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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1. Pengertian Peran 

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu 

dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat 

mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang 

secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati 

posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.1   

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya 

tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran 

tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. 2 Setiap individu mempunyai 

serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukan 

bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari 

masyarakat. 

Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan 

karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas 

tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat 

menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang 

                                                           
1 Marlin M. Friedman,et.al, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima, Alih Bahasa: 
Achir Yani S. Hamid.et. al (Jakata: EGC, 2014), 298. 
2 Ralph Linton, The Study of Man, an Introduction ( New York: Aplleton Century Crofts, 1956), 114.  
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terjalin dalam masyarakat itulah  mecerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu 

dalam masyarakat.3 Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan 

menghendaki agar seorang pria bila berjalan dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar. 

Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami fungsi dan peran masing-masing individu 

dalam lingkungan di dalamnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktivitas yang 

dilakukannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok. 

Paul B. Horton dan Robert L. Horton, mendefinisikan peran sebagai satu perilaku yang 

diharapkan dari dalam beberapa status tertentu.4 Misalnya, jika dia seorang perempuan, pakaian 

yang dimiliki, cara berjalan dan berbicara, jenis pekerjaan, minatnya mengarah pada kesan masing-

masing masyarakat yang mendefinisikan sebagai perilaku perempuan. Selanjutnya mereka 

mendefinisikan  status secara umum sebagai kedudukan atau posisi  seseorang dalam kelompok 

masyarakat atau sistem sosial. Status mengacu pada satu posisi yang disandang, bukan orang atau 

pelaku yang sesungguhnya. Mungkin posisi dalam kelompok tertentu, seperti dalam satu keluarga, 

kelompok, klub atau lingkungan, atau mungkin posisi yang diakui oleh orang lain pada umumnya.5 

Masing-masing pribadi memiliki sejumlah status yang berbeda dibandingkan pada pribadi lainnya. 

Hal ini tetap berlaku dan terus menerus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan 

                                                           
3 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi  (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), 210. 
4 Paul B. Horton dan Robert L. Horton, Introductory Sociology, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982), 19. 
5 Paul B. Horton dan Robert L. Horton, Introductory Sociology, 19. 
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tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.6 

Bruce J. Biddle, berpendapat bahwa peran adalah pusat perilaku dari pribadi dalam konteks.7 

Peran terjadi dalam kehidupan setiap hari pada suatu masyarakat dan masing-masing memamerkan 

perannya dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa peran bukan hanya 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perhatian bagi orang-orang yang melakukannya, 

tetapi juga digambarkan dalam novel dan teater.8 Sehingga banyak yang kita ketahui tentang 

kehidupan di masa sebelumnya diperoleh melalui penggambaran dramatis peran. 

Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial masyarakat karena itu 

setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja mengandung harapan. Dalam peran terdapat dua 

macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh 

pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya 

dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Ketika seseorang menjalankan 

perannya secara baik maka secara pribadi ia telah menjawab harapan-harapan dari masyarakat 

pula.  

Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah laku 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran 

merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya 

                                                           
6 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, 211. 

7 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors (New York: Academic Pres Ing, 1979), 56. 
8 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identitie, and Behavioris, 57. 
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dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial.9 Hal ini mengasumsikan bahwa 

ketika orang-orang menduduki posisi sosial, perilaku mereka ditentukan terutama oleh apa yang 

diharapkan dari posisi tersebut dan bukan oleh karakteristik individu itu sendiri.10  

Horton dan Hunt, menjelaskan bahwa peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan 

diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua 

aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah 

pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut. 11 

Norma-norma kebudayaan dipelajari terutama melalui belajar peran . walaupun beberapa 

norma berlaku bagi semua anggota masyarakat, sebagian besar norma berbeda sesuai dengan status 

yang disandang  karena apa yang benar bagi suatu stuatus mungkin saja salah bagi status yang 

lainnya. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya dengan peran 

tersebut, karena hal ini dapat bertentangan pada peran lainnya. Semua faktor ini terpadu 

sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan 

cara yang benar-benar sama.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap 

seseorang yang di dalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat 

maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik 

individu ataupun kelompok.  

