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BAB II 

Saksi Yehova dan Teori Struktural Fungsional 

Robert K. Merton 

 

I. Pendahuluan 

Salah satu ciri yang nampak memasuki milenium ke tiga adalah perkembangan 

yang pesat di segala bidang, termasuk pertambahan jumlah sekte agama dalam 

masyarakat. Dalam tiga dekade terakhir, terdapat peningkatan jumlah kelompok religius 

yang secara terang-terangan mencari pengikut. Aliran saksi Yehova merupakan salah satu 

bukti nyata dari peningkatan jumlah kelompok religius tersebut. Pertambahan jumlah 

aliran tersebut telah memberikan dampak terhadap perubahan sosial. Agama yang pada 

dasarnya mengandung nilai-nilai moral dan bersifat positif, seolah-olah tidak dapat lagi 

berfungsi integratif dan menjamin rasa damai bagi masyarakat karena perbedaan yang 

ada. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam satu agama dengan aliran yang berbeda telah 

melahirkan persaingan, bahkan ada reaksi penolakan satu dengan yang lain. Dalam bab 

III ini, Penulis akan memaparkan teori yang diduga bisa dipakai sebagai pisau bedah 

terkait dengan aliran saksi Yehova yaitu teori struktural fungsional berdasarkan pemikiran 

Robert K. Merton. 

 

II. Siapa Saksi Yehova? 

Di dunia Barat, aliran ini dikenal dengan sebutan Jehova‟s Witnesses dan 

berkembang di Indonesia sekitar tahun 1960-an sampai 70-an. Pada awalnya aliran ini 

dianggap sebagai aliran sesat. Berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. Kep. 129/JA/12/1976 

tanggal 7 Desember 1976, aliran ini secara resmi telah dilarang pemerintah untuk 

melakukan kegiatan di Indonesia. Aliran ini dinilai telah menyebarluaskan ajaran sesat 
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yang menimbulkan keresahan dan gangguan dalam masyarakat dan bisa merusak 

kehidupan beragama di Indonesia.
1
 

Di Pontianak, lembaga gerejawi setempat telah menerbitkan Surat 

Penggembalaan Bersama (25 Februari 1994), yang berisi himbauan agar semua pimpinan 

gereja dan umat Kristiani tetap memelihara kerukunan dan keesaan sambil melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan saksi-saksi Yehova dan melaporkannya kepada yang 

berwajib. 

Kemunculan aliran ini memiliki kaitan dengan aliran Adventis.
2
 Selain sejarah 

dan latar belakang Yehova yang sama dengan Adventis, ada juga beberapa pokok 

ajarannya yang mirip. Meskipun memiliki persamaan, aliran Adventis sendiri 

menganggap bahwa mereka berbeda dengan aliran Yehova. Aliran ini juga dikenal 

dengan nama Perkumpulan Siswa-Siswa Alkitab atau Menara Pengawal.
3
 Aliran ini 

memiliki beberapa bagian babak sejarah berdasarkan para pemimpinnya yang disebut 

sebagai President. 

 

1.1 Charles Taze Russel 

Charles Taze Russel hidup pada tahun 1852 – 1916. Ia lahir di Pennsylvania, 

dengan latar belakang keluarga Presbyterian Skotland-Irlandia. Ia tertarik pada hal-hal 

keagamaan, terutama menyangkut kedatangan Kristus kedua kali dan akhir zaman. 

Tahun 1870 ia bergabung dengan kelompok yang berlatarbelakang Adventis di bawah 

pimpinan Jonas Wendell, dan kemudian beralih ke kelompok Barbour.
4
 Selama 

menjadi pengikut Barbour, terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya, berkaitan 

                                                           
1
 Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran…,316. 

2
 H. Berkhof, Sejarah Gereja…, 330. 

3
 Singkatan dari The Watch Tower yang merupakan nama resmi dari organisasi aliran ini di Amerika 

Serikat, sekaligus menjadi nama majalahnya. Melalui jaringan Watch Tower Bible and Tract Society yang 

berpusat di Bethel, Brooklyn-New York, dengan sekitar 2.000 tenaga penuh waktu, mereka giat 

menyebarluaskan agamanya di dunia. 
4
  Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran…,318. 
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dengan kedatangan Kristus. Barbour meramalkan akan terjadi pada bulan April 1878, 

sedangkan Russel meramalkan akan terjadi pada tahun 1914. Selain itu, ada dua 

pandangan pokok yang akhirnya memisahkan Russel dari kelompok Barbour, yaitu 

tentang neraka dan ajaran tentang penebusan.
5
 

Setelah berpisah dari kelompok Adventis Barbour, Russel membentuk 

kelompok Bible Study sendiri dan ia sendiri berperan sebagai pemimpinnya, bahkan 

diangkat sebagai pendetanya. Menerbitkan dan mengedarkan majalah, buku dan 

traktat menjadi kegiatan pokok kelompok ini, dengan atau tanpa bayaran. Itulah 

sebabnya sampai sekarang anggota yang aktif dalam persekutuan ini disebut sebagai 

publishers. Pada awalnya Russel tidak bertujuan untuk membangun gereja, 

melainkan hanya sekedar menerbitkan dan membagikan tulisan-tulisan yang 

diproduksinya.
6
 

Russel menikah dengan salah seorang anggota Bible Study yang bernama 

Maria F. Ackley. Namun, pernikahan ini tidak bertahan lama, karena Maria 

menggugat cerai suaminya dengan tuduhan bahwa Russel memiliki kekasih gelap. 

