditambahkan 
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masyarakat antara tuan dan hamba. Semua jenis masyarakat ini dapat, dan pada 

umumnya seungguh-sungguh, berkumpul bersama, dan membentuk satu keluarga 

saja, dan tuan atau nyonya rumah miliki semacam wewenang untuk mengatur 

keluarga, tetapi masing-masing, atau semuanya bersama, masih belum membentuk 

masyarakat politis
23

. 

 Demikianlah, masyarakat itu telah hadir disana, ia bukan sesuatu yang 

abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada, dan ditandaskan oleh istilah konkret yang 

mengikat, misalnya bahasa, susunan kelembagaan dan simbol-simbol seperti bendera, 

lagu kebangsaan atau seorang pemimpin. Durkheim mengajukan dua macam 

masyarakat, yang pertama, ialah masyarakat yang sederhana dan yang Kedua, adalah 

masyarakat yang maju. Beda antara kedua masyarakat itu bukanlah suatu fakta yang 

menunjukan bahwa “primitif” itu terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang lebih 

sederhana, melainkan juga pada seperangkat organisasi kelembagaan kebudayaan dan 

bahkan pada sifat-sifat khusus kejiwaan
24

. 

 Dalam filsafat Durkheim, moral memiliki peranan terpenting. Kekakangan 

atau wewenang yang dilaksanakan oleh kesadaran kolektif jelas terlihat dalam bidang 

moral. Sesungguhnya fakta-fakta moral itu ada, tetapi ia hanya hidup dalam konteks 

sosial. Biarkanlah konteks sosial itu hilang dan musnah jualah kehidupan itu bersama 

dia. Moralitas dalam segala bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat. 

Ia tidak berubah kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan 
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kata lain moralitas tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada 

masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa terhadap 

individu, dalam arti kewajiban, misalnya yang berbicara adalah suara masyarakat 

maka masyarakatlah yang menentukan dan menekankan segala peraturan-peraturan 

kehidupan itu berlaku
25

. 

 Durkheim sangat setuju dengan pemikir-pemikir Jerman bahwa aturan-aturan 

dan kegiatan-kegiatan moral bisa dan harus dipelajari berdasarkan norma-norma sains 

sebagai sifat-sifat organisasi social. Fakta-fakta moral sebetulnya adalah kerumitan 

yang luar biasa. Penelitian secara empiris dari pelbagai masyarakat menunjukan 

bahwa ada suatu tumpukan kepercayaan, kebiasaan, persediaan-persediaan hukum 

yang makin lama makin besar
26

. 

 Pandangan Durkheim mengenai moralitas mempunyai dua aspek. Pertama 

Durkheim yakin bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial, dengan kata lain bahwa 

moralitas dapat dipelajari secara empiris, eksternal bagi individu, bersifat memaksa 

individu dan dijelaskan oleh fakta sosial yang lainnya. Hal itu berarti bahwa moralitas 

bukanlah sesuatu yang harus dipalajari sebagai suatu fenomena empiris. Hal itu 

khususnya benar karena moralitas bukanlah sesuatu yang dapat difilsafati orang, 

tetapi sesuatu yang harus dipelajari sebagai fenomena empiris. Hal itu benar karena 

moralitas berhubungan dengan struktur sosial. Untuk memahami moralitas suatu 

lembaga tertentu, anda terlebih dahulu harus mempelajari cara lembaga itu dibentuk, 
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cara ia menerima bentuknya yang sekarang, bagaimana tempatnya di dalam struktur 

keseluruhan masyarakat, bagaimana berbagi kewajiban kelembagaan dihubungkan 

dengan kebaikan sosial, dan seterusnya. 

 Aspek yang kedua, Durkheim adalah seorang sosiolog moralitas karena 

studinya didorong oleh perhatiannya kepada kesehatan moral masyarakat modern. 