                                                           
9 E. St. Harahap, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: Balai Pustaka, 2007), 854. 
10 Nicholas Abercombrie, et.al, Dictionary of Sociology (USA: Pinguin Group, 2006), 332. 
11 Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari Jilid Satu Edisi 
Keenam (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.   
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2.2. Konsep Teori Peran  

      Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau 

perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan 

digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 

1930-an.12 Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan 

Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul melalui komunikasi 

dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak mengembangkan kapasitas untuk 

melakukan ekstrapolasi dari komunikasi.  

Pada awalnya  pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep 

tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka sebagai berikut; antropolog seperti 

Ralph Linton melihat peran sebagai unit budaya dan cenderung menganggap konsistensi peran 

seluruh masyarakat. Bagi Talcott Parsons, peran milik sistem sosial dan harus dijelaskan melalui 

harapan peran yang dimiliki oleh peserta dan didukung oleh sanksi. G. H. Mead melihat proses 

mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri, sedangkan J. L. Moreno 

memberikan makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi 

pendidikan dan psikoterapi.13 

Mengingat orientasi beragam seperti itu, tidak mengherankan bahwa konsep peran telah 

diterapkan untuk banyak topik penelitian, di antaranya untuk analisis konsensus, kesesuaian, 

konflik peran, empati, dan akurasi persepsi sosial. Juga telah diterapkan studi untuk kelompok-

                                                           
12 Michellin J. Hindi, Role  Theory .  The  Blackwell  Encyclopedia  of  Sociology  edited  by  George Ritzer. 
(London: Blackwell Publishing, 2007), 3959-3962. 
13 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identitiesand Bahavioris (New York: Academik Press Ink, 1979), ix  
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kelompok kecil seperti; keluarga, masyarakat, ruang kelas, sistem kekerabatan, organisasi formal, 

dan konseling.  

Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial 

dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori 

yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap individu harus memenuhi 

dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma 

dan perilaku.14 Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang 

dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik. 

Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus 

dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam 

skenario atau situasi tertentu. Teori peran mennyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial  

sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran mereka, selayaknya aktor 

melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada 

kenyataannya bisa diprediksi.15 Merujuk pada pandangan tersebut, Biddle berpendapat bahwa 

Role  theory  concerns  one  of  the  most  important  characteristics  of  social  behavior-
the  fact  that  human  beings  behave  in  ways  that  are  different  and predictable 
depending on their respective social identities  and the  situation.  performances in  the 
theater  were differentiated and predictable because actors were constrained  to  
perform  "parts"  for  which "scripts"  were  written,  then  it seemed reasonable  to  
believe  that  social  behaviors in  other  contexts  were  also associated with parts and 
scripts understood by social actors.16 

                                                           
14 Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, European Journal of Business and Social Sciences, 

Vol. 4, No. 01, April 2015. Halaman 139. Diakses pada tanggal 20 November 2016. 

15 Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, 140, diakses pada tanggal 20 November 2016. 
16 Bruce J. biddle, Ricent Developments in Role Theory, Annual Review of Sociologi, 12, 67-92. (1986), 68. 

Terjemahan: Teori peran menyangkut salah satu karakteristik yang paling penting dari perilaku-sosial dimana manusia 

berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. 

Seperti dalam pertunjukan teater dapat dibedakan dan diprediksi karena pelaku dibatasi untuk melakukan bagian-
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Jadi untuk mengubah perilaku seseorang, maka perlu  juga untuk mengubah peran sebab peran 

sesuai dengan perilaku dan begitu juga sebaliknya. Selain mempengaruhi perilaku, peran juga 

mempengaruhi keyakinan dan sikap sehingga individu akan mengubah keyakinan dan sikap sesuai 

dengan peran mereka.   

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan hidupnya,  manusia selalu 

diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya 

baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi 

perannya  dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa   kelompok  juga memiliki 

peran terhadap  individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.  

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dalam Soekanto mengetengahkan tiga 

hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai 

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.17  

Dari penjelasan tersebut di atas jika dihubungkan dengan konteks penelitian di mana warga 

jemaat Imanuel Mamuya yang hidup dalam komunitas masyarakat adat Hibua Lamo, mereka tidak 

                                                           
bagian yang ditulis dalam naskah, maka tampaknya dapat dipercaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga 

terkait dengan bagian dan naskah yang dipahami oleh aktor sosial. 

