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Kata Pengantar 

 

Salah satu pesan universal keilahian adalah menjalankan 

kehidupan yang sejalan dengan perintah Al-Qur’an dan Hadist. Pesan 

ini sebagai kewajiban secara moral bagi siapapun untuk mendalami 

ajaran agama dan mendalami misteri yang terkandung didalamnya 

melalui berbagai hal termasuk modern science. Pemahaman konsep 

beragama secara sempurna, komperhensif dan universal menggiring 

taktik pola pikir manusia dan membentuk kepribadian ilahiah dan 

jasmaniah. 

Pengamalan agama masyarakat diejawantahkan dari tradisi dan 

situasi kultural masyarakat. Korelasi yang kuat antara keduanya 

mempengaruhi identitas keberagamaan yang beragam. sikap religious 

seseorang tanpak dari pribadi yang jujur, adil, rendah hati, bekerja 

cerdas, tuntas dan ikhlas serta rendah hati. Pembentukan religious 

cuture disebabkan oleh aktifitas peniruan, penganutan, penataan suatu 

skenario. Demikian pula pembentukan budaya secara terprogram 

tercapai melalui learning process. 

Beberapa upacara keagamaan (ritual ceremonies) di Indonesia 

seperti halal bi halal, perawatan jenazah, tahlil, maulid Nabi SAW., 

qurban, zakat dan banyak lagi aneka ritual lainnya, merupakan bagian 

dari aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat 

Muslim. Sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat muslim, 

tentunya upacara-upacara keagamaan tersebut bukan sekedar 

diadakan, terlebih diada-adakan (dibuat sendiri tanpa adanya dasar 

atau landasan), melainkan telah mereka yakini sebagai ajaran yang 

telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., terlepas dari bentuk upacara 

tersebut persis dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW., atau telah termodifikasi sedemikian rupa dengan disesuaikan 
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dengan tradisi yang berkembang di lingkungannya, atau bahkan hanya 

mengambil semangatnya saja.  

Buku ini merupakan buku hasil penelitian yang mengkaji tentang 

potret sosial religius kehidupan masyarakat desa Ketapang Raya, 

sehari-harinya dari dulu sampai sekarang setiap waktu senantiasa 

memikirkan bagaimana daya dan upaya mencari rizki untuk memenuhi 

kebutuhan hidup rumah tangga, aktifitas mencari nafkah keluarga yang 

menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga selalu berpegang tuguh 

pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang telah mereka sepakati 

bersama dan berlaku sejak lama.  

Masyarakat Desa Ketapang Raya  terdiri dari beberapa etnis 

yaitu etnis Sasak, Bugis, Bajo, Arab dan Jawa. Meskipun berasal dari 

banyak etnis dalam komunikasi antar mereka menggunakan bahasa 

Bajo dan Sasak. Keragaman asal etnis masyarakat menyebabkan 

masyarakat Ketapang Raya memiliki sifat terbuka dengan masyarakat 

lain dari luar Ketapang Raya. Masyarakat beretnis Bugis dan Jawa 

lebih berkembang menjadi nelayan besar dan sebagai pemilik modal 

(patron). Khusus dari etnis Bugis selain sebagai pemilik modal, mereka 

berperan sebagai pemimpin formal dan tokoh agama. Masyarakat dari 

etnis Bajo dan lainnya lebih banyak berkembang menjadi nelayan kecil 

dan secara sosial lebih berperan sebagai pemimpin non formal yaitu 

tokoh adat (mangku). 

Akhirnya secara pribadi saya mengapresiasi dan menyambut 

baik terbitnya buku ini sebagai wahana deseminatif hasil penelitian. 

Hadirnya buku ini dapat mengantarkan pembaca untuk mengenal lebih 

jauh tentang  “Potret sosial religius nelayan” di Desa Ketapang Raya  
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dan berkontribusi bagi literatur khazanah keilmuan, keislaman, 

dan keindonesiaan. Wallahua’lam 

        

       Mataram, 22 Juli 2019 

       Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi, MA  
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BAB 1 

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN  MASYARAKAT 

NELAYAN 

A. Hakekat Kepercayaan  

 Kepercayaan memiliki beragam definisi. Beragam tafsir tersebut menjadikan 

berbagai tradisi sebagai bagian dari keyakinan. salah satunya adalah Kejawen. 

Kejawen Bagi Clifford Geertz merupakan seorang ahli antropologi Amerika 

Serikat mengatakan bahwa “the religion of java”  atau "Agami Jawi" tidak 

hanya merupakan sebuah aliran kepercayaan, namun khsusunya bagi orang 

Jawa, kejawen merupakan style hidup dan sebuah aturan norma yang sakral. 

 Kepercayaan dalam KBBI merupakan istilah bagi sistem beragama di 

Indonesia diluar agama yang diakui. Kepercayaan lokal dengan 

sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam 

masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada (Subhanah, 2014: 1).  