Durkheim tidak mengangap bahwa masyarakat telah menjadi, atau sedang terancam 

menjadi tidak bermoral. Masyarakat bagi Durkheim tidak mungkin tidak bermoral, 

tetapi tentu saja ia bisa kehilangan kekuatan moralnya jika kepentingan kolektif 

masyarakat menjadi sekedar jumlah total kepentingan-kepentingan diri. Hanya pada 

tingkat bahwa moralitas adalah fakta sosial maka ia dapat memaksakan kewajiban 

kepada para individu yang menggantikan kepentingan diri mereka. Akibatnya, 

Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan suatu moralitas umum yang 

kuat.  

 Di dalam pandangan Durkheim, manusia terancam melakukan pelonggaran 

patologis ikatan-ikatan moral. Ikatan-ikatan moral itu penting bagi Durkheim, karena 

tanpa itu individu akan diperbudak oleh nafsu-nafsu yang terus meluas dan tidak 

pernah puas. Orang-orang akan dipaksa oleh nafsu-nafsu mereka untuk 

mengusahakan pemuasan yang membabi-buta, tetapi pemuasan yang baru hanya akan 

membawa kepada kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak. Menurut Durkheim, 

satu hal yang akan selalu diinginkan setiap orang ialah menjadi “lebih”. Dan tentu 

saja itulah satu hal yang pada akhirnya tidak akan pernah kita punyai. Jika 
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masyarakat tidak membatasi kita, kita akan menjadi budak bagi pengajran hal yang 

lebih
27

. 

II.4. Fakta Sosial 

 Asumsi umum yang paling fundamental yang mendasari pendekatan 

Durkheim terhadap sosiologi adalah bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi 

kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda-beda dari karakter psikologis, 

biologis, atau karakteristik individu lainnya. Lebih lagi karena gejala sosial 

merupakan fakta yang riil, gejala-gejala itu dapat dipelajari dengan metode-metode 

empirik, yang memungkinkan satu ilmu sejati tentang masyarakat dapat 

dikembangkan
28

. Durkheim melihat fakta sosial dari semula adalah suatu rangkaian 

kesatuan materialitas. Sosiolog biasanya memulai suatu study dengan memusatkan 

perhatian pada fakta-fakta sosial material, yang dapat dimasuki secara empiris, agar 

dapat memahami fakta-fakta sosial nonmaterial, yang merupakan fokus nyata 

pekerjaannya
29

. 

 Didalam The Rules of Sociologi Method, Durkheim berargumen bahwa 

mempelajari apa yang disebut fakta-fakta sosial adalah tugas istimewa sosiologi. Dia 

memahami fakta sosial sebagai kekuatan-kekuatan dan struktur-struktur yang bersifat 

eksternal bagi, dan memaksa kepada, individu. Studi tentang struktur-struktur 

berskala besar dan kekuatan-kekuatan itu misalnya hukum terlembaga dan 
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kepercayaan-kepercayaan moral yang dianut bersama dan dampaknya terhadap 

manusia diamati oleh banyak teoretisi sosiologi belakangan
30

. 

 Kebanyakan mereka yang tertarik dalam mengembangkan suatu penjelasan 

naturalistik atau ilmiah tentang perilaku manusia dan juga mengenai institusi sosial, 

mendasarkan analisanya pada karakter individu seperti insting, kemauan, 

kecendrungan imitasi atau kepentingan pribadi dan pilihan yang bersifat rasional. 

Semua perspektif teoritis yang demikian itu mangandung implikasi bahwa kenyataan 

sosial dan struktur sosial hanyalah merupakan akibat dari kumpulan sifat-sifat dan 

perilaku-perilaku individu
31

. Fakta-fakta sosial mencakup representasi mental yang 

dimiliki bersama oleh individu-individu dalam hubungan aktual dalam pemersatuan 

individu-individu
32

. 

Bagaimana gejala sosial itu benar-benar dapat dibedakan dari gejala yang 

benar-benar individual(atau psikologis)? Durkheim mengemukakan dengan tegas tiga 

karakteristik yang berbeda. Pertama gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. 