Kehidupan rumah tangganya yang mengalami perceraian, pada akhirnya menjadi 

kritikan terhadap Russel sendiri dari kelompok lain. Selain itu Russel juga harus 

berhadapan dengan tuduhan kecurangan dalam bisnisnya yaitu menipu masyarakat 

dengan menjual „bibit gandum istimewa‟ yang bisa menghasilkan lima kali lipat, 

padahal tidak benar.
7
 

Russel adalah penanggungjawab dari seluruh kegiatan organisasi, khususnya 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pokok ajarannya. Sekalipun 

ramalan Russel akan kedatangan Kristus pada tahun 1914 tidak terbukti, tetapi ia 

                                                           
5
 Ibid., 319. 

6
 Dr. Jan S. Aritonang berpendapat bahwa kemungkinan inilah alasan mengapa sampai saat ini saksi 

Yehova menganggap bahwa mereka bukanlah gereja, dan mereka juga bukan anggota dari gereja tertentu, 

melainkan anggota sebuah lembaga atau persekutuan Alkitab. 
7
  Ibid., 321. 
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tetap mempertahankan pokok ajaran yang lain, yaitu bahwa Perang Hamargedon 

yang akan menandai kedatangan Kristus tetap akan terjadi. Pada tanggal 31 Oktober 

1916 ia meninggal dunia, yang kemudian meninggalkan banyak persoalan bagi 

pengikutnya berkaitan dengan pokok ajarannya tentang masa panen 40 tahun dan 

penetapan 144.000 orang yang akan diselamatkan.
8
 

 

1.2 Joseph Franklin Rutherford 

Rutherford yang lahir pada 8 November 1869 adalah salah seorang presiden 

Lembaga Menara Pengawal yang kontroversial. Latar belakang kehidupan 

agamanya adalah gereja Baptis. Sejak usia 22 tahun, ia telah menjadi seorang 

pengacara dan jaksa penuntut umum. Perkenalannya dengan Russel berawal dari 

beberapa wanita „misionaris‟ yang mengunjungi kantornya untuk menjual majalah 

Watchtower, pada tahun 1894.  Pada tahun 1906 ia bergabung dengan gerakan ini, 

setelah selesai menulis bukunya dalam bidang agama dengan judul A Lawyer‟s View 

of God. Ia banyak berperan menolong Russel dalam persoalan hukum yang 

dihadapinya.
9
 

Pada tahun 1917, Rutherford terpilih sebagai presiden kedua. Kehadirannya 

sebagai presiden dalam persekutuan Menara Pengawal, serta latar belakang 

pendidikan hukumnya, menjadi faktor pendorong keterlibatan mereka di bidang 

hukum. Sekalipun mereka kalah dalam beberapa proses hukum, tetapi mereka juga 

telah mempelopori terjadinya pembaruan undang-undang di Amerika Serikat, 

berkaitan dengan kebebasan beragama.
10

 Dalam kepemimpinannya, Rutherford 

                                                           
8
 Ibid., 322. 

9
 Ibid., 323. 

10
 Ibid. 
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memperkenalkan sejumlah ajaran dan peraturan baru, yang tidak diajarkan oleh 

Russel.
11

 

Aturan dan ajaran baru itu antara lain tentang fungsi dan status warga Menara 

Pengawal sebagai pelayan aktif, dan berusaha untuk mempertahankan dan 

memelihara keaslian nama Allah dengan memperkenalkan nama baru bagi 

kelompok mereka, yaitu Saksi Yehova.
12

 Bukan hanya itu saja, Rutherford juga 

melakukan revisi terhadap pemahaman Russell tentang perang Harmagedon. 

Menurutnya, pada saat Perang Dunia I meletus 1914, perang di sorga juga telah 

dimulai.
13

 

Rutherford juga berusaha memberikan jalan keluar terhadap pemahaman 

144.00 orang yang akan diselamatkan. Ketika angka itu semakin mendekati, muncul 

pertanyaan sehubungan dengan orang yang berada di luar jumlah itu. Untuk masalah 

ini, ia mengatakan bahwa ada dua kategori orang yang akan diselamatkan. Kategori 

pertama dan utama adalah yang berjumlah 144.000 orang, sedangkan kategori kedua 

adalah “golongan Yonadab”.
14

 

Selama kepemimpinan Rutherford dalam lembaga Menara Pengawal, banyak 

mengalami goncangan. Hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan diktator yang 

diterapkannya dan beberapa ajarannya yang menyimpang dari ajaran Russell sebagai 

pendiri aliran ini. Konsekuensi dari situasi ini adalah terpecahnya kelompok tersebut 

                                                           
11

 Ibid., 324. 
12

 Pergantian nama ini didasarkan pada ayat Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 43:10 dan Mazmur 

83:18-19. Pergantian nama yang secara resmi terjadi pada tahun 1931 berlaku bagi semua anggota, tanpa 

terkecuali. 
13

 Ibid., 325. 
14

 Untuk golongan Yonadab ini, atau yang disebut juga “domba-domba lain” atau “kawanan besar”, 

dipahami sebagai kelompok yang ikut meruntuhkan „Babylon‟. Babylon adalah kelompok agama yang berada di 

luar saksi Yehova, khususnya Katolik Roma dan Protestan. Golongan Yonadab dipercayai akan menerima upah 

duniawi, yakni hidup yang kekal di dunia, berbeda dengan upah sorgawi yang akan diterima oleh kelompok 

144.000 orang. Kelompok ini akan selamat melintasi Perang Hamargedon dan bersama dengan para saksi 

Yehova yang telah meninggal dan dihidupkan kembali, akan mendiami dan berkembang biak di bumi selama 

masa kerajaan seribu tahun. 
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menjadi dua, dimana pengikut Russell yang ingin mempertahankan ajaran pertama, 

telah membentuk kelompok baru.
15

 

Tindakan ekstrim yang dilakukan oleh Rutherford, melebihi pendahulunya 

Russell. Ia melakukan tindakan yang menentang gereja-gereja lain, dengan 

menyatakan bahwa gereja lain beserta pendetanya sebagai alat-alat iblis. Selain itu, 

tudingan yang sama juga diberikan terhadap lembaga yang merupakan cikal bakal 

PBB (saat itu bernama Liga Bangsa-Bangsa). Rutherford meninggal pada tanggal 13 

Januari 1942.
16

 

 

1.3 Babak Ketiga (Nathan H. Knorr) 

Nathan H. Knorr adalah Presiden ketiga dari Menara Pengawal, setelah 

Rutherford meninggal. Knorr memiliki latar belakang keluarga yang berasal dari 

Gereja Reformed Belanda, dan bergabung dengan Menara Pengawal pada tahun 

1921. Posisinya sebagai Presiden diawali ketika lembaga ini mengalami masa-masa 

sulit. Mereka mengalami tindakan kejam dari massa AS pada saat itu. Selain itu, 

banyak anggota mereka yang dipenjara karena menolak dinas Wajib Militer pada 

Perang Dunia II. Knorr berupaya agar kelompok mereka dapat diterima 

masyarakat.
17

 