 Aliran-aliran kepercayaan merupakan penjelmaan dari aliran kebatinan yang 

berkembang. Turut serta memiliki kepercayaan terhadap agama-agama yang 

diakui di Indonesia, meyakini tuhan yang maha esa, namun tidak mengakuinya 

sebagai sebuah agama. Kepercayaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah 

keyakinan. Karena kepercayaan adalah bagian dari sakralitas mengamalkan 

sebuah ritualitas budaya. 

 Kepercayaan dalam studi agama biasanya berdampingan dengan religion. 

sehingga kata religion dan belief selalu disandingkan. Dalam The World 

University Encyclopedia pengertian religion dijelaskan sebagai sebuah terma 

yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan 

(Budijanto, 2016: 39). Beberapa bahasa mengaitkan religion dengan kata 

relegere, to gather together (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan 
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kata religare, yang artinya mengikat kembali (to bind back) atau mengikatkan 

(to fasten). 

 Secara semantik kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: pertama, 

iman kepada agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh 

ada. Ketiga, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan 

(Kartapradja, 1985:1). 

 Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, 

setidaknya mengandung empat elemen: 

1. Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agamaagama 

lokal (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku 

Batak (Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda 

Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi 

Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi 

Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai 

kepercayaan di Papua. 

2. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk 

dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawen pada umumnya yang 

berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, 

Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan 

Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban 

Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur 

dan lain sebagainya. 

3. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi 

sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan 

seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna 

dan lainnya. 
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4. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, 

paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika 

(Budijanto, 2016: 39). 

B. Posisi Kepercayaan Terhadap Agama  

 Problematika yang berkembang saat ini adalah penempatan antara 

kepercayaan masyarakat lokal yang sudah mengakar dari zaman nenek 

moyang bangsa ini. Walaupun diterpa modernisasi, kebiasaan kultural 

sebagian penganut, pengamalnya masih tahan berkembang dan eksis bahkan 

tanggap dalam perkembangan zaman.  

 Karena masih menjadi polemik hingga saat ini, Kepercayaan lokal yang ada 

di Indonesia sebagai keniscayaan dari tradisi keberagaman dalam varian tafsir 

kategoratif kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik. Penganutnya sendiri 

tidak memberi batasan mengenai posisi mereka dalam tataran pluralitas budaya 

masyarakat Indonesia. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut 

kepercayaan lokal berpengaruh terhadap hak dan kewajiban sebagai warga 

Indonesia. Kepercayaan lokal harus dikategorikan dengan jelas mengenai 

kedudukannya sebagai etnik atau agama (Sirait, 2015: 27). 

 Walaupun posisi kepercayaan lokal tidak beridentitas antara agama atau 

apapun namanya, pada prakteknya kepercayaan pada dasarnya tidak 

berseberangan atau tidak bentrokan dengan sistem agama atau regulasi yang 

harus dijalankan berdasarkan keputusan pemerintah. Kepercayaan lokal 

sebagai penganut dan pengamal yang taat.  

 Sebagai contoh, Kepercayaan Madrais dan Wetu Telu ini mengakui bahwa 

kepercayaan mereka bukanlah agama dan mereka juga tunduk dan terhadap 

peraturan pemerintah. Bahkan, kepercayaan Madrais sudah beberapa kali 

dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sesat karena memposisikan 

alirannya sebagai agama. 
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 Konstruksi definitif antara agama dan kepercayaan lokal perlu didudukkan 

untuk memperoleh kesatuan persepsi antara keduanya. Agama menurut Azra, 

sebagai sistem kepercayaan dicirikan melalui empat aspek, yaitu adanya 

kumpulan ajaran dalam kitab suci tertentu, memiliki nabi atau pembawa 

ajaran, memiliki ajaran yang mengatur hubungan pemeluk agama dengan 

Tuhan, serta memiliki ajaran yang mengatur kehidupan para pemeluknya 

(Azra, 2002: 23).  Pendefinisian agama tersebut memiliki kompleksitas yang 

sulit diterjemahkan dalam realitas kongkrit yang pada akhirnya menjadi bagian 

dari aliran kepercayaan. 

 Agama merupakan bagian kehidupan manusia. Corak dan warna kehidupan 

seseorang akan dipengaruhi oleh agamanya. keberagamaan agama didaerah 

kepulauan terbesar di dunia adalah sebuah keniscayaan. Tidak saling 

menjatuhkan, mencela bahkan intoleransi antaranya. Harmonisasi beragama 

dalam bingkai kenegaraan akan mampu meminimalisir konflik beragama yang 

ada. Menjadi sopir yang mampu mengendarai nuansa kehidupan 

bermasyarakat dalam bingkai keadaban personal-kultural. 

 Hal-hal lain yang perlu dikembangkan dalam menciptakan posisi 

kepercayaan terhadap agama adalah melakukan dialog-dialog antara pemuka 

agama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Dengan demikian dapat 

melahirkan komunikasi ekspresif dari sikap mau mendengar dan menghasilkan 

kesepakatan-kesepakatan beragama. menciptakan keadaan yang harmoni 

antara pemeluk agama atau kepercayaan di Indonesia. 