Meskipun banyak dari fakta sosial ini akhirnya diendapkan oleh individu melalui 

proses sosialisasi, individu itu sejak awalnya mengkonfrontasikan fakta sosial itu 

sebagai satu kenyataan eksternal. Hampir setiap orang sudah mengalami hidup dalam 

satu situasi sosial yang baru, mungkin sebagai anggota baru dari satu organisasi, dan 

merasakan dengan jelas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang 
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sedang diamati yang tidak ditangkap atau dimengertinya secara penuh. Dalam situasi 

serupa itu, kebiasaan dan norma ini jelas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal. 

Karakteristk fakta sosial yang Kedua adalah bahwa fakta itu memaksa 

individu. Jelas bagi Durkheim bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, 

didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh perbagai tipe fakta sosial dalam 

lingkungan sosialnya. Seperti Durkheim katakana; tipe-tipe perilaku atau berpikir ini 

mempunyai kekuatan memaksa yang karenanya mereka memaksa individu terlepas 

dari kemauan individu itu sendiri. Karakteristik fakta sosial yang Ketiga adalah fakta 

itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Dengan kata 

lain fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan individu perorangan. Sifat 

umumnya bukan sekedar hasil dari penjumlahan beberapa fakta individu. Fakta sosial 

benar-benar bersifat kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil 

dari sifat kolektif ini
33

. 

Salah satu prinsip metodologi dasar yang ditekankan Durkheim adalah bahwa 

fakta sosial harus dijelaskan dalan hubungannya dengan fakta sosial lainnya. Ini 

adalah asas pokok yang mutlak. Kemungkinan lain untuk menjelaskan fakta sosial 

adalah menghubungkannya dengan gejala individu dan seterusnya. Prinsip dasar yang 

kedua adalah bahwa asal usul suatu gejala sosial dan fungsi-fungsinya merupakan dua 

masalah yang terpisah
34

. 
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Di dalam The Rules of Sociological Method Durkheim membedakan antara 

dua tipe fakta-fakta sosial material dan nonmaterial. Meskipun dia membicarakan 

keduanya di dalam rangkaian karyanya, fokus utamanya ialah pada fakta-fakta sosial 

nonmaterial (misalnya, kebudayaan, lembaga-lemabaga sosial) dari pada fakta-fakta 

sosial material (misalnya, birokrasi, hokum). Minat kepada fakta-fakta sosial 

nonmaterial itu sudah jelas didalam karyanya yang paling awal, The Division of 

Labor in Society. Di buku tersebut fokus perhatiannya adalah analisis komparatif 

terhadap hal yang mempersatukan masyarakat didalam kasus-kasus primitive dan 

modern. Dia menyimpulkan bahwa masyarakat-masyarakat yang lebih awal 

dipersatukan bersama terutama oleh fakta-fakta sosial nonmaterial, secara khusus, 

suatu moralitas yang dianut bersama dengan kuat, atau apa yang disebut sebagai 

nurani kolektif yang kuat
35

. 

Durkheim melihat fakta-fakta sosial dari semula adalah suatu rangkaian 

kesatuan materialitas. Sosiologi biasanya memulai suatu studi dengan memusatkan 

perhatian pada fakta-fakta sosial material, yang dapat dimasuki secara empiris, agar 

dapat memahami fakta-fakta sosial nonmaterial yang merupakan fokus nyata 

pekerjaannya. Hal yang paling material adalah hal-hal seperti besarnya populasi dan 

kepadatan, saluran-saluran komunikasi, dan susunan perumahan. Durkheim menyebut 

fakta-fakta tersebut morfologis dan fakta-fakta itu digambarkan sebagai yang paling 

penting didalam bukunya The Division of Labor in Society
36

. 
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II.5. Solidaritas Sosial 

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
37

. Menurut Durkheim studi solidaritas merupakan dasar 

yang kuat bagi sosiologi. Hal ini merupakan fakta sosial yang penting dalam 

pengaruh sosial
38

. 