Mengikuti jejak pendahulunya, Knorr giat melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan anggotanya, serta memberikan pengarahan kepada mereka. Knorr 

tidak terlalu mencampuri urusan perumusan ajaran dalam lembaga ini, tetapi 

diserahkan kepada rekannya yang bernama Frederick Franz. Sekalipun ia tidak 

terlalu mencampuri urusan teologi, tetapi dalam masa kepemimpinannya Knorr 

memunculkan sebuah konsep ajaran baru bagi aliran itu, yakni tentang “Masyarakat 

                                                           
15

 Ibid., 326. 
16

 Ibid., 327. 
17

 Ibid., 329. 
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Dunia Baru”.
18

 Menurutnya, masyarakat yang demikian sudah terbentuk sejak tahun 

1919, setahun setelah Perang Dunia I yang dipercayai saksi Yehova sebagai Perang 

Hamargedon.
19

 

Pada masa kepemimpinan Knorr, aliran ini berhasil mencetak Alkitab yang 

diterjemahkan sendiri, yakni New World Translation of Scripture, pada tahun 1961. 

Alkitab ini menjadi pegangan bagi mereka dan sekaligus diklaim sebagai terjemahan 

yang paling sesuai dengan naskah asli. Pertambahan jumlah anggota juga menjadi 

satu prestasi dalam kepemimpinan Knorr, dari 150.000 menjadi 2 juta, dan tersebar 

di 200 negara. Perkembangan jumlah ini, ternyata membawa pengaruh yang baik 

terhadap citra saksi Yehova, setelah sebelumnya sempat dinilai negatif oleh 

masyarakat. hal ini juga dipengaruhi keadaan anggotanya yang semakin matang, 

lebih beradab, dan memiliki pendidikan yang baik. Namun, keadaan ini tidak 

berlangsung lama karena pada akhir masa jabatannya, banyak yang mengundurkan 

diri dengan alasan ramalan tentang Perang Hamargedon tidak terbukti. Knorr 

meninggal pada tahun 1977.
20

 

 

1.4 Babak Keempat (F. W. Franz) 

Setelah kematian Knorr, posisi presiden digantikan oleh Frederick W. Franz 

yang pada saat itu berumur 84 tahun. Dalam kelompok saksi Yehova, Franz dikenal 

sebagai seorang yang sangat cerdas. Posisi sebelumnya dalam kepengurusan Menara 

Pengawal adalah sebagai wakil presiden. Selama kepemimpinan Knorr, Franz adalah 

sosok yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Menara Pengawal, karena dialah 

yang mengatur ajaran saksi Yehova pada masa itu. Pada masa jabatannya, terjadi 

gejolak yang cukup besar di kalangan saksi Yehova sendiri. Pada tahun 1982, 

                                                           
18

 Ibid., 330. 
19

 Bdk. penjelasan Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran…,322. 
20

 Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran…,330. 
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banyak pengikutnya yang dengan sengaja keluar dan dikeluarkan dari keanggotaan 

mereka. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memegang peranan penting 

dalam organisasi mereka.
21

 

 

III. Konteks Saksi Yehova Saat Ini 

Saksi Yehova atau Jehovah Witnesses adalah aliran agama yang sering mengaku 

sebagai Kristen, padahal jika dikaji lebih jauh banyak ajarannya yang bertentangan 

dengan ajaran kekristenan yang disebut „arus utama‟. Anggota saksi Yehova sendiri rajin 

melakukan kunjungan atau dapat diartikan sebagai penginjilan pribadi ke rumah-rumah 

orang yang sudah beragama, tanpa terkecuali di rumah orang  Kristen sendiri. Dalam 

kunjungan tersebut, mereka menyebarkan literatur, bahkan memperdebatkan kepercayaan 

mereka dengan tujuan menarik anggota jemaat tersebut untuk menjadi pengikut saksi 

Yehova. Situasi ini menimbulkan pertentangan dan keresahan dalam masyarakat. 

Kevin R. Quick, yang sempat menjadi anggota aliran ini, namun kemudian 

keluar, mengatakan demikian: 

“Watchtower hanya mempunyai satu metode pengajaran Alkitab. Sesungguhnya 

merupakan sesuatu yang berlebihan bila itu disebut sebagai metode pengajaran 

Alkitab. Lebih tepat bila itu disebut „pelajaran buku‟, „indoktrinasi‟, bahkan „cuci 

otak‟.
22

 

 

Para saksi Yehova berada di bawah arahan badan pemerintahan mereka, yang 

terdiri dari dua belas laki-laki dan satu presiden. Ini dianggap sebagai bentuk teokrasi 

dimana Allah Yehova membawa kerajannya ke bumi. Mereka memutuskan segala hal 

yang berhubungan dengan doktrin dan kebijakan publik. Mereka juga mengawasi semua 

tulisan, termasuk buku dan traktat. Di atas semuanya itu, Watchoverlah yang mencetak 

                                                           
21

 Ibid., 332. 
22

 Kevin R. Quick, Menyibak Tirai Saksi Yehuwa: Pengalaman Penganut Aliran Saksi Yehuwa, 

(Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 2002), 23. 
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semua pelajaran Alkitab yang harus diikuti oleh seluruh kongregasi di seluruh dunia pada 

ibadah minggu mereka. Saat ini aliran saksi Yehova tersebar di lebih dari 230 negara.
23

 

Ada tujuh langkah indoktrinasi saksi Yehova yang bertujuan untuk 

mendapatkan anggota baru: 

1. Membagikan bahan cetakan, yang berisi tentang promosi ajaran saksi Yehova.
24

 

2. Kunjungan kepada orang yang mau menerima bahan cetakan. Apabila ada orang yang 

menerima literatur mereka, maka hal itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan 

perkunjungan dan tanya jawab seputar hal-hal yang kurang dipahami setelah 

membaca buku tersebut.
25

 

3. Pelajaran di rumah. Ini merupakan kelanjutan dari poin ke dua, dimana pertemuan ini 

akan terjadi secara teratur dan berkelanjutan di rumah penerima literatur tersebut.
26