 Kepercayaan lokal tumbuh melalui jalur geneologi, yaitu warisan untuk 

memeluk kepercayaan tertentu secara turun-temurun. Konsep ini menjadikan 

kepercayaan lokal sebagai kelompok yang bersifat eksklusif, artinya kelompok 

ini tidak memiliki doktrin untuk menyebarluaskan kepercayaan yang dianut. 

Kepercayaan lokal yang berkembang tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, 

mereka hidup di satu komunitas yang mendiami satu daerah. Sikap yang 
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dilakukan oleh penganut kepercayaan lokal ini memiliki dua sisi, sebagai satu 

kelompok ekslusif yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya sekaligus 

membuat jarak dengan masyarakat luar. 

 Kondisi ini perlu direposisi oleh penganut kepercayaan lokal agar relasi antar 

masyarakat dan pemeluk agama dapat menciptakan keadaan sosial yang 

harmoni dan toleran, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam undang-

undang dan pancasila. 

C. Relegiusitas Masyarakat Nelayan 

 Secara relegius, landasannya harus kuat dikarenakan faktor spiritual sangat 

menentukan kualitas serta motivasi dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi bahkan merefleksi program. Makna relegius pada masyarakat  

adalah landasan secara  Normatif-Teologis. Doktrin Islam pada dasarnya 

mengajarkan kepada pemeluknya untuk memasuki Islam secara kaffah 

(menyeluruh) sebagai lawan dari ber-islam yang parsial.  (Qs.Al-Baqarah: 

208). Islam yang kaffah menggarisbawahi terwadahinya berbagai aspek 

kehidupan dalam Islam. Risalah nabi Muhammad saw pun tiada lain hanyalah 

sebagai rahmat bagi sekalian alam (Qs. Al-Anbiya‟: 107). 

 Ajaran tersebut mengandung makna bahwa setiap muslim dituntut untuk 

menjadi aktor beragama yang loyal, concern dan commitment dalam menjaga 

dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya, 

serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan 

dan bidang keahliannya masing-masing dalam perspektif Islam untuk 

kepentingan kemanusiaan. 

Pengembangan relegiusitas masyarakat bertolak dari suatu pandangan 

bahwa pendidikan Islam merupakan suatu wahana pengembangan pandangan 

hidup yang islami, untuk dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan 

hidupnya (manual maupun mental sosial) selaras dengan minat, bakat, 
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kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing. Pandangan ini 

berimplikasi pada pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatan 

kualitas iman dan taqwa, atau bahkan imam (leader) bagi orang-orang yang 

bertaqwa. Taqwa ini terwujud dalam dua sikap yaitu itba‟ syari‟at Allah 

(mengikuti fundamental doctrin dan fundamental values yang tertuang dan 

terkandung dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah) dan sekaligus  itba‟ 

sunnatillah (mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang berlaku di 

alam semesta) (Muhaimin, 2001: 246). 

1. Esensial  

Untuk mengetahui hakikat religius, berikut dipaparkan beberapa 

pendapat ahli, aspek  dan landasannya sebagai berikut: 

a. Dilihat dari aspek filosofis, jika relegiusitas masyarakat adalah sebagai 

upaya pengembangan pandangan hidup islami yang diwujudkan dalam 

sikap hidup dan dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari 

(sebagaimana uraian di atas), maka pengembangan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi akan bertolak dari suatu pandangan yang teosentris di 

mana konsep antroposentris merupakan bagian esensial dari konsep 

teosentris. Karena itu, proses dan produk pencarian, penemuan iptek 

lewat studi, penelitian dan eksperimen, serta pemanfaatannya dalam 

kehidupan, merupakan realisasi dari misi kekhalifahan dan 

pengabdiannya kepada Allah di dunia dalam rangka mencari ridha-Nya 

dalam kehidupan ukhrawi (Muhaimin, 2001: 247). 

b. Istilah lain dari agama, antara lain religi, religion (Inggris), religie 

(Belanda), religio (Latin) dan dien (Arab). Nurcholis Majid 

mengemukakakan bahwa Agama merupakan keseluruhan tingkah laku 

manusia yang terpuji, yang dilakukan agar memperoleh rido Allah 

sehingga agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat 

dan membaca doa (Majid, 1997: 124). 
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c. Secara sosiologis, relegiusitas masyarakat sebagai Aktivitas dalam 

melaksanakan hubungan pada setiap lembaga atau organisasi selalu 

berkaitan dengan usaha mengembangkan kerja sama satu kesatuan, 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada mencapai tujuan tertentu 

dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (pre determine 

objective). Menurut Kasali (dalam Ruslan 2001) tujuan 

diselenggarakannya hubungan kemasyarakatan adalah menciptakan dan 

mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi 

terhadap segmen masyarakat yang kegiatannya langsung ataupun tidak 

langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi lembaga 

maupun perusahaan (Ruslan, 2001: 75). 

d. Secara psikologi atau ilmu jiwa, relegiusitas masyarakat sebagai  ilmu 

yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah ruh dalam 

keadaan mengendalikan jasmani, yang dapat dipengaruhi oleh alam 

sekitar. Karena itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali 

kehidupan manusia yang berada dan melekat pada manusia itu sendiri. 