 
17 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Perubahan, 211.  
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terlepas dari peranan yang ditentukan oleh norma-norma adat tersebut. Karena itu dalam situasi 

konflik maupun sebelum terjadi konflik pastinya mereka ada dalam pengaruh norma dimaksud, 

berangkat dari kondisi itulah maka penulis meyakini bahwa sangatlah penting dalam penelitian ini 

untuk mengkaji persoalan di lapangan dengan pendekatan teori peran. 

2.3. Sosialisasi Pengambilan Peran  

Proses pengambilan peran dimulai pada saat pertama kali anak mulai berinteraksi terhadap 

orang lain. Pengambilan peran merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan 

kepribadian dewasa. Walaupun kemampuan memperlajari peran berlangsung seumur hidup, 

namun ada bukti yang mengatakan bahwa peran dan nilai-nilai paling awal mempunyai arti 

istimewa. Peran-peran yang dipelajari dan diinternalisasikan pada awal kehidupan nampaknya 

mempunyai kekuatan dan daya tahan luar biasa dalam kepribadian. Dan hal tersebut dapat 

berpengaruh pada cara melakoni peran dikemudian hari. 

Latihan peran untuk kebanyakan peran bermula pada awal masa kanak-kanak saat seseorang 

mulai membentuk sikap terhadap peran dan status. Hal ini dilakukan tanpa sadar dan tidak 

memberatkan.18 Seorang penganut interaksionisme simbolis George Herbert Mead berpendapat 

bahwa bagaimana anak-anak belajar tentang masyarakat dan mengembangkan diri mereka lewat 

pengambilan peran yang imajinatif, seperti mengambil peran lain sebagai ayah, ibu, dokter, 

penyapu jalan. Hal ini dilakukan dengan melewati tiga tahap: Tahap pertama adalah tahap 

persiapan dimana anak-anak belum mempunyai rasa percaya diri untuk terpisah dari orang lain, 

hanya meniru gerak isyarat dan perkataan orang lain tapi mereka tidak mengerti. Tahap kedua 

yaitu  tahap bermain dimana anak-anak berpura-pura mengambil peran tertentu seperti pemadam 

                                                           
18 Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociologi., 118. 
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kebakaran, pilot, dokter, super hero, pegulat. Pada tahap ini mereka mempunyai kostum dan suka 

mengenakan busana orang tua mereka. Tahap ketiga adalah tahap pertandingan,  yaitu permainan 

terorganisasi atau pertandingan tim dimana dalam pertandingan ini individu harus mengambil 

peran majemuk, dimana setiap pemain harus mampu mengambil peran semua pemain. Contoh 

yang dikemukakan Mead adalah dalam permainan bisbol.19 

 Mead juga menekankan bahwa dalam proses sosialisasi, kita tidak pasif yang seperti robot 

menyerap tanggapan orang lain  namun sebaliknya kita bersikap aktif mengevaluasi reaksi orang 

lain dan mengorganisasinya dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Hal tersebut merujuk pada 

penekanan I and Me, dimana I adalah bagian diri sebagai subjek, yang aktif, spontan kreatif. 

sedangkan me merupakan bagian diri sebagai objek, terdiri atas sikap yang telah diinternalisasi 

dari interaksi kita dengan orang lain.20 

 Bukan hanya menyangkut diri, tetapi pikiran manusia juga merupakan produk sosial. Mead 

menekankan bahwa kita tidak dapat berpikir tanpa simbol, yang berasal dari masyarakat. Jika 

masyarakat tidak menyediakan simbol-simbol, maka kita tidak akan dapat berpikir, itu berarti 

bahwa apa yang dinamakan pikiran tidak dapat kita miliki. Dengan demikian pikiran seperti bahasa 

juga merupakan produk masyarakat.21  

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu diperhadapkan dengan peran sosial yang 

berbeda-beda, terkadang mereka harus berhadapan dengan beberapa peran pada saat bersamaan  

namun dalam situasi sosial yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian peran 

ditentukan oleh interaksi sosial sebagai bagian dari pengalaman perjalan hidup seseorang dan 