 

4. Pelajaran secara kelompok. Ini dilakukan di rumah-rumah calon anggota yang saling 

berdekatan, dan sebelumnya mereka telah belajar di rumah masing-masing.
27

 

5. Undangan untuk hadir di Balai Kerajaan. Pertemuan yang terjadi di Balai Kerajaan 

berisikan pelajaran yang tidak akan pernah berakhir. Pelajaran berpidato dan 

pendalaman Alkitab yang bersifat indoktrinasi akan didapatkan oleh calon anggota 

baru.
28

 

6. Calon diutus sebagai „pengabar‟.
29

 Setelah dirasa cukup pengetahuannya, calon 

anggota baru akan diutus membagikan literatur dengan didampingi senior dan 

nantinya akan membuat laporan atas hasil pekerjaan tersebut.
30

 

                                                           
23

 Nigel Scotland, Buku Wajib Cara Menangkal Sekte & Agama Baru, (Yogyakarta: Andi, 2013), 120. 
24

 Tim Redaksi LLB, Bagaimana Menghadapi Saksi Yehuwa, (Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 

1974), 19. 
25

 Ibid., 21. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid., 22. 
28

 Ibid. 
29

 Pengabar adalah istilah yang digunakan bagi orang-orang yang akan mengajarkan doktrin Yehova 

kepada calon anggota baru. Sedangkan „mengabar‟ memiliki pengertian yang sama dengan pemberitaan  

Injil dalam protestan. 
30

  Tim Redaksi LLB, Bagaimana…, 23. 
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7. Dibaptis menjadi anggota saksi Yehova. Mereka yang sudah dianggap matang dan 

mau menjadi anggota saksi Yehova akan dibaptis dan masuk dalam Teokrasi.
31

 

Aliran saksi Yehova melakukan langkah-langkah yang didasarkan atas pikiran 

dan sikap yang ekslusif terhadap gereja lain. Kritik aliran ini sebagian besar diberikan 

kepada gereja aliran utama, Katolik dan Protestan. Kritik yang justru menyimpang 

tersebut, justru mendapatkan bantahan dari gereja Katolik dan Protestan.
32

 

 

IV. Larangan dan Pantangan dalam Ajaran Saksi Yehova 

Sebagaimana setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam kehidupannya, 

demikian juga saksi Yehova memiliki aturan yang berbeda dengan agama lain, khususnya 

Kristen. Bahkan aturan ini dianggap menyesatkan oleh sebagian orang. Mereka dilarang 

merayakan hari-hari raya agama Kristen termasuk Natal dan Paskah. Selain itu, ada 

larangan untuk menghormati bendera, memasuki dinas militer, tidak ikut dalam pemilihan 

umum dan tidak diperkenankan menjadi pegawai negeri. 

Sedangkan pantangan yang paling menonjol dalam aliran ini adalah yang 

berkaitan dengan darah. Ada pantangan untuk makan makanan yang mengandung darah. 

Bahkan ada pantangan yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, yaitu tidak boleh 

menjalani transfusi darah, baik sebagai pendonor maupun sebagai penerima, atau 

melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan pencurahan darah. Alasan yang 

dipakai adalah karena darah sama dengan kehidupan atau nyawa, yang sangat suci dan 

berharga.
33

 Menurut saksi Yehova, ketika terjadi transfusi darah, maka hal itu 

bertentangan dengan perintah untuk mengasihi Allah dengan secara utuh, karena apa yang 

seharusnya menjadi milik Allah dalam diri manusia telah diberikan kepada orang lain. 

                                                           
31

 Ibid., 24. 
32

 H. M. Arifin, Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1986), 

188. 
33

 Dr. Jan S. Aritonang, Berbagai Aliran…, 339. 



21 
 

Padahal pemahaman ini pun bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang 

lain seperti mengasihi diri sendiri.
34

 

 

V. Keyakinan Dasar Saksi Yehova 

Dalam aliran saksi Yehova, terdapat hal-hal yang berlawanan dengan ajaran yang 

prinsip dari Katolik dan Protestan. Perbedaan tersebut antara lain: 

1. Saksi Yehova tidak mengakui Allah Tritunggal, sebagaimana yang diajarkan oleh 

gereja-gereja Kristen pada umumnya. Kepercayaan akan Allah Tritunggal dipandang 

sebagai ciptaan setan. Pengakuan terhadap Allah yang sesungguhnya hanya diberikan 

Allah yang bernama Jehova atau Yahwe yang memberi 10 perintah kepada Nabi 

Musa di atas gunung Sinai.
35

 Penolakan doktrin Trinitas ini juga dipengaruhi oleh 

pemahaman bahwa Yesus tidaklah Mahaperkasa seperti Yahwe.
36

 

2. Roh Kudus tidak dianggap sebagai pribadi, tetapi „kuasa aktif Allah‟ yang 

memampukan umat Allah hidup bagi Dia.
37

 

3. Tidak mengakui roh yang kekal. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Adam dan 

Hawa turun ke dunia karena tergoda oleh setan, sehingga manusia tidak lagi bisa 

hidup kekal. Setan yang menciptakan ajaran tentang kekekalan roh, telah mendirikan 

kerajaan setan di dunia dalam bentuk negara-negara, gereja-gereja dan badan 

kapitalis. Itulah sebabnya, saksi Yehova tidak mengakui pemerintahan suatu negara 

dan menganggapnya sebagai buatan setan. 

4. Saksi Yehova menganggap bahwa penganut agama lain seperti Katolik dan Protestan 

adalah hamba iblis. 

                                                           
34

 Jan Karel Van Baalen, The Chaos Of Cults, (London: Pickering & Inglis Ltd, 1962), 265. 
35

 H. M. Arifin, Menguak…, 190. 
36

 Nigel Scotland, Buku Wajib…, 119. 

              
37

 Ibid., 120. 



22 
 

5. Kedatangan Yesus Kristus dianggap semata-mata untuk memberikan kesempatan 

kepada manusia agar masuk ke dalam Kerajaan Sorga 1000 tahun. Sehingga 

mengobati penyakit dan mengampuni dosa, bukanlah tujuan Yesus datang ke dunia. 