Tesis Durkheim dalam The Division of Labor in Society sebenarnya 

merupakan pembelaan atas modernitas. Sembari menyanggah pandangan bahwa 

industrialisasi niscaya mengakibatkan ambruknya tatanan sosial, ia berpendapat 

bahwa surutnya otoritas keyakinan-keyakinan moral tradisional bukanlah indikasi 

adanya disintergasi sosial melainkan perubahan sosial, pergesaran historis dari suatu 

bentuk tatanan sosial yang didasarkan pada keyakinan bersama dan kontrol komunal 

yang ketat (solidaritas mekanis) menuju tatanan yang berdasarkan ketergantungan 

mutual antar individu yang relative otonom (solidaritas organis). Ia mencirikan 

solidarits mekanis masyarakat tradisional sebagai solidaritas yang tergantung pada 

keseragaman anggota-anggotanya, yang keadaan kehidupan bersamanya diciptakan 

bagi keyakinan dan nilai-nilai bersama
39

. 
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Solidaritas organik didasarkan pada pembagian kerja dalam masyarakat. 

Pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan pembagian kerja dan selanjutnya 

peralihan dari masyarakat sederhana atau primitive menuju ke tingkat yang lebih 

maju atau dengan kata-katanya sendiri dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. 

Dalam rangka solidaritas organik ini manusia hidup lebih bebas, keadilan lebih 

bersifat pemulihan, bukan bersifat menghukum. Menurut Durkheim apa yang disebut 

pembagian kerja merupakan kondisi esensial dari solidaritas organik yang secara 

lambat-lambat laun menggantikan struktur yang telah terbentuk oleh kesamaan-

kesamaan dalam solidaritas mekanik
40

. 

Perbedaan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik merupakan salah 

satu sumbangan Durkheim yang paling terkenal. Solidaritas mekanik didasarkan pada 

suatu kesadaran kolektif bersama yang menununjuk pada totalitas kepercayaan-

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

masyarakat yang sama. Bagi Durkheim indikator yang paling jelas untuk solidaritas 

mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan itu 

(represif) ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu 

didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment 

dan sebagainya. 

Berlawanan dengan itu, solidaritas organik muncul karena pembagian kerja 

bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang 

tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya 
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spesialisasi dalam pembagian kerja, yang memungkinkan dan juga menggairahkan 

bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa 

kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat 

memulihkan (restitutif) daripada yang bersifat represif. Tujuan kedua hukum itu 

sangat berbeda. Hukum represif mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan 

kuat; hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling 

ketergantungan yang kompleks antara pelbagai individu yang berspesialisasi atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersatu karena 

semua orang adalah generalis. Ikatan diantara orang-orang itu karena mereka semua 

terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai tanggung jawab-

tanggung jawab yang mirip. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan oleh 

solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan di antara orang-orang, 

oleh fakta bahwa semuanya mempunyai tugas-tugas dan tangungjawab yang 

berbeda
41

. 

Perbandingan Masyarakat Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik.
42

 

Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik 

1. Pembagian kerja rendah 

2. Kesadaran kolektif kuat 

3. Hukum represif dominan 

1. Pembagian kerja tinggi 

2. Kesadaran kolektif lemah 

3. Hukum restitutif dominan 
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4. Individualistis rendah 

5. Konsensus terhadap pola-pola 

normative itu penting 

6. Keterlibatan komunitas dalam 

menghukum orang yang 

menyimpang 

7. Saling ketergantungan itu rendah 

8. Bersifat primitive atau pedesaan. 

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. 

 

II.6. Kesadaran Kolektif 

 Kesadaran kolektif (collective consciousness/conscience), dalam bahasa 

Prancis, kata conscience memiliki makna “kesadaran” (consciousness) dan hati 

nurani. Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif sebagai seluruh kepercayaan 

dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk 

suatu system yang tepat yang punya kehidupansendiri; kita boleh menyebutnya 

dengan kesadaran umum, dengan demikian, dia tidak sama dengan particular, kendati 

hanya bisa disadari lewat kesadaran-kesadaran particular
43

. 