                                                           
19 George H. Mead, Mind, Self, and Society:From the Standpoint of a Social Behaviorist (Chicago: The University 
of Chicago, 1934), 152-4. 
20 Mead, Mind, Self, and Society., 173-4. 
21 James M. Henselin, Sosiologi dengan pendekatan Membumi (Jakarta: Erlangga, 2007), 70. 
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sebagian oleh struktur sosial yang mengacu pada perilaku individu. Dengan demikian maka antara 

pengalaman pribadi individu dan struktur sosial yang terbangun dalam sebuah komunitas sangat 

mempengaruhi perilaku individu ketika menjalankan perannya. 

Dalam konsepsi fungsionalis, peran adalah salah satu cara penting dimana kegiatan individu 

diatur secara sosial, tidak hanya memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif karena 

mereka tahu apa yang diharapkan dari orang lain, tetapi juga memungkinkan untuk membuat 

gereralisasi tentang masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh seorang 

antropolog R Linton bahwa teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-

aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. 

 Pandangan fungsionalis menyarankan bahwa budaya masyarakat merupakan suatu sistem 

budaya terpadu yang dinyatakan dalam norma-norma sosial yang memandu perilaku dalam peran. 

Hal ini menunjukan bahwa peran sering didefinisikan dalam kaitannya dengan peran lain namun 

tidak menciptakan interaksi. Misalnya peran guru, peran orang tua dalam pengunaan sehari-hari 

selalu berperan dalam cara yang normative hal ini menyiratkan bahwa perilaku yang tepat untuk 

seorang guru atau orang tua atau bahkan untuk seluruh instansi. Pendekatan ini mengasumsikan 

bahwa perilaku yang efektif membuat peran identik dengan budaya dan norma.22 Karena itu konsep 

peran menurut Ralp Linton cukup baik untuk ditempatkan dalam rana ini. 

2.4. Jenis-Jenis Peranan 

 Peran adalah kata yang tidak asing lagi kita dengar dan diucapkan oleh masyarakat dalam 

pergaulannya setiap hari meskipun kata tersebut kadang tidak dipahami oleh semua orang. Di 

dalam masalah peranan, Abu Ahmadi membedakannya atas dua hal. Pertama peranan sosial adalah 

                                                           
22 Nicholas Abercombrie, et.al, Dictionary of Sociology, 333. 
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pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang 

dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung 

status itu. Kedua peranan perseorangan (individu) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku di 

dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu 

sendiri. Peranan sosial merupakan suatu bagan normal, dimana bagan ini sesuai dengan status 

individu di dalam situasi tertentu. Walaupun demikian masih terdapat perbedaan-perbedaan di 

dalamnya.23 

Peranan sosial bisa diketahui oleh manusia kalau ia mempelajari dan mengalaminya dalam 

masyarakat dengan jalan hidup bersama dengan masyarakat lainnya. Sebab yang menentukan 

peranan sosial adalah diri kita sendiri dengan pemufakatan atau tradisi. Jadi orang-orang yang 

menjadi anggota kelompok itulah yang menentukan peranan sosial. 

 Teoretikus peran berasumsi bahwa kehidupan sosial seperti berakting dalam suatu panggung 

teatrikal, dengan keseluruhan adegan,topeng dan naskah didalamnya. Peran-peran tersebut sangat 

terkait satu dengan yang lain dan memberikan kesempatan kebebasan bagi mereka yang 

menjalankan dalam menginterpretasinya, namun ada aspek-aspek tertentu yang harus 

ditampilkan.24 Misalnya seorang pelajar harus menyelesaikan tugas sekolah, muncul untuk 

mengikuti ujian, dan harus mempertahankan nilainya. 