6. Saksi Yehova menolak untuk hidup berpolitik, karena hal itu dianggap haram dan 

bagian dari pekerjaan iblis, bahkan ketika gereja bersentuhan dengan politik, maka 

dianggap sebagai badan palsu dan alat politik yang dipakai iblis.
38

 

 

VI. Jalan Masuk Pada Teori Struktural Fungsional 

Agama merupakan salah satu komponen dari sistem dalam masayarakat. Jika 

komponen tersebut terganggu maka akan berpengaruh terhadap sistem, salah satunya  

mengganggu interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai beberapa bentuk, misalnya 

kebersamaan (kooperasi), persaingan (kompetisi), pertentangan (konflik), dan akomodasi 

(keseimbangan). Interaksi sosial ini tidak terlepas dari peran individu sebagian bagian 

dari masyarakat. Menurut Tri Widiarto, individu yang merupakan bagian dari sistem yang 

memiliki fungsi tertentu harus dapat memainkan perannya dengan baik, agar tercipta 

keharmonisan.
39

 

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema. 

Sistem berarti sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling 

berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Pengertian 

sistem terus mengalami perkembangan dan merujuk pada beberapa arti. Pertama, 

pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang 

tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal 

sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Kedua, 

pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau 
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sekesatuan (unity) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. 

Ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara.
40

 

Secara fungsional, setiap sistem sosial merupakan sistem gerak sosial, yang 

memiliki patokan fungsional sebagai berikut:
41

 fungsi mempertahankan pola, fungsi 

integrasi, fungsi untuk mencapai tujuan, dan fungsi adaptasi. Fungsi mempertahankan 

pola, yaitu kerangka hubungan masyarakat sebagai sistem sosial, dengan sub-sistem 

budaya yang juga merupakan bagian dari sistem gerak sosial. Suatu sub-sistem budaya 

memberi jawab terhadap masalah sosial tentang dasar kehidupan manusia atau falsafah 

hidup yang terwujud dalam sistem nilai. 

Fungsi integrasi mencakup faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan 

serasi atau hubungan serasi antara bagian suatu sistem sosial, dengan tujuan agar semua 

bagian berfungsi sebagai suatu kesatuan. Hal ini mencakup identitas atau jati diri 

masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan susunan normatif dari semua 

bagian tersebut. 

Fungsi untuk mencapai tujuan, dapat diartikan sebagai kerangka hubungan antara 

masyarakat, dengan kepribadian masyarakat tersebut, berdasarkan faktor berikut: 

Pertama, masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang akan dapat mendorong 

warganya, agar menjunjung nilai dan kaidah. Hal ini akan terwujud dalam proses 

sosialisasi dan sistem pengendalian sosial. Kedua, masyarakat perlu mengorganisasi 

warganya, untuk mencapai tujuan bersama, yang biasanya dianggap sebagai aspek politik 

dari masyarakat. 

Fungsi adaptasi, mencakup kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem 

sosial dengan organisme dan perilaku warganya. Yang termasuk di dalamnya adalah 
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pengarahan dan penyesuaian antara berbagai kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan 

sekelilingnya. 

 

VII. Latar Belakang Teori Struktural Fungsional 

Teori struktural fungsional berkaitan erat dengan sebuah struktur yang tercipta 

dalam masyarakat. Struktural – fungsional, berkaitan dengan struktur dan fungsi. Dalam 

hal ini, manusia dipahami memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan 

struktur masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dari banyak ilmuwan sosial dari zaman 

klasik hingga modern. Teori struktural fungsional adalah suatu bangunan teori yang 

paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial zaman sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama 

kali mencetuskan teori ini yaitu August Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. 

Pemikiran teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap 

masyarakat sebagai organisme biologis terdiri dari organ-organ yang saling bergantung, 

dan ketergantungan tersebut dilihat sebagai prasyarat agar organisme tetap dapat bertahan 

hidup. Pendekatan yang ada dalam teori struktural fungsional memiliki tujuan untuk  

mencapai keteraturan sosial.
42

 

Salah satu masalah sosiologis yang menjadi perhatian bagi para pelopor ilmu 

sosiologi dan para ahli teori struktural fungsional adalah studi tentang struktur dan fungsi 

dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan teori ini 

adalah Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi adalah studi tentang strata sosial 

(struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi).
43

 Lahirnya teori ini juga mendapat 

pengaruh yang cukup besar dari seorang tokoh sosiolog Perancis, Emile Durkheim. 

Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang 

memiliki realitas tersendiri. Sebagai keseluruhan, maka ada seperangkat kebutuhan atau 
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fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian yang menjadi anggotanya agar keadaan 

normal dalam masyarakat tetap bertahan. Apabila kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, 

maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Artinya, akan tercipta 

ketidakseimbangan atau perubahan sosial yang bersifat destruktif.
44

 

Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas 

struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang 

saling bergantung. Sistem sosial adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan, 

atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. 

Misalnya, status suami, isteri dan anak yang saling berhubungan (disebabkan oleh 

penghargaan dan penampilan dari setiap peranan masing-masing status) sehingga 

membentuk lembaga yang dikenal sebagai keluarga. Struktur lembaga itu saling 

berhubungan sehingga membentuk sistem sosial yang lebih besar, mungkin sebagai kota 

atau kota besar. Dalam hal ini, sistem selalu mengalami perubahan, karena sistem 

cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang 

terjadi secara perlahan.
45

 

 

VIII. Agama dan Teori Struktural Fungsional 

Teori fungsional merupakan salah satu sudut pandang yang mempengaruhi 

perkembangan sosiologi agama. Teori fungsional menjadi kerangka acuan empiris yang 

memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, 

dan membentuk kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut secara bersama 

serta dianggap sah. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan 

sistem sosial yang memiliki bagian-bagian yang saling bergantung, sehingga perubahan 

salah satu bagian akan mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Bagian yang 
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dimaksud di sini adalah unsur-unsur dalam kelembagaan itu. Dalam pengertian ini, agama 

merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga.
46

 

Teori fungsional memandang agama sebagai sesuatu yang mengidentifikasikan 

individu dengan kelompok, menolong individu untuk menghadapi ketidakpastian, 

berfungsi untuk memberikan hiburan ketika manusia kecewa, mengaitkannya dengan 

tujuan-tujuan yang ada pada masyarakat, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-

unsur identitas. Agama dapat bertindak untuk menguatkan stabilitas dan kesatuan dalam 

masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan 

yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. 