 Kesadaran kolektif itu memberikan dasar-dasar moral yang tidak bersifat 

kontraktual yang mendasari hubungan-hubungan kontraktual. Dalam benak 

Durkheim, kesadaran kolektif yang mendasar ini diabaikan oleh ahli teori seperti 
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Spencer, yang melihat dasar fundamental daru keteraturan sosial ini dalam hubungan-

hubungan yang bersifat kontraktual.
44

 

 Durkheim menghubungkan pengaruh yang terus menerus dari kesadaran 

kolektif ini dengan individualism yang semakin meningkat dalam masyarakat-

masyarakat organik. Namun tidak hendak mengatakan bahwa kesadaran bersama itu 

terancam musnah seluruhnya. Hanyalah bahwa kesadaran itu menjadi semakin 

meliputi cara-cara berpikir dan berperasaan yang sangat umum dan sangat tidak tentu, 

yang memberikan peluang terbuka bagi besarnya perbedaan-perbedaan individu yang 

semakin bertambah. Juga ada peluang diamana kesadaran itu diperkuat dan dibuat 

tepat, artinya cara dimana kesadaran itu berhubungan dengan individu. Karena semua 

kepercayaan yang lain dan semua praktek yang lain itu memiliki suatu sifat yang 

semakin kurang religius, individu menjadi objek dari semacam agama. Kita 

mendirikan kultus atas nama martabat pribadi
45

. 

II.7. Integrasi Sosial 

 Pengaruh Durkheim sepanjang hidupnya terjadap solidaritas dan integrasi 

sosial muncul antara lain karena keadaan keteraturan sosial yang goyah dimasa 

Republik Ketiga selagi dia masih muda. Singkatnya, akibat yang berkepanjangan dari 

revolusi Prancis yang meliputi ketegangan yang terus menerus dan konflik-konflik 
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yang terjadi sesewaktu antara kelompok monarki dan kaum republik sayap kiri, 

berlangsung sekitar abad ke-19
46

. 

 Integrasi merupakan salah satu topik menarik sosiologi, yang menjelaskan 

bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan dan terintegrasi satu 

dengan yang lain
47

. Hakikat integrasi dalm lingkungan komunitas terjadi melalui cara 

membangun solidaritas social dalam kelompok dan dapat menjalani kehidupan 

kebersamaan. Dan integrasi sosial mengacu pada suatu keadaan dalam masyarakat 

dimana orang-orang saling berhubungan
48

. 

Istilah integrasi berasal dari kata latinintegrare, artinya memberi tempat 

dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk 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
49

. 

Talcot Parson berpendapat bahwa integrasi merupakan persyaratan yang 

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

sistim social 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 

                                                           
46

Doyle P. Johnson, Teori sosiologi klasik dan modern 1,(Jakarta; PT. Gramedia anggota IKAPI, 

1986), 170 
47

 Nicholas Abercrombie, stephen Hill, kamus Sosiologi (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2010) , 284 
48

Ibid,,510 
49

 D. hendropuspito OC, sosiologi sistematik,(Yogyakarta; Kanisius, 1989), 374 



23 

 

cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan 

dipertahankan
50

. 

Menurut Woflgang Bosswick dan Friedrich Heckmann integrasi dalam konteks 

sosiologi, mengacu pada stabilitas hubungna kerja sama dalam sistim sosial yang 

jelas. Integrasi juga dapat dilihat sebagai suatu proses yang memperkuat hubungan 

dalam suatu sistim sosial, dan memperkenalkan actor baru dan kelompok ke dalam 

sistim dan lembaga-lembaganya. Integrasi pada dasarnya merupakan suatu proses, 

jika proses ini berhasil, masyarakat dikatakan terintegrasi
51

. 

II.7.1. Syarat-Syarat Integrasi 

Menurut Wiliam F Ogburn dan Mayer Nimkof yang dikutip oleh Kamanto 

Sunarto mengemukakan syarat-syarat berhasilnya suatu integrasi social 

1. Setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka telah berhasil saling mengisi 

kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosialnya dapat 

dipenuhi oleh sistim sosial mereka. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut 

menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan antara satu 

dengan yang lainnya 

2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan mengenai norma dan nilai-nilai 

sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berintegrasi antara satu dan 

lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya 
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3. Norma-norma cukup lama dan konsisten (tetap) tidak ada perubahan
52

. 