 Asal usul kata peranan sosial dipinjam dari dunia sandiwara atau drama. Dalam sebuah drama 

tentunya terdiri dari suatu lakon dan sejumlah pelaku.  Ini berarti, lakon yang dimainkan tidak 

terlepas dari peranan sejumlah tokoh yang hendak ditampilkan dalam pementasan itu. Dengan 

                                                           
23 H. Abu Ahmadi, Psikologi Sosial Edisi Revisi(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 106-7. 
24 David G. Myers, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 292.  
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demikian sangat penting seorang tokoh mengetahui peran yang hendak dimainkannya dalam 

sebuah lakon. 25 

Pada umunya setiap peranan (role) diserahkan kepada seorang pemain yang dianggap  

memiliki sifat-sifat dari tokoh yang dipentaskan. Sifat yang diperankan biasanya hanya sementara 

selama drama berlangsung. Seorang pelaku harus menirukan tingkah laku tokoh  yang hendak 

digambarkan secara kongkrit di hadapan para penonton, karena itu perlu penguasaan terhadap 

karakter tokoh dimaksud. 26 Terkait hal dimaksud Erving  Goffman berpendapat lain, ia 

mengatakan bahwa kehidupan dalam sebuah drama, pemain dapat sepenuhnya mengambil 

tindakannya sendiri  tanpa harus mengikuti kata-kata yang ada dalam teks dan juga tidak keluar 

dari tujuan yang dimaksud dalam sebuah naskah. Asalkan dengan tulus dan yakin bahwa apa yang 

ia lakonkan adalah realitas yang sesungguhnya.27  Kelebihan dari tokoh yang diperankan dalam 

drama dapat dijadikan sebagai modal untuk  direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Hendropuspito, para ahli sosiologi mengalihkan istilah peranan dalam sandiwara ke 

panggung masyarakat, yang kemudian diberi isi dan fungsi baru yang disebut peranan sosial. 

Penambahan kata sosial mengandung maksud bahwa peranan tersebut terdiri atas sejumlah pola 

kelakuan lahiriah maupun batiniah yang diterima dan diikuti banyak orang. Disamping itu, kata 

sosial menunjukan bahwa peranan dipentaskan untuk memenuhi kepentingan bersama agar 

masyarakat sebagai peristiwa sosial dan selaku satu persekutuan yang hidup dapat berjalan dengan 

baik.28 

                                                           
25 D. Hendropuspito OC, Sosiologi Sistematik (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 177. 
26 D. Hendropuspito, Sosiologi Sistematik., 178. 
27 Erving Goffmen, The Presentation of Self in Every Day Life (Endiburg: University of Endiburg, 1956), 10. 
28 D. Hendropuspito, Sosiologi Sistematik., 178. 



31 
 

Istilah peranan menunjukan bahwa masyarakat mempunyai suatu lakon yang masih aktual, 

lakon yang besar, yang terdiri atas bagian-bagian yang pementasannya diserahkan kepada anggota-

anggota masyarakat. Lakon masyarakat itu disebut fungsi atau tugas masyarakat. Jadi peranan 

sosial adalah bagian dari fungsi sosial masyarakat yang dilakukan oleh orang atau kelompok 

tertentu, menurut pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang telah ditentukan.29 

Ketika dipahami secara mendalam tentang  peranan sandiwara dan peranan sosial ternyata 

terdapat  perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang paling mendasar adalah pelaku-pelaku yang 

ada dalam peranan sosial   tidak melakoni atau mementaskan tokoh-tokoh yang bersifat imajinasi,  

tetapi yang mereka tampilkan adalah tokoh yang nyata, yang masih berlaku dan tentunya yang 

melakoni semua itu adalah mereka sendiri. Itu berarti bahwa apa yang ditampilkan oleh para 

pelakon tidak hanya bersifat sementara tetapi berlangsung seumur hidup selama pelakon masih 

hidup. Sedangkan dalam peranan sandiwara, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pelakon hanya melakoni sifat-sifat tokoh yang ada dalam teks dan bersifat sementara selama 

sandiwara itu berlangsung.  

2.5. Jenis-Jenis Peranan Sosial 

        Peranan sosial memiliki maksud bahwa peranan yang terdiri atas pola kelakuan lahiriah dan 

pola kelakuan batiniah yang diterima dan diikuti banyak orang. Yang ditekankan dalam peranan 

sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab. Istilah lainnya adalah jabatan atau tugas yang 

diserahkan kepada seseorang ataupun institusi sosial oleh instansi  yang berwenang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.30 
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 Paul dan Robert Horton menyebutkan dua peranan sosial, kedua hal dimaksud  yaitu 

peranan bawaan (Ascribed Roles) dan peranan pilihan (Achieved Roles) muncul secara bersamaan. 