Namun yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah agama dapat memberikan 

sumbangan positif dan negatif dalam masyarakat. Artinya, dapat mendukung 

kelangsungan suatu masyarakat atau dapat menghancurkan eksistensi masyarakat itu 

sendiri.
47

 

 

IX. Pemikiran Robert King Merton tentang Struktural Fungsional 

Kritik Merton terhadap tokoh fungsionalis awal seperti Malinowski dan 

Radcliffe-Brown, merupakan satu titik permulaan baginya dalam membahas analisis 

fungsional. Pemikiran kedua tokoh tersebut dipengaruhi oleh ilmu biologi yang 

mengkaitkan fungsi biologis organ tubuh dengan analisis fungsional yang membawakan 

peran sosial tertentu bagi setiap institusi.
48
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Secara umum, Merton beranggapan bahwa teori fungsional secara potensial dapat 

menyajikan tiga postulat
49

 yang menjadi pertanyaan, yaitu: 

1. Persatuan fungsional sistem-sistem sosial. 

2. Sifat universal dari unsur-unsur sosial. 

3. Manfaat unsur-unsur fungsional bagi sistem-sistem sosial.
50

 

Hal yang pertama berkaitan dengan dalil kesatuan fungsional masyarakat. Dalil 

ini menganggap semua kepercayaan sosial dan budaya dan praktik yang distandarkan, 

bermanfaat bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan juga sebagai individu-

individu di dalam masyarakat. Pandangan ini menyiratkan bahwa berbagai bagian sistem 

sosial nantinya akan menunjukkan level integrasi yang tinggi. Namun, Merton 

berpendapat bahwa sekalipun hal itu benar dalam masyarakat primitif yang kecil, 

generalisasi tidak dapat diperluas kepada masyarakat yang lebih besar dan lebih 

kompleks.
51

 

Sebagai contoh, Merton mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat 

bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu 

kelompok), akan tetapi bersifat disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok 

lain. Para tokoh sosiologi misalnya, melihat agama sebagai suatu unsur penting di dalam 

masyarakat. Dalam kenyataan dapat dilihat bahwa agama mampu mempertinggi tingkat 

kohesi suatu masyarakat, namun banyak juga kasus dimana agama memiliki konsekuensi 

disintegratif. Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi tidak boleh diabaikan 

hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan 
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bahwa apa yang fungsional bagi satu kelompok, belum tentu dapat bersifat fungsional 

bagi kelompok yang lebih besar.
52

 

Dalil kedua ialah fungsionalisme universal, yang berargumen bahwa semua 

bentuk sosial dan budaya yang distandarkan mempunyai fungsi-fungsi positif. Merton 

berpendapat bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi di dunia 

nyata. Jelas bahwa tidak setiap struktur, adat kebiasaan, ide, kepercayaan, dan seterusnya 

mempunyai fungsi-fungsi positif.
53

 Beberapa perilaku sosial dapat bersifat disfungsional. 

Oleh karena itu, Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya 

dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, 

yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif.
54

 

Ketiga adalah dalil kebutuhan mutlak, yang berargumen bahwa semua aspek 

masyarakat yang distandarisasi tidak hanya mempunyai fungsi-fungsi yang positif, tetapi 

juga menggambarkan bagian-bagian dari cara kerja keseluruhan yang mutlak ada. Dalil 

ini mengandung pengertian bahwa semua struktur dan fungsi, secara fungsional adalah 

untuk masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi lain yang dapat bekerja sebaik struktur 

dan fungsi yang dapat dijumpai di dalam masyarakat sekarang ini. Menurut Merton, kita 

harus bersedia mengakui bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang 

terdapat dalam masyarakat.
55

 

Pendirian Merton adalah semua dalil fungsional tersebut bersandar pada 

penegasan-penegasan non-empiris yang didasarkan pada sistem teoretis abstrak. 

Minimalnya, seorang sosiolog bertanggungjawab untuk memeriksa masing-masing 

penegasan itu secara empiris. Sejak awal Merton menjelaskan bahwa analisis fungsional 

struktural berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-
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masyarakat, dan kebudayaan-kebudayaan. Fungsional struktural seharusnya berfokus 

pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual.
56

 

Apabila Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subyektif 

individu dalam perilaku, maka Merton menitikberatkan pada konsekuensi obyektif  dari 

individu dalam perilaku. Merton memahami bahwa konsekuensi obyektif dari individu 

dalam perilaku mengarah pada integrasi dan keseimbangan, akan tetapi ada pula 

konsekuensi obyektif yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui. Oleh karena itu, 

Merton berpendapat bahwa konsekuensi individu dalam perilaku ada yang bersifat 

fungsional dan ada pula yang bersifat disfungsional. Pendapat ini yang menjadi perbedaan 

mendasar dari pendekatan yang dilakukan oleh Robert K. Merton dengan pendekatan 

struktural fungsionalisme yang lain.
57

 

Hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa fakta sosial yang satu dapat 

mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya. Untuk 

itulah merton mengembangkan ide mengenai disfungsi. Konsep disfungsi berguna dalam 

pengembangan untuk pendekatan fungsional terhadap masalah sosial dan perubahan 

sosial.
58

 Sebagaimana struktur-struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam 

pemeliharaan bagian-bagian lain sistem sosial, namun di satu sisi dapat juga 

menghasilkan konsekuensi-konsekuensi negatif. 