II.7.2. Faktor-Faktor Pendukung Integrasi 

 Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat dan lambat, tergantung pada 

faktor-faktor pendukungnya yaitu 

1. Homogenitas kelompok, dalam kelompok atau masyarakat ynag tingkat 

homogenitasnya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya dalam 

kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan 

memeakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, dapat kita katakana bahwa 

semakin homogeny suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses 

integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Contoh 

kelompok atau masyarakat yang homogeny adalah kelompok atau masyarakat 

dengan satu suku bangsa. 

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

kemajukan kelompokmya relative 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 dilakukan. Sebaliknya, dalam kelompok 

besar, yang tingkat kemajemukannya relative tinggi, integrasi sosialnya akan lebih 

sulit dicapai. 
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3. Mobilitas geografis; anggota kelompok yang baru dating tentu harus 

menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Namun, semakin 

sering anggota masyarakat dating dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi 

sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah 

atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat dicepat terjadi. 

4. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dapat masyarakat juga akan 

mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin 

cepat integrasi antara anggoa-anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin 

tidak efektif komunikasi yang berlangsung antara anggota masyarakat, semakin 

lambat dan sulit integrasi sosial tercapai. 

II.7.3. Fase-Fase Dalam Integrasi 

Integrasi sebagai suatu proses memerlukan waktu lama sehingga individu atau 

kelompok yang berbeda menjadi memeliki keamaan. Untuk tercapainya integrasi 

sosial, terdapat empat tahapan yakni akomodasi, koperatif, koordinasi, dan asimilasi 

1. Akomodasi 

Akomodasi merupakan langkah pertama menuju integrasi sosial, dengan 

mengurangi pertentangan dan mencegah terjadinya disintegrasi. Pada tahap 

akomodasi ini mencerminkan taraf tercapainya kompromi dan toleransi. Situasi 

kompromi dan toleransi dapa dicapai dalam keadaan dimana dua lawan atau lebih 

sama kuatnya 

Menurut Ogburn dan Nimkoff, akomodasi adalah kerja sama secara individual 

atau kelompok karena adanya faktor kepentingan yang sama meskipun mungkin 
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terdapat perbedaan pendapat atau paham. Jadi kerja sama dalam konteks akomodasi 

ini dilandasi oleh tujuan yang sama di antara individu atau kelompok. Dalam hal ini 

akomodasi lebih bersifat prakmatis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan kerja 

sama lebih mengedepankan tercapainya tujuan bersama. 

Menurut Summer, akomodasi adalah antagonistis cooperation yakni kerja 

sama yang antagonis. Sebaliknya ilustrasi mengenai akomodasi sebagai kerja sama 

antagonis adalah kerja sama antara dua belah pihak yang bertikai untuk 

menyelesaikan pertentangan tersebut. 

Akomodasi merupakan kondisi yang dapat menggalang kerja sama 

percampuran kebudayaan, yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan 

adanya akomodasi tersebut dapat tercipta kehidupan sosial yang sesuai dengan 

kaidah-kidah sosial. Hasil-hasil yang dapat diperoleh dari proses akomodasi adalah 

menghindarkan masyarakat dari benih-benih pertentangan, menekan oposisi, 

melahirkan kerja sama, menyelaraskan dengan perubahan dan memungkinkan 

terjadinya pergantian dalam posisi tertentu serta terjadinya asimilasi. 

2. Kerja sama  

Kerja sama disebut juka kooperasi yang terbentuk karena adanya kesadaran 

bersama akan suatu kepentingan yang dirasakan. Kesadaran tersebut akan melahirkan 

suatu kesepakan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan atau kepentingan 

tersebut. Suatu bentuk kerja sama akan berkembang jika orang-orang yang terlibat 

dapat digerakan dan mempunyai kesadaran akan manfaat suatu tujuan bila berhasil 

dicapai, serta adanya suatu wadah atau organisasi. Untuk masyarakat kita , kerjasama  
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bukan hal yang baru karena sejak dulu telah dikenal dengan sebutan gotong royong 

dan pada setiap keluarga selalu ditanamkan pola perilaku untuk hidup rukun seta 

manjalin kerjasama untuk memenuhia kebutuhan hidup. Kerja sama dapat bersifat 

positif jika dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku dimasyarakat, juga bersifat 

negative apabila bertentangan dengan norma. Misalnya kerjasama untuk melakukan 

tindakan-tindakan kekerasan, kejahatan, kriminal. 