Itulah yang disebut dengan struktur yang bersifat korelatif, di mana ada status di situ ada peranan. 

Peranan bawaan muncul dari status bawaan, peranan pilihan muncul dari status pilihan. Peran 

bawaan adalah tanda yang diberikan sesuai dengan kelahiran atau faktor lainnya  yang tidak dapat 

dirubah oleh manusia. Misalnya, umur, jenis kelamin, dan ras adalah anggapan dasar pada 

umumnya. Peran pilihan adalah sesuatu yang di peroleh melalui pilihan atau tindakan sendiri. 

Contoh di dalam masyarakat termasuk status pekerjaan dan perkawinan. Biasanya bawaan status 

kelas sosial dari orang tua, tetapi dalam masyarakat adalah mungkin untuk memilih (pilihan) 

meraih status kelas yang berbeda melalui tingkah lakunya (tindakan).31  

Selain kedua jenis peranan sosial yang disebutkan di atas, Hendropuspito dalam bukunya 

sosiologi sistematik menambahkan empat peranan sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat 

diklasifikasikan dengan berbagai macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang yang 

diambil. Diantaranya; 

1. Peranan yang diharapkan (Expected Roles) dan Peranan yang disesuaikan (Actual Roles) Setiap 

individu dalam masyarakat pasti mendambakan peran yang diharapkan dapat terlaksana dengan 

baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua kepentingan bersama dalam masyarakat 

dapat terpenuhi dengan baik. Yang termasuk dalam jenis peranan ini adalah hakim, protokoler 

diplomatik. Terdapat juga peranan yang pelaksanaannya lebih luwes, namun kadang-kadang harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu dan hal itu, kadang dianggap wajar oleh 

masyarakat setempat. Itulah yang disebut dengan peranan yang disesuaikan.32  
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2. Peranan Kunci (Key Roles) dan Peranan Tambahan (Supplementary Roles) Peranan kunci 

muncul dari kedudukan (status) kunci. Seseorang yang menempati kedudukan utama akan 

memainkan peranan utama. Dalam bahasa populis status kunci sering  dikatakan kedudukan 

penting, peranan kunci dikatakan peranan penting atau tugas penting. Namun tidak selamanya 

kedudukan penting selalu status kunci, demikian pula tugas penting tidak selalu sama dengan 

status kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sehingga 

kedudukan yang lain harus mengalah terhadapnya. Berbeda halnya dengan peranan tambahan 

dimana peran ini tidak muncul dari kedudukan (status) kunci. Peranan tambahan tidak dijadikan  

faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peran itu, melainkan hanya untuk 

menambah pengalamannya.33 

3. Peranan Golongan dan Peranan Bagian. Masyarakat terdiri dari macam-macam kelompok dan 

tiap-tiap kelompok merupakan stasiun dari kedudukan yang setingkat serta peranan yang sejenis. 

Melalui kelompok-kelompok tersebut warga masyarakat memainkan peranan sosialnya yang 

berbeda-beda agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Misalnya peranan dalam kelompok 

pendidikan, kelompok ekonomi, kelompok politik, kelompok keagamaan, kelompok hiburan dan 

lain-lain. Dari hal tersebut dapat dibedakan atas dua macam peranan. Peranan kelompok dan 

peranan individual atau peranan golongan dan peranan bagian. Peranan golongan mengandung arti 

yang sama dengan peranan kategorial dan peranan istansional karena ciri dari orang-orang tersebut 

adalah sama dalam hal mewujudkan kategori sosial. Misalnya seorang guru, pada dasarnya ia 

adalah warga masyarakat yang mengemban peran pendidikan. Secara struktural dan fungsional  

                                                           
33 Hendropuspito, Sosiologi Sistematik, 187-188. 
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sesungguhnya  fungsi pendidikan seorang guru bukanlah milik guru tersebut tetapi milik satu 

golongan yakni orang yang menempati status pendidikan.  

Peranan pendidikan diakui sebagai suatu instansi yang terdiri atas bagian-bagian yang 

sangat banyak. Ada yang bekerja sebagai guru, dosen, rektor, dekan, mahasiswa,  tata usaha 

pegawai suatu sekolah  dan lain sebagainya. Merekalah yang disebut dengan peranan bagian yakni 

peranan yang menjalankan bagian dari peran pendidikan.34 

4. Peranan Tinggi, Peranan Menengah  dan Peranan Rendah. Setiap peranan sosial berasal 

langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah, rendah, bergantung pada tinggi 

rendahnya status sosial yang ditempati seseorang atau golongan. Hendropuspito mengatakan 

bahwa tinggi rendahnya status sosial ditentukan oleh dua faktor yaitu; sistem nilai budaya dari 

masyarakat yang bersangkutan dan  keberhasilan seseorang dalam menunaikan peran.35  

2.6. Tujuan Peran  

Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi 

mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti 

ada hukumannya. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al 

menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi 

yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat deperankan oleh orang dan berfungsi untuk 

menarik orang dalam peran ini. 

1. Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada 

kesempatan untuk mencapai tujuan lain.  Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk 
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paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-

kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah 

yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah  mendapat kesempatan untuk 

dihargai. Penghargan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain 

sebagai yang penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu 

dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan 

sangat penting dalam menentukan moral orang yang memainkan peran itu.  

3. Rasa aman, tujuan yang dimasudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau 

psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara 

ekonomis dan psikologis. 

4. Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran 

tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan 

kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.36 

2.7. Hubungan Teori Peran dan Budaya 

 Teori peran dapat digunakan dalam semua pelaku termasuk organisasi dalam sistem sosial 

 yang disesuaikan dengan pendekatan aktor dan pola perilaku dari individu sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Peran bisa eksis ketika kelompok sosial memiliki norma-norma dan nilai-

nilai yang mapan. Para penganut interaksionisme simbolik menekankan bahwa peran seharusnya 
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dilihat sebagai ide yang tersebar dan diwarisi yang menuntun perilaku, bukan menentukannya. 

Aktor secara individual dilihat sebagai penggubah, bukan sekedar sebagai robot dalam memainkan 

perannya. Setiap individu harus mampu mengubah diri mereka sehingga peran yang terbuka ini 

berlaku bagi orang lain untuk  direkonstruksi terus menerus dimana individu terlibat dalam 

membangun stabilitas.37  

Budaya merupakan cara bagaimana manusia hidup atau cara bertahan hidup di tengah 

masyarakat atau cara belajar dari masyarakat.38 Dalam perspektif sosiologis, budaya merujuk pada 

elemen simbolik dari kehidupan sosial, terlebih khusus pada objek sosial dan aktifitas 

masyarakat.39 Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas 

sosial,organisasi, politik, dan budaya. Dalam kebudayaan mengandung sejumlah norma dan nilai 

yang  sangat berpengaruh dalam suatu sistem masyarakat. Bahkan nilai-nilai yang terdapat dalam 

budaya-budaya tertentu hendak menunjukan bagaimana peranannya dalam mengendalikan 

kehidupan individu maupun masyarakat. Pengetahuan menyangkut nilai dasar, kebiasaan dan 

tradisi kelompok dalam etnik tertentu sangat penting untuk menginterpretasi apakah peran setiap 

individu dalam masyarakat berfungsi dengan baik atau tidak.40  

 Untuk menentukan manusia adalah berfungsi dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan 

yang ada dalam dirirnya, sehingga ia benar-benar menjadi pribadi yang baik dalam suatu 

komunitas. Demikian juga menyangkut dengan nilai-nilai dalam suatu kebudayaan harus dilihat 

dari segi fungsi dan perannya. Keutamaan secara fungsional dalam hubungannya dengan diri 

                                                           
37 John scott (Editor), Sosiologi The Key Konsep (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2011). 227. 
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39 Steve Bruce and Steven Yearley, "Culture," in The Sage Dictionary of Sociology (California: SAGE Publications 
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40 Marlin M. Friedman,et.al, Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima, Alih Bahasa: 
Achir Yani S. Hamid.et. al, 310. 
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sendiri, dengan sesama mahkluk, dengan cita-cita dan dengan Tuhan. Demikian halnya juga nilai-

nilai tersebut harus menampilkan peranannya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu 

maupun institusi kemasyarakatan. Peran yang bermanfaat dalam kehidupan dari generasi ke 

generasi, adalah yang memberikan sanksi hukuman untuk setiap pelanggaran dan memberikan 

penghargaan kepada yang mengembankannya, baik manusia, maupun pranata-pranata sosial.41 

Dalam mempelajari tentang hubungan peran dan budaya, Scheneider menjelaskan ada tiga 

aspek tentang konsep peran. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut; 

1. Peran menyalurkan manusia ke arah tertentu. Misalnya peran bapak menuntut kewajiban-

kewajiban, hak-hak, hukuman, bahkan sikap serta keyakinan. Dengan demikian pula peran buruh 

pabrik menuntut kewajiban dan hak tertentu, hubungan tertentu dengan manajemen, dan juga 

hubungan dengan sesama para buruh. Dengan demkian dapat dikatakan bahwa peran disusun 

dengan cara tertentu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban, hak-hak, hukum bahkan sikap dan 

keyakinan.  

2. Ada hubungan antara nilai-nilai dan peran. Hal ini dimaksudkan bahwa sebagian besar peran 

yang terdapat dalam suatu masyarakat diwariskan dari masa lampau, dengan kata lain peran adalah 

bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dimana kebudayaan sebagai warisan sosial yang terdiri 

dari kebiasaan, gagasan-gagasan, dan di lain pihak ada benda-benda materi. Dengan peran norma-

norma dan nilai-nilai dari suatu kebudayaan harus dimainkan. Sebaliknya peranpun dapat 

mempengaruhi nilai-nilai bahkan menciptakan nilai-nilai. Setiap generasi tidak hanya mewariskan 

kebudayaan, tetapi ikut serta menciptakannya. 
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3. Menunjukan bahwa pelaksanaan peran dipelajari dan dalam beberapa hal menjadi bagian dari 

kepribadian. Walaupun peran dan kepribadian berbeda, namun keduanya saling berhubungan. 

Cara-cara yang umumnya dipakai untuk memotivasi individu dalam memainkan peran adalah 

dengan membuat peran tersebut serta nilai-nilainya sebagai bagian dari kepribadian. Atau secara 

terpaksa memainkan peran tersebut karena adanya tekanan-tekanan tertentu terhadap dirinya, yang 

disebut imbalan atau hukuman.42 

 Berdasarkan konsep peran yang dijelaskan Scheneider di atas maka dapat dipahami 

bagaimana posisi adat sebagai warisan dari kebudayaan yang di dalamnya terdapat kebiasaan, 

gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai dan di lain pihak ada benda-benda materi sebagai hasil 

karya cipta dari sebuah peradaban. Semuanya memiliki peran dalam kehidupan individu maupun 

komunitas terlebih khusus mempengaruhi cara pandang maupun cara bertingkah dalam interaksi 

dengan orang lain di manapun seseorang berada. Karena itu peran adat dalam kehidupan manusia 

di dunia ini masih sangat berpengaruh, entah dalam komunitas yang telah mengalami perubahan 

secara drastis karena pengaruh modernisasi maupun pada masyarakat yang masih tetap 

mempertahankan kehidupan budayanya secara tradisional.  

 Di sisi lain adat memiliki peran pula dalam memotivasi masing-masing individu untuk 

mengambil peran dalam kehidupan sosialnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam komunitas 

masyarakat adat yang masih kental melakukan ritual-ritual adatnya ketika merayakan kelahiran 

bayi dan menyambut kehadiran seorang anak dalam kehidupan komunitas. Dari tradisi inilah 

menunjukkan kepada kita bahwa peran masing-masing individu tidak terlepas dari tradisi ataupun 

adat dalam masyarakat setempat dimana seseorang berasal. Dengan demikian maka peran 
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seseorang dimulai dari proses yang berlangsung pada komunitas di mana ia ada, karena itu adat 

memiliki kontribusi besar bagi peran seseorang ketika ia berinteraksi dalam komunitasnya melalui 

proses yang terjadi secara alam.  

 