Jiwa berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Jiwa balita itu 

berkembang sedikit sekali sejajar dengan tubuhnya yang juga masih 

berkemampuan sederhana sekali. Makin besar anak itu makin 

berkembang pula jiwanya, dengan melalui tahap-tahap tertentu akhirnya 

anak itu mencapai kedewasaan baik dari segi kejiwaan maupun dari segi 

jasmani. 

e. Harun Nasution dalam Ali Yatim mengemukakan bahwa agama adalah 

suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu 

kekuatan yang gaib sedangkan menurut Al-Syahrastani, agama adalah 

kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai 

pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan diahirat) (Abdullah, 2004: 

5). 
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f. Nilai yang fundamental dalam Islam adalah nilai Tauhid. Ismail al-

Faruqi memformulasikan bahwa kerangka Islam berarti memuat teori-

teori, metode, prinsip dan tujuan tunduk pada esensi Islam yaitu Tauhid 

(Al-Faruqi, 1982: 34-36). Nilai tersebut memberikan arah dan tujuan 

dalam proses pendidikan dan memberikan motivasi dalam aktivitas 

pendidikan (Brubacher, 2000: 96). konsepsi tujuan pendidikan yang 

mendasar menurut an-Nahlawi disebut “ahdaf al-rabbani”, yakni tujuan 

yang bersifat ketuhanan yang seharusnya menjadi dasar dalam kerangka 

berfikir, bertindak dan pandangan hidup dalam sistem dan aktivitas 

pendidikan. 

g. Menurut Asmaun Sahlan Nilai religious adalah nilai-nilai kehidupan 

yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang 

terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang 

menjadi pedoman prilaku sesuai dengan aturan-aturan Ilahi untuk 

mencapai kesejahteraan serta kebahagian hidup didunia dan akhirat. 

Sehingga apabila nilai-nilai religious tertanam pada diri siswa dan 

dipupuk dengan baik, maka akan tumbuh menjadi jiwa agama (Sahlan, 

2010: 71). 

2. Tujuan dan Manfaat 

Keberagamaan (relegiusitas) tidak selalu identik dengan agama. 

Agama lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan, 

dalam aspek yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-

hukumnya. Religiusitas lebih lebih melihat aspek “hati” pribadi sehingga 

lebih dalam dari agama yang tampak formal (Muhaimin, 2001: 288). Nilai 

hidup yang benar dan Islam dipropagandakan untuk memenuhi semua 

kebutuhan disegala sektor kegiatan dan kehidupan manusia.Tindakan dalam 

setiap kegiatan manusia termasuk ekonomi, secara spiritual disediakan 

secara harmoni, dengan tujuan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.Tujuan 

dan nilai-nilai tersebut adalah: (1) Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja 
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norma-norma moral Islam, (2) Persaudaraan dan kesejahteraan Universal, 

(3) Distrbusi pendapatan yang merata, dan (4) kemerdekaan dari individu 

dalam konteks kesejahteraan social. 

Religiousitas atau keberagamaan seseorang harus mampu diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktifitas beragama bukan hanya 

berkaitan dengan aktifitas yang tampak seperti melakukan prilaku ritual 

(beribadah) tetapi juga melakukan aktifitas yang tidak tampak yakni suatu 

aktifitas yang didorong oleh kekuatan supranatural dan terjadi dalam hati 

(Anchok, 1995: 76). Kehidupan yang islami menggarisbawahi perlunya 

bangunan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan yang 

tidak hanya meyakini kebenaran sensual-indrawi, rasional-logik dan etik 

insani, tetapi juga mengakui dan meyakini kebenaran transendental 

(ilahi/wahyu) atau kebenaran intuitif. Karena itu pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi tidak bersifat value-free, tetapi value-bound, 

dalam arti berada dalam frame work yang merupakan realisasi dari misi 

kekhalifahan dan pengabdian kepadaNya. 

Jiwa agama merupakan suau kekuatan batin, daya dan kesanggupan 

dalam jasad manusia yang menurut para ahli jiwa agama, kekuatan tersebut 

bersarang pada akal, kemauan dan perasaan. Kemudian  jiwa tersebut 

dituntun dan dibimbing oleh syariat agama melalui para Nabi dan Rasul 

untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam mencapai 

kesejahteraan baik di dunia dan di ahirat kelak (Muhaimin & Mujib, 1993: 

32). Manusia memiliki dua potensi yang dibawa sejak lahir ke bumi, yaitu 

kemampuan (ability) dan kepribadiaan (personaliti). Kedua potensi ini 

menjadi modal dasar yang dimiliki manusia 

3. Dimensi Relegius 

Secara teologis tujuan pendidikan alamiah manusia adalah mencapai 

kedewasaan atau kematangan yang mungkin bersifat biologis-jasmaniah, 

atau matang dalam dimensi pikir, rasa dan karsa yang bersifat ruhaniah, 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
10 