Kerjasama dapat dapat dibedakan menjadi empat yakni 

a. Kerja sama spontan (Spontaneous Cooperation) yang secara otomatis adalah 

masyarakat. 

b. Kerja sama langsung (Directed Cooperation) yang terbentuk karena adanya 

perintah dari atasan atau penguasa 

c. Kerja sama kontrak (Contractual Cooperation) yang terbentuk atas dasar 

perjanjian 

d. Kerja sama tradisional (Traditional Cooperation) yang merupakan bagian dari 

sistim sosial 

3. Koordinasi (Coordination)  

Koordinasi akan terbentuk apabila situasi pertentangan antara kedua belah 

pihak sudah mengalami ketegangan. Apabila antar individu atau kelompok 

mengalami pertentangan, maka pada fase kooordinasi 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 
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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 antara individu atau kelompok 

tersebut disadari oleh masing-masing. Tetapi mereka tidak mempersalahkannya 

sehingga kehidupan bermasyarakat berlangsung tenang. 

4. Asimilasi 

Asimilasi merupakan tahap yang paling mendekati integrasi sosial dalam 

bentuk ideal. Proses asimilasi merupakan proses dua arah. Karena menyangkut pihak 

yang diintgrasikan (proses pengakuan) dan pihak yang mengintegrasikan diri (proses 

penetrasi). Pada fase ini terjadi proses identifikasi kepentingan dan pandangan 

kelompok 

Asimilasi terjadi melalui dua tahap, yaitu; 

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 tekah tercapai suatu situasi 
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adanya pengalaman bersama apalagi tradisi bersama belum terbentuk atau belum ada, 

maka asimilasi belum terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencerminan 

dari tercapainya asimilasi adalah kebudayaan dan tradisi yang sama. 

Asimilasi merupakan kulminasi dari kehidupan masyarakat yang dapat 

merefleksikan adanya integrasi sosial. Dengan demikian, terwujudnya integrasi sosial 

sangat penting bagi kelangsungan hidup individu dan kelompok dalam tatanan hidup 

bermasyarakat. 

II.7.4. Bentuk-Bentuk Integrasi 

Menurut Esser yang dikutip oleh Wolfgang Bosswick dan Friedrich 

Heckmaan, integrasi sosial dapat terjadi dalam empat bentuk yakni
53

. 

1. Akulturasi (acculturation) 

Akulturasi atau proses sosialisasi adalah proses dimana seorang individu 

memperoleh pengetahuan, standar budaya dan kompetensi yang dubutuhkan 

untuk berinteraksi dengan sukes dalam masyarakat. 

2. Penempatan (placement)  

Penempatan berarti seorang individu mendapatkan posisi dalam masyarakat 

dalam sistim pendidikan atau ekonomi, dalam profesi atau sebagai warga 

Negara. Penempatan juga menyiratkan perolehan hak yang berhubungan deng 

posisi tertentu dan kesempatana untuk membangun hubungan sosial dan untuk 
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memenangkan modal budaya, sosial dan ekonomi. Akulturasi meurpakan 

prasyarat untuk menempatan. 

3. Interaksi (interaction) 

Interaksi adalah pembentukan hubungan dan jaringan, oleh individu yang 

berbagi orientasi bersama. Ini termasuk persahabatan, hubungan romantis atau 

pernikahan, tau keanggotaan yang lebih umum dari kelompok sosial. 

4. Identifikasi (identification) 

Identifikasi mengacu pada identifikasi individu dengan sistim sosial. Orang 

melihat dirinya sebagai bagian dari tubuh kolektif. Identifikasi memiliki aspek 

kognitif dan emosional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