Dalam keseluruhan tulisan-tulisannya, tema yang mau ditonjolkan oleh Merton 

adalah pentingnya untuk memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa 

sosiologis.
59

 Pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang adalah tema 

yang merasuk dalam karya-karya Merton. Merton menyatakan: 
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“Pada mulanya The Self Fulfilling prophecy adalah merupakan anggapan yang 

keliru tentang definisi situasi yang kemudian menimbulkan suatu perilaku baru 

dengan akibat konsepsi yang pada mulanya keliru itu akhirnya menjadi 

kenyataan”.
60

 

 

Dengan gaya yang mirip Durkheim, Merton menyatakan bahwa perhatian para 

sosiolog lebih cenderung pada konsekuensi obyektif, bukan motivasi. Tetapi konsekuensi 

yang demikian dapat berupa konsekuensi manifes atau laten. Fungsi manifes adalah 

konsekuensi obyektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari 

oleh para partisipan dalam sistem tersebut. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang 

tidak dimaksudkan atau disadari. Sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial, lembaga 

sosial itu mempunyai fungsi manifes dan fungsi laten.
61

 

Terdapat banyak contoh dimana identifikasi fungsi manifes belum berarti secara 

sosiologis seperti halnya pembahasan tentang konsekuensi laten. Teori Veblen tentang 

“konsumsi mewah” (dimana pengeluaran uang secara bebas untuk hal-hal mewah yang 

berkaitan dengan status seseorang), dapat menunjukkan pentingnya untuk mengetahui 

fungsi laten. Misalnya, fungsi manifes pembelian sebuah mobil adalah sebagai sarana 

transportasi, tetapi pembelian sebuah mobil mewah memenuhi fungsi laten untuk 

mempertontonkan kekayaan dan status kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

praktek kebudayaan dapat dianalisa dari perspektif fungsi laten dan manifes ini.
62

 

Dalam memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif, Merton 

mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya perubahan sosial oleh karena suatu 

praktek kebudayaan atau norma yang ada bertentangan dengan sistem sosial. Beberapa 

hal tidak hanya bersifat disfungsional, akan tetapi dapat juga mengakibatkan perubahan 

dalam kelompok itu sendiri, khususnya yang menjadi fokus penelitian. 
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Analisa fungsional harus memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, apa yang 

mungkin fungsional bagi satu kelompok, belum tentu akan memberikan pengaruh yang 

sama bagi kelompok lain. Kedua, tidak melupakan fungsi-fungsi laten dan tidak boleh 

hanya terfokus pada fungsi manifes yang kelihatan. Ketiga, penilaian fungsionalitas harus 

dilihat dalam konteks keseimbangan konsekuensi-konsekuensinya karena praktek 

kebudayaan bisa saja tidak secara total bersifat integratif atau disintegratif.
63

 

 

X. Anomie Menurut Robert K. Merton 

Dalam bukunya Social Structure and Anomie, Merton berusaha menunjukkan 

bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang 

tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan non 

konformis daripada konformis. Anomie merupakan satu konsep yang diambil dari karya 

Durkheim. Anomie yang dijelaskan oleh Durkheim adalah: “The property of the social 

and cultural structure, not a property of individual confronting that structure”.
64

 

Seorang tokoh lain yang bernama McIver, memiliki pemahaman yang lain 

tentang anomie: 

Anomie berarti kondisi pikiran individu yang ditarik dari akar moralnya, yang tidak lagi 

memiliki standar tertentu, tetapi hanya keinginan yang tidak berhubungan; yang tidak 

lagi memiliki rasa kontinuitas, dari orang, dari kewajiban. Orang yang anomik telah 

menjadi kering spiritual, responsif hanya terhadap dirinya sendiri dan tidak untuk orang 

lain. Ia mengolok-olok nilai orang lain. Keyakinannya hanyalah pada filsafat penolakan. 

Ia hidup pada garis tipis sensasi antara tidak masa depan dan tidak masa lalu. Selain 

itu, anomie adalah kondisi pikiran yang di dalamnya indra kohesi sosial individu – 

dorongan utama moral – telah hancur atau diperlemah secara fatal.
65

 

 

Salah satu sumbangan terbesar Merton bagi struktural fungsionalis adalah 

analisisnya tentang hubungan antara kebudayaan, struktur dan anomie. Merton 

mendefiniskan kebudayaan sebagai sekumpulan nilai-nilai normatif terorganisir yang 
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mengatur perilaku yang lazim bagi para anggota suatu masyarakat atau kelompok. 

Struktur sosial diartikan sebagai sekumpulan hubungan-hubungan sosial terorganisir yang 

dengan berbagai cara menyiratkan para anggota masyarakat atau kelompok. Merton 

melihat bahwa anomie akan terjadi apabila ada pemisahan tajam antara norma-norma dan 

tujuan budaya dan kemampuan para anggota kelompok terstruktur secara sosial untuk 

bertindak selaras dengannya.
66

  

Anomie dapat diartikan sebagai hasil dari keadaan yang tidak serasi antara tujuan-

tujuan kultural sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
67

 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa anomie adalah kemacetan dalam struktur 

kebudayaan yang terjadi terutama pada saat ada ketidaksesuaian yang akut antara norma 

kebudayaan dan tujuan-tujuan serta kapasitas terstruktur secara sosial dari 

anggota/kelompok untuk bertindak sesuai dengan mereka. Dalam konsepsi ini, nilai-nilai 

kebudayaan akan membantu menghasilkan perilaku yang menyimpang dengan amanat-

amanat nilai sendiri.
68

 

Menurut Merton, anomie tidak akan muncul sejauh masyarakat menyediakan 

sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultural tersebut. Yang biasanya 

dialami manusia adalah situasi konformitas dimana sarana yang sah digunakan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. Tetapi ketika tujuan kultural dan sarana kelembagaan 

tidak lagi seimbang, maka yang akan terjadi adalah anomie atau non-konformitas. 

Kejahatan atau perilaku menyimpang adalah hasil dari terjadinya anomie. 