 

atau mungkin dewasa dalam parameter sadar-normatif budaya. Dan ketika 

manusia dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda, implikasinya 

adalah muncul konsepsi pendidikan yang berbeda pula. Dengan kata lain, 

kedudukan pendidikan manusia sebenarnya interpretasi cara pandang secara 

filosofis mengenai manusia. Al-Qur'an memandang manusia memiliki 

empat dimensi: (1) Al-Basyar,  dimensi fisiologis-biologis, (2) Al-Insaan, 

dimensi theologis-spritual, (3) Bani Adam, dimensi filosofis, (4) An-Naas: 

dimensi sosiologis 

Dimensi asasi dari manusia adalah fithrahnya itu sendiri, maka 

apabila ada bagian dari dimensi asasi manusia tersebut terabaikan, dengan 

sendirinya telah mengingkari fithrah itu sendiri.  Syam melanjutkan, secara 

antropolgis-metafisika, manusia (human being) adalah merupakan integrasi 

kesadaran-kesadaran antara: (1) Manusia sebagai makhluk pribadi 

(individual being), (2) Manusia sebagai makhluk sosial (social being), dan 

(3) Manusia sebagai makhluk bermoral (moral being). 

Kerangka dasar pembinaan berdasarkan fitrah manusia, sebagai 

mana tujuan fundamental eksistensi manusia adalah menjadi Abdi Allah 

(QS adz-Dzariyat, 51:56) dan menjadi Khalihah Allah (QS al-Baqarah, 

2:30). 

Teori Freudian sebuah aliran psikologi menjelaskan bahwa 

strukturnya manusia terdiri dari tiga struktur yang terdiri dari: (1) Bagian 

Dasar (das Es) yaitu Id, dimana pada bagian ini adalah bagian sadar yang 

menjadi nafsu dan mendorong kehidupan berupa hasrat-hasrat biologis 

(libido-sexualis). Ia bersifat amoral, yang tidak mempertimbangkan baik-

buruk, benar-salah, bahkan ia asosial yang sangat mementingkan kepuasan 

diri (lust-principle). Manusia yang hanya mengikuti das-Es, tak ubahnya 

setara sebagai makhluk alamiah yang lain. (2) Bagian atas (das Uber Ich) 

yaitu Super Ego, dimana pada bagian ini dalah bagian paling sadar norma, 
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paling luhur (budi nurani), paling menyadari realita sosial dan mendukung 

norma-norma yang hidup di dalamnya. Ia menjadi paling ethis, paling 

religius, paling sosial, serta paling normatif, dimana ia sadar dan loyal akan 

hal-hal tersebut. (3) Ego (Das Ich), ia menjadi penengah antara tarikan-

tarikan kepentingan Id dan Super Ego.  

Pada bagian inilah mengkrompomikan kedua kepentingan secara 

lebih realistis dan obyektif. Hasan Langgulung (1992) seperti halnya format 

pendidikan Islam perhatian serta tinjauannya tidak bisa tidak bagaimana 

cara pandang Islam mengenai manusia, yang merupakan gabungan serta 

integrasi antara Ruh, Akal, Nafs, dan Qalbu, Karena keempat integrasi 

itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.  

Dari uraian di atas nampak pendidikan serta pembinaan  fitrah, 

merupakan suatu integrasi yang memadukan antara pengembangan potensi 

manusia secara utuh dan holistis: (1) Potensi berpikir (cognitif), yang 

berfungsi sebagai evaluasi, sintesis, analisis, penerapan, pemahaman, dan 

ingatan. (2) Nilai dan Sikap (afective), yang berfungsi sebagai 

characterization, organization, valuing, responding dan receiving. Dan (3) 

Ketrampilan (psychomotor), yang berfungsi sebagai rekayasa seni, baik seni 

rupa, tari, lukis dan ukir. 

Abdul Mujib Muhamimin secara detail mengungkapkan tentang 

makna konteks fitrah kepada 9 pengertian : 

a. Suci/thuhr, baik kesucian secara jasmaniah maupun ruhaniah, 

termasuk kesucian dari berbagai dosa warisan 

b. Potensi ber-Islam (dien al-Islam), yang berpijak pada hadits Nabi 

SAW: 

 أال أحدثكم بما حدثني هللا في كتابه أن هللا خلق أدم وبنيه حنفاء المسلمين
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artinya: “ketahuilah Aku ingin sampaikan kepada kelaian, tentang 

suatu yang difirmankan Allah dalam kitab-Nya, bahwasanya Allah 

SWT menciptakan Adam dan segenap keturunannya dalam berserah 

diri menjadi Muslim”. 

c. Mengakui ke-Esaan Allah (tauhidullah) , sesuai ketika manusia 

dipintakan persaksiannya ketika berada di alam arwah, sebagaimana 

Firman-Nya:  

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak Adam 

dari tulang punggungnya dan Tuhan mengambil kesaksian dari 

mereka sendiri, firman-Nya: Bukankah Aku ini Tuhanmu ?‟Mereka 

(ruh manusia) menjawab.‟Benar, kami telah menyaksikan „, Nanti di 

hari kiamat agar kamu tidak mengatakan bahwa kami lalai terhadap 

hal ini”.(QS al-„Araf, 7:172) 

d. Murni atau perasaan tulus (ikhlas), berdasarkan hadits nabi SAW : 

 ثالث وهي المنجيات : اإلخالص وهي فطرة هللا التي فطر الناس عليها,

{العصمة   }أبى حامد عن معاذوالصالة وهي الملة , والطاعة وهي   

artinya : “Ada tiga hal yang menyelamatkan: Ikhlas, dan dia adalah 

sebagai fithratullah yang telah difitrahkan Allah atas setiap 

manusia, Sholat, ia sebagai millah (pegangan), serta thaat dan dia 

sebagai perisai tameng dari keterpeliharaan dosa”. 

e. Kecenderungan untuk menerima kebenaran (isti‟dad li qabul al-

haqq) 

f. Potensi dasr untuk mengabdi dan ma‟rifatullah (syu‟ur li al-

„ubudiyah wa al-ma‟rifatullah) QS Yasin, 36:22). 

g. Ketetapan asal mengenai suatu kebahagiaan (al-sa‟adah) dan 

kesengsaraan hidup (al-saqawah) 

h. Tabiat atau watak asli manusia (thabi‟iyah al-insaan) atau human 

nature  
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4. Masyarakat Nelayan 

  Zaman pasca moderen atau globalisasi menempatkan manusia 

memiliki kecendrungan mengutamakan kesejahteraan materi dibandingkan 

kesejahteraan rohani sehingga membuat ekonomi mendapat perhatian yang 

besar (Midarta, 2015: 228). Perkembangan ekonomi makro berpengaruh 

pada bidang pendidikan, namun perkembangan yang menggembirakan 

adalah terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan. Sistem ini 

memberikan ruang kepada lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama 

dengan dunia luar.  

   Dampak lain dari keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro 

adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang unggul dari tingkat 

dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Lembaga-lembaga ini banyak 

didirikan oleh kolongmerat-kolongmerat atau kumpulan dari mereka. 

Sehingga tampak bahwa lembaga-lembaga yang mereka dirikan sangat 

berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya karena lembaga-

lembaga ini banyak dilengkapi sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia yang cukup (Midarta, 2015: 221). Dengan demikian dapat 

disampaikan bahwa peran ekonomi menjadi sangat penting karena 

bersentuhan langsung dengan kehidupannya. 

    Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang 

kelancaran proses pendidikan. Bukan merupakan modal untuk 

dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi 

pendidikan sama fungsinya dengan sumber-sumber pendidikan yang lain, 

seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya, untuk menyukseskan 

misi pendidikan, yang semuanya bermuara pada perkembangan peserta 

didik. Ekonomi merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang 

membuat anak mampu mengembangkan afeksi, kognisi, dan keterampilan. 

Termasuk memiliki keterampilan tertentu untuk bisa menjadui tenaga kerja 
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yang andal atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, cinta pada 

pekerjaan halus maupun kasar, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. 

   Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan 

juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam 

kehidupan manusia. Seperti diketahui, anak-anak jika dewasa kelak, 

hidupnya tidak akan lepas dari masalah-masalah ekonomi. Oleh sebab itu, 

salah satu tugas perkembangan yang harus mereka laksanakan adalah 

mengembangkan diri bertalian dengan ekonomi (Midarta, 2015: 246). 

Untuk mencapai sasaran itu pendidikan perlu menyiapkan materi atau 

lingkungan belajar yang mengandung perekonomian. Materi ini tidak harus 

merupakan bidang studi tersendiri, melainkan dapat diselipkan pada 

pelajaran-pelajaran yang lain 

Beberapa ciri-ciri kolektif yang menandai tentang masyarakat 

sekolah Getzels (dalam Wahjosumidjo 2002) membagi dalam berbagai 

taksonomi yang meliputi Masyarakat setempat (local community), 

masyarakat instrumental (instrumental communty), dan masyarakat 

ideologi (ideological community). Kemudian digambar Getzels (1978) 

dalam bentuk diagram sebagai berikut: 
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Masyarakat 

 

 

Ciri-ciri 

kolektif 

Norma, dsb.  

Institusi 

 

 

Peranan Harpaan Perilaku 

Perseorangan 

 

 

Kepribadian Watak 

(kecendrungan) 

 

Masyarakat Ciri-ciri 

Kolektif 

Norma, dsb.  

 

Gambar. 2.3 Ciri-ciri kolektif masyarakat 

Sumber. (Wahjusumidjo, 2002: 373) 

 

Semua kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri 

kolektif tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat secara 

terus menerus terhadap lingkungan sekolah dan pribadi-pribadi yang ada 

disekolah tersebut antara lain: (1) rasionalisasi dan efektivitas organisasi; 

(2) identifikasi dan efisiensi; (3) rasa keterikatan (belongingness); (4) 

kepuasan dan semangat kesejawatan (associated). 

Manusia yang bekerja tidak keluar dari tiga katagori yaitu: Pertama: 

Berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup dan cukup saja, 

tanpa berusaha meraih yang melebihi kebutuhan dan tidak juga kurang 

darinya. Kedua: Berusaha tetapi mengabaikan sebagian potensinya, 

pengabaian ini bisa jadi karena (a) malas, (b) tawakkal/nrimo, dan (c) 

zuhud/mengabaikan kenikmatan duniawi demi mendekatkan diri kepada 

Allah. 
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Sedangkan secara umum pengeluaran rumah tangga muslim adalah 

Pengeluaran utama (kebutuhan dharuriyah); (1) Memelihara jiwa seperti 

makan, minum, pakaian, rumah, dan kesehatan, (2) Memelihara agama 

seperti ibadah, kebudayaan, dan dakwah Islam, (3) Memelihara akal seperti 

pengeluaran untuk belajar, (4) Memelihara kehormatan seperti untuk  

pernikahan anak-anak, (5) Memelihara harta. 

Pengeluaran sekunder ( Kebutuhan Hijiyah); (1) Pengeluaran untuk 

orang tua, (2) Pengeluaran untuk istri yang telah dicerai, (3) Pengeluaran 

untuk zakat harta dan zakat fitrah, (4) Pengeluaran untuk dana perjuangan, 

(5) Pengeluaran lain yang sesuai syara”, (6) Pengeluaran lain yang 

berhubungan dengan hukum dan aturan manusia 

Pengeluaran pelengkap (Kebutuhan Tahsiniyah); (1) Pengeluaran untuk 

pesta yang sesuai syariat, (2) Keperluan untuk membeli perlengkapan 

rumah tangga, (3) Pengeluaran untuk memperindah rumah, (4) Pengeluaran 

untuk aksesoris. Pengeluaran sukarela terdiri dari (1) Pengeluaran untuk 

kerabat, (2) Pengeluaran untuk bersedekah, (3) Pengeluaran untuk 

memindahkan uang . 

Mengacu pada sistem sosial masyarakat khususnya nelayan terdapat 

banyak standar dan jenjang khususnya berkaitan dengan ekonomi dan 

pendapatan. Problem yang dihadapi masyarakat nelayanpun sangatlah 

kompleks mulai dari ekonomi, sosial bahkan keamanan permodalan, musim 

yang tidak bersahabat, dan sistem bagi hasil yang membuat minimnya 

penghasilan sehingga membuat nelayan jatuh dalam lingkaran kemiskinan. 

Nelayan bukan hanya orang yang menggantungkan hidup dari menangkap 

ikan di laut, melainkan juga orang yang terlibat dalam proses penangkapan 

ikan di laut. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan 

terjadi disebabkan masyarakat Nelayan hidup dalam suasana alam yang 

keras yang selalu diliputi ketidakpastian (uncertainty) dalam menjalankan 

usahanya. 
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Di tengah kesusahan itulah, masyarakat Nelayan menggantungkan 

hidupnya pada institusi lain yang non formal dan diharapkan  mampu 

menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Jaminan sosial dalam suatu 

masyarakat merupakan implementasi dari bentuk-bentuk perlindungan, baik 

yang diselenggarakan oleh negara, maupun institusi-institusi sosial yang 

ada pada masyarakat terhadap individu dari resiko-resiko tertentu dalam 

hidupnya (Kusnadi, 2002: 25). 

Selama ini, tidak adanya alternatif institusi di wilayah pesisir dalam 

menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Nelayan menyebabkan 

mereka beberapa kali harus jatuh pada pola atau institusi patron-klien 

(Pengambak/pelele-nelayan ) yang menurut para peneliti (perspektif etic) 

sering bersifat asimetris. Dalam hubungan ini, klien kerap dihadapkan pada 

sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir yang 

sebenarnya inilah jebakan patron (pengambak/pelele)  demi melanggengkan 

usahanya (perspektif etic). Namun berdasarkan pandangan Nelayan 

(perspektif emic), kuatnya pola patron-klien   (Pengambak/pelele-nelayan) 

di masyarakat Nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh 

resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain 

bergantung pada pemilik modal (pengambak). 
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5. Nilai-Nilai Keagamaan  

Pemahaman keagamaan akan membentuk pandangan dan sikap terhadap 

kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, meskipun beberapa kelompok 

meragukan kemampuan agama dalam mengatasi berbagai persoalan dan krisis 

kemanusiaan, tidak sedikit pula yang berkeyakinan bahwa agama tetap 

memiliki signifikansi sosial di masa mendatang. Agama tetap dibutuhkan 

sebagai pemberi arah bahkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

oleh umat manusia. Semangat ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah 

Al Jumu‟ah ayat 2;   

                               

                

 

Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah 

(As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata (QS. Al-Jumu‟ah, (62: 3).
 
 

Kepekaan untuk menetapkan nilai-nilai yang diharapkan oleh 

masyarakat terutama pada kompetensi,  selain itu memiliki keunikan dan 

bermutu yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh para pesaingnya dan 

masyarakat selalu memberikan nilai tinggi pada kompetensi yang dimiliki 

masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalm surat al-Baqarah ayat 200-201 

: 

َ َكِرْكِسُكْم آبَبَءُكْم أَْو أََشده ِذْكًسا فَِمَه الىهبِض َمْه يَقُىلُ   َزبهىَب آِِىَب فَإِذَا قََضْيتُْم َمىَبِسَكُكْم فَبذُْكُسوا اَّلله

( َوِمْىُهْم َمْه يَقُىُل َزبهىَب آِِىَب فِي الدُّْويَب َحَسىَتً َوفِي اْْلِخَسِة 200هُ فِي اْْلِخَسةِ ِمْه َخََلٍق )فِي الدُّْويَب َوَمب لَ 

( البقسة 201َحَسىَتً َوقِىَب َعرَاَة الىهبِز )  

Artinya :  apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka 

berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-

nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) 

berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang 
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yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan 

Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. dan di 

antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari 

siksa neraka. 

     Ketentuan hukum di masyarakat atau di lingkungan suatu bangsa 

adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengikat atau mengatur cara 

manusia berprilaku pada saat berlakunya terutama pada masa sekarang. 

Ketentuan yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat atau bangsa 

disebut hukum positif. Ketentuan hukum ini adalah himpunan norma-norma 

atau kaidah-kaidah hasil ciptaan manusia sendiri, dari alam dan dari Tuhan 

Yang Maha Esa bagi para pemeluk agama tertentu, yang diperlukannya 

untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dalam suasana keadilan 

dan kedamaian.  

Oleh karena itu, pada umumnya hukum tersebut ditetapkan dalam bentuk 

undang-undang yang bersifat tertulis. Dalam bidang pendidikan di 

Indonesia norma-norma atau kaidah-kaidah hukum itu tersurat di dalam 

UUD 1945 sebagai hukum dasar, yang menjiwai penjabarannya menjadi 

norma-norma yang lebih rinci di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Kemudian dituangkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menjadi kaidah-kaidah yang mengatur dan mengikat tidaklah 

berdiri sendiri atau terlepas dari aspek-aspek kehidupan yang lain. Sumber 

hukum di bidang pendidikan lebih khususnya pendidikan tinggi selalu 

terkait dengan aspek sosiologis, antropologis (khususnya antropologi 

budaya), aspek ideologis, sosial ekonomis dan sosial politik dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber hukum itu bahkan juga 

berkaitan dengan norma-norma hukum dalam bidang pendidikan yang 

berlaku di masyarakat dunia (Undang-undang Sisdiknas, 2013: 14-15).  
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Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang 

setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program 

sarjana, program magister, program doctor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia (Undang-undang no 12 tahun 2012, 12: 3). 

Pasal 1 ayat  1 berbunyi pengelolaan pendidikan adalah pengaturan 

kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pindidikan nasional oleh 

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, 

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan  

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional (PP 17 No. 10, 2012: 110)..  

Konsistensi guru dituntut agar melaksanakan apa yang sudah 

dipersiapkan dan ditetapkan sebelumnya, yaitu menyusun acara 

pembelajaran (Baharun, 2012: 110). Dalam upaya melaksanakan 

pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru 

sebagai berikut: 

1. Seorang guru perlu bersifat dan cermat dalam mengajarkan dan 

mengembangkan materi serta metode yang telah dirancang. Kurangnya 

kreativitas guru dapat menyebabkan penyampaian materi menjadi 

kurang menarik dan kurang berkembang sehingga tujuan penguasaan 

materi pelajaran dan metode kurang berhasil. 

2. Seorang guru dengan yakin dan mantap melaksanakan langkah-lagkah 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. Namun demikian, tidak tertutup 

kemungkinan bagi guru untuk mengubah langkah-langkah tersebut 

sehingga lebih cocok dengan kebutuhan pembelajaran. 

3. Seorang guru kelas perlu memberikan dan membangun suasana 

keterbukaan, kesejajaran, kesetaraan, saling menghargai pendapat, rasa 

keingintahuan yang tinggi, serta suasana yang menyenangkan dan 
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bersahabat antara guru dengan murid. 

Selain strategi pembelajaran di dalam kelas yang lebih menekankan 

pada upaya mengaktifkan dan menghidupkan suasana di dalam kelas sesuai 

dengan lagkah-langkah yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, 

seorang guru juga perlu mengembangkan berbagai keadaan yang 

mendukung kelancaran kompetensi yang ditetapkan (Baharun, 2012: 14). 

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yaitu: 

1. Pendidikan sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar 

atas tujuan yang hendak dicapai. 

2. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan: dalam arti 

ada yag dibimbing, diajari/dilatih dalam peningkatan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama 

Islam 

3. Guru melakukan kegiatan bimbingan.pengajaran atau latihan secara 

sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan. 

4. Kegiatan pembelajaran di arahkan untuk meningkatkan keyakