
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.  Strategi 

Strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap

individu  untuk  menjalankan  sebuah  misi  dalam  berbagai  bentuk  strategis  yang  akan

digunakan untuk mencapai suatu tujuan serta menyesuaikan dengan kekuatan-kekuatan

internal  suatu  organisasi  dan  kekuatan-kekuatan  eksternal  di  lapangan.  Kegiatannya

meliputi  pengamatan,  secara  hati-hati  karena  penyebaran  Covid-19  sangatlah  cepat,

peraturan,  siklus  Covid-19,  keinginan  dan  harapan  masyarakat  dan  mahasiswa  serta

faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi  peluang dan ancaman. Suatu organisasi

dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan melihat peluang

yang  ada.  Strategi  merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan,  dalam  perkembangannya

konsep mengenai strategi terus berkembang.

Pada masa pandemi  Covid-19 tentunya suatu strategis  sangat  di  perlukan,  karena

dampak  dari  Covid-19  yang  melanda  dunia  termasuk  Indonesia  menimbulkan

permasalahan yang hebat. Tidak hanya korban jiwa yang berjatuhan, pandemi Covid-19

ini membuat semua orang kehilangan lantaran terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)

hingga di rumahkan. 

Namun di balik  kesulitan itu  keinginan untuk berbagi  dan menolong warga yang

terdampak  pandemi  Covid-19  terus  mengalir.  Apakah  strategi  sosial  mampu melihat

keadaan  mahasiswa UKSW asrama Kartini,  Kota  Salatiga  memiliki  strategi  tersebut.

Bahkan apakah kepercayaan antara mahasiswa dan masyarakat setempat baik-baik saja

atau kurang baik.

TEORI AGIL

Teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons adalah salah satu paham atau

prespektif  di  dalam sosiologi  yang  memandang  masyarakat  sebagai  satu  sistem yang

terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu

tidak  dapat  berfungsi  tanpa adanya  hubungan  dengan  bagian  yang  lainya.  Kemudian

perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada

giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme

dalam suatu  masyarakat  didasarkan atas  model  perkembangan  sistem organisasi  yang
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terjadi pada masyarakat tersebut. Kesimpulan dari teori ini adalah semua elemen harus

berfungsi atau fungsional agar masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam perspektif  teori  fungsionalisme  Talcott  Persons  terdapat empat  persyaratan

wajib yang harus ada agar masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu di kenal

dengan AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan

Latency.  Masyarakat  yang  sesuai  dengan  teori  ini  arus  menjalankan  keempat  fungsi

tersebut demi keberlangsungan hidup, antara lain fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Adaptasi (adaptation) Fungsi Adaptasi yaitu sebuah sistem harus menyesuaikan diri

dengan  lingkungan  dan  menyesuaikan  lingkungan  itu  dengan  kebutuhannya  serta

bisa menanggulanggi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. 

b.  Pencapaian tujuan (goal attainment) Fungsi pencapaian tujuan yaitu sebuah sistem

harus  merumuskan cara-cara agar mencapai tujuan yang ingin di capai ole sistem

tersebut. 

c.  Integrasi  (integration):  Fungsi  integrasi  yaitu  sebuah  sistem  harus  mengatur

hubungan antar bagian yang menjadi  komponennya. Sistem juga harus mengelola

hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya. 

d.  Latency  (pemeliharaan  pola): Fungsi  pemeliharaan  yaitu  sebuah  sistem  harus

memelihara serta memperbaiki hubungan antar sistem yang suda terjalin. Dalam teori

ini  seperti  system  harus  beradaptasi  dengan  lingkungan  untuk  mencapai  tujuan

tertentu.

Dalam  pandangannya,  masyarakat  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  sistem

kehidupan.  Menurutnya,  teori  fungsional  organisasi  masyarakat  berdasarkan  pada

manusia sebagai aktor yang membuat keputusan dan dibatasi oleh beberapa normatif dan

situasional sebagai berikut :

a. Aktor dari Sistem Sosial Proses internalisasi dan sosialisasi merupakan hal terpenting

dalam  integrasi.Biasanya  aktor  adalah  penerima  pasif  dalam  proses  sosialisasi.

Sosialisasi  harus  terus  menerus  dilengkapi  dalam  siklus  kehidupan  dengan

serangkaian pengalaman sosialisasi yang lebih spesifik. Sosialisasi dan Kontrol sosial

adalah  mekanisme  utama  yang  memungkinkan  sistem  sosial  mempertahankan

ekuilibriumnya. 

b. Masyarakat Masyarakat merupakan sistem sosial yang paling spesifik dan penting,

yaitu  sebuah  kolektivitas  yang  relatif  mandiri,  anggotanya  mampu  memenuhi
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kebutuhan  individual  dan  kolektif,  dan  sepenuhnya  hidup  dalam  kerangka  kerja

kolektif. Contoh Sub sistem masyarakat: ekonomi, politik.

c. Sistem Kultural  (kebudayaan)  Kebudayaan adalah kekuatan utama yang mengikat

berbagai  elemen  dunia  sosial  atau  sistem  simbol  yang  terpola,  tertata,  yang

merupakan sasaran orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan

dan  pola-pola  yang  terlembagakan  dalam  sistem  sosial.  Dalam  sistem  sosial,

kebudayaan menubuh dalam norma dan nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian,

kebudayaan  ditanamkan  kepada  individu  oleh  aktor  kedalam  dirinya.  Sistem

kebudayaan juga dapat  dikatakan sebagai aspek tindakan yang mengorganisasikan

karakteristik  dan urgensi yang membentuk sistem yang stabil.  Contoh dari  sistem

kultural diantaranya adalah: klan (marga). 

Peralihan dari  Analisa unit-unit  aksi ke sistem-sistem aksi agaknya terjadi  melalui

berbagai kegiatan konseptual,  menurut  Talcott  parsons sebagai  berikut:  Unit-unit  aksi

tidak terjadi  dalam kehampaan social,  Unit-unit  aksi  berlangsung dalam satu konteks

social  yakni,  pada  saat  pelaku  mempunyai  kedudukan  secara  normative  menetapkan

perilaku peranan yang diharapkan, Kedudukan dan peranan senantiasa berkaitan dalam

berbagai tipe sistem-sistem.

2.2 Konsep Survival

Survival  (bertahan  hidup)  berasal  dari  ”survive”  yaitu  mempunyai  pengertian

mempertahankan  hidup dari  situasi  yang mendesak (Rusyana,  2005 dalam Gianawati,

2012). Sedangkan survivor yaitu orang yang melakukan tindakan untuk tetap bertahan

hidup dalam keadaan darurat. Sehingga definisi survival adalah tindakan yang dilakukan

oleh sekelompok atau seseorang untuk tetap dapat bertahan hidup dalam keadaan darurat

dan juga bisa di gunakan untuk bertahan hidup selama masih membutuhkan.

2.3 Konsep Keasramaan

Ashrama atau ashramam adalah  suatu  tempat penginapan yang  ditujukan  untuk

anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah.

Asrama  biasanya  merupakan  sebuah bangunan dengan  kamar-kamar  yang  dapat  di

tempati  oleh  beberapa  penghuni  di  setiap  kamarnya.  Para  penghuninya  menginap  di

asrama untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di hotel atau losmen. Alasan untuk

memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asal sang penghuni yang
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terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan bentuk

penginapan lain, misalnya apartemen.

Selain untuk menampung murid-murid, asrama juga sering di tempati peserta suatu pesta

olahraga. Banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki asrama. Salah

satunya adalah asrama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Asrama itu bernama

asrama ASKARSEBA. 

Penghuni merupakan sekelompok orang atau individu yang berada atau sedang menetap

didalamnya (asrama).

2.4 Penilitian Terdahulu

Rini  (2017)  Strategi  Bertahan  Hidup  Masyarakat  Terhadap  Dampak  Pencemaran

Lingkungan. Penelitian  ini  dilakukan  di  Dusun  Rindo-Rindo  Kecamatan  Mangkutana

Kabupaten  Luwu  Timur  dengan  memilih  informan  yang  terkena  langsung  dampak

pencemaran  lingkungan.  Metode yang digunakan adalah  kualitatif  dengan pendekatan

deskriptif yang bermaksud mendapatkan gambaran nyata dan penjelasan secara memadai

tentang kasus yang diteliti.  Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan,

bahwa  para  petani  dan  buruh  pabrik  di  Dusun  Rindo-Rindo  Desa  Margolembo

Kecamatan  Mangkutana  Kabupaten  LuwuTimur  menerapkan  tiga  strategi  untuk  tetap

bertahan  hidup  dan  memenuhi  kebutuhan  pokok  rumah  tangga  di  daerah  yang

lingkungannya mulai rusak akibat adanya industri, dampak negatif yang dihasilkan dari

adanya industri seperti penurunan kualitas lingkungan pertanian masyarakat, sumber daya

alam seperti  air  dan tanah mulai  tercemar,  dampak positif  yang dirasakan masyarakat

yaitu  dengan  adanya  lowongan  pekerjaan  yang  diberikan.  Starategi  yang  masyarakat

gunakan yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan.

Purwanti,  Titi  (2016)  dengan  judul”Strategi  Bertahan  (Survival  Strategi  Pedagang

Awul-Awul Di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang” Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kios awul-awul jalan Diponegoro dan

jalan Harjosari Ungaran Bawen. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko pakaian

awul-awul,  karyawan  toko,  ketua  RT desa  setempat  dan  pembeli  pakaian  awul-awul.

Informan  dalam penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu  inorman  utama  dan  inorman

pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah 6 orang pemilik dan karyawan

toko pakaian awul-awul. Sementara informan pendukung penelitian ini adalah 1 orang

Ketua  RT  desa  setempat  dan  7  orang  pembeli  pakaian  awul-awul.  Hasil  penelitian
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menunjukan bahwa: (1) alasan pedagang menjual pakaian awul-awul karena: (a) lapangan

pekerjaan  semakin  susah,  (b)  harga  menolong  masyarakat  (c)  harga  murah  kwalitas

bagus.  (2)  strategi  yang  digunakan  pedagang  untuk  bertahan  hidup  dengan  mata

pencaharian sebagai pedagang awul-awul, adalah: (a) pelayanan pedagangan yang ramah

terhadap pembeli,  (b) pemasaran online shop melalui media sosial,  (c) ikut serta buka

kios dadakan pada saat acara pasar malam dan car free day, (d) pakaian awul-awul atau

fashion import tercatat ikut membentuk gaya subkultur anak muda yang khusus dan unik.

Selain  merefleksikan  posisi  keuangan  anak-anak  muda  yang  terbatas,  juga

menggambarkan  gairah  akan  gaya  pakaian-pakaian  retro  yang  otentik  dan  tidak  ada

kembarannya, (e) hal tersebut juga tidak lepas dari para pembeli  yang masih berminat

membeli pakaian awul-awul dengan harga murah tetapi memeperoleh pakain bermerk dan

berkualitas bagus

 Asyari  (2016)  Model  Strategi  Bertahan  Hidup  Rumah  Tangga  Miskin  (Sebuah

Literature  Review) Metode  yang  digunakan  adalah  menelaah  beberapa  hasilhasil

penelitian  yang  pernah  dimuat  di  jurnal-jurnal  yang  menjelaskan  bagaimana  rumah

tangga miskin bertahan hidup dan keluar dari lilitan kemiskinan. Temuan penelitian ini

menginformasikan  penyebab  kemiskinan  sangat  banyak  dan  beragam.  Hal  ini  karena

kemiskinan  merupakan  konsep  yang  multidimensi.  Bentuk-bentuk  bertahan  hidup

(survival) dan keluar (exit) dari kemiskinan yang dilakukan oleh orang miskin dan rumah

tangga miskin beragam sesuai dengan penyebab kemiskinan. Mengurangi rumah tangga

miskin bukanlah dengan program dan kebijakan yang terpisah dari penyebab kemiskinan.

Program yang terpisah tersebut akan membuat kemiskinan baru karena program tersebut

tidak menyasar pengurangan kemiskinan.

Dari ktiga penilitian terdahulu diatas, yang menjadi kesamaan dari penelitian adalah

dimana adanya strategi bertahan hidup yang di jalani oleh masyarakat atau individu yang

terdampak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini bahwa peneliti lebih memfokuskan

kepada penghuni ASKARSEBA yang terdampak dan mencari tahu survival strategi apa

saja yang diterapkan selama pandemic covid-19.
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2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka asrama kartini sebgai tempat penginapan,

terdampak  pandemic  yang  mengakibatkan  mahasisa  yang  tinggal  di  asrama,  mengalami

dampaknya, sehingga peneliti  tertarik meneliti ini,  dengan menggunakan teori AGIl untuk

melihat,  mengkaji  survival strategi  brertahan  hidup,  penghuni  Asrama  Kartini dimasa

pandemi Covid-19.
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