Ketika struktur sosial dan struktur kebudayaan tidak memiliki hubungan, maka 

ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu: Pertama, ada tuntutan terhadap perilaku dan 

sikap yang tidak terhindarkan. Kedua, ada ketegangan menuju pecahnya noma-norma 
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menuju kehilangan norma. Karena itu, dilakukan sebuah upaya untuk memunculkan 

konsep sosiologi dan psikologi dalam pembedaan antara anomie sederhana dan anomie 

akut.
69

 

Anomie sederhana yaitu kondisi membingungkan dalam kelompok atau 

masyarakat yang terjadi persoalan atau konflik di antara sistem nilai, yang menghasilkan 

beberapa tingkat kesulitan dan sebuah perasaan terpisah dari kelompok. Anomie akut 

adalah kemerosotan dan disintegrasi ekstrem sistem nilai, yang menghasilkan kecemasan 

tertentu. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi secara terminologi pernyataan yang 

sering terjadi, tetapi kadang-kadang menolak fakta bahwa seperti kondisi masyarakat 

yang lain, anomie bisa berubah-ubah dalam tingkatan dan mungkin juga dalam hal 

jenisnya.
70

 

 

XI. Pola Adaptasi Individu 

Merton mencoba untuk menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam 

masyarakat melalui teori tipologi adaptasi. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya 

menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku 

menyimpang. Dalam struktur sosial dijumpai tujuan atau kepentingan, dimana tujuan 

tersebut dipandang sebagai hal yang pantas dan baik. Selain itu ada pengaturan cara untuk 

meraih tujuan tersebut. Apabila tidak ada keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan 

dengan cara untuk mencapainya, maka akan terjadi penyimpangan.
71

 

Struktur sosial dengan perilaku dan adaptasi individu saling terkait. Misalnya 

masyarakat kelas bawah dipandang memiliki kesempatan yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan masyarakat kelas atas. Hal ini akan menghasilkan keresahan, 

frustasi, dan kekecewaan terhadap individu-individu tertentu sehingga dapat 
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menghasilkan perubahan sosial dengan adaptasi tertentu.  Menurut Merton, adaptasi 

dalam teori struktural fungsional terbagi atas 5 jenis, yaitu: conformity (keadaan tetap 

pada keadaan sosial yang lama), inovation (terdapat perubahan cara untuk menggapai 

tujuan dalam masyarakat), ritualism (bentuk penolakan terhadap pengaruh-pengaruh 

baru), retreatism (bentuk penarikan diri individu dengan cara melakukan penyimpangan 

sosial), dan rebellion (memberontak dan berani mengubah tatanan struktur sosial secara 

keseluruhan). 

Merton menjelaskan tipe-tipe adaptasi yang dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat yang menghasilkan budaya. Sekalipun perhatian Merton pada budaya dan 

asal-usul sosial terhadap angka bervariasi dan juga terhadap tipe-tipe perilaku 

menyimpang, perspektif Merton bergeser dari pola nilai budaya menjadi tipe-tipe adaptasi 

pada nilai-nilai mereka yang hidup dalam posisi berbeda pada struktur sosial. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada 5 tipologi cara adaptasi individu, yaitu 

kerjasama, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan pemberontakan. Perilaku peran dalam tipe 

spesifik dari situasi, bukan pada kepribadian. Ia adalah tipe tanggapan yang berjalan 

terus-menerus. Berikut adalah penjelasan dari bentuk-bentuk penyesuaian tersebut. 

1. Kerjasama (Conformity) 

a. Perilaku yang membuat masyarakat bisa eksis dan berlanjut. 

b. Individu bisa menerima baik tujuan kultural maupun alat institusional. 

c. Ada ketidakteraturan hanya pada interaksi saja (yang merupakan modal nilai bagi 

masyarakat), tetapi tidak pada masyarakat sebagai keseluruhan.
72

 

2. Inovasi (Innovation) 

a. Kebudayaan menekankan bahwa penggunaan alat secara institusional dilarang, 

tetapi sangat efektif untuk mendapatkan gambaran nyata (wealth and power). 
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b. Adaptasi ini terjadi ketika individu telah berasimilasi dengan kebudayaan yang 

menuju pada tujuan, tanpa diimbangi oleh internalisasi norma institusi untuk 

mencapai tujuan itu. 

Misalnya, sarjana lulusan perguruan tinggi yang memalsukan ijazah demi 

mendapatkan pekerjaan. Atau, klaim-klaim politisi yang mengatakan bahwa ia 

bergelar S-2 atau S-3 tetapi tidak bisa menunjukkan universitas mana yang menjadi 

almamaternya.
73

 

3. Ritualisme (Ritualism) 

a. Melepaskan tujuan kultural yang tinggi dari keberhasilan duniawi dan mobilitas 

sosial yang melaju di mana setiap orang merasa terpuaskan. 

b. Bahkan orang-orang yang masuk dalam kelompok ini biasa untuk tidak 

menyetujui tujuan kebudayaan. 

c. Ketika ada keputusan individual, kebudayaan tetap mengizinkan, hanya saja 

bukan itu yang paling disukai kebudayaan. 

d. Sudah menjadi hal biasa ketika status individu tergantung pada masing-masing 

individu. 

e. Pada kelompok ini, individu merasakan bahwa keinginan yang kuat cenderung 

mengalami frustasi, aspirasi rendah demi menghasilkan kepuasan dan keamanan. 

Oleh karenanya, mereka sudah merasa puas dengan yang dimiliki, takut 

mengalami kegagalan, dan takut dikecewakan.
74

 

4. Pengasingan diri (Retreatism) 

a. Mereka melepaskan tujuan yang menentukan secara kultural dan perilaku mereka 

tidak sesuai dengan norma institusional. 
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b. Kesempatan yang besar di masyarakat tidak bisa mendukung kesuksesan individu, 

sehingga mereka menghentikan alat institusional itu, baik yang diakui maupun 

efektif. 

Contoh: defeatism (kekalahan), quetism (ketenangan), resignation (pengunduran 

diri).
75

 

5. Pemberontakan (Rebellion) 

a. Adaptasi yang mengarahkan individu di luar struktur sosial yang melingkupi 

untuk mempertimbangkan dan mencari penciptaan hal baru, terutama berkaitan 

dengan strukutur sosial yang dimodifikasi secara besar-besaran. 

b. Proses ini mengisyaratkan alienasi dari tujuan dan standar yang memerintah. Ini 

datang karena kesewenang-wenangan. 

c. Ketika sistem lembaga diketahui sebagai halangan untuk pemuasan tujuan, maka 

peluang untuk rebellion menjadi adaptif. 

d. Aliansi yang berisi ketidakpuasan, tidak hanya meninggalkan struktur sosial yang 

ada, tetapi mentransfer pada kelompok baru yang memiliki mitos baru. 

e. Dalam individu, yang masuk pada pemberontakan, terdapat perubahan penting 

pada nilai-nilai.
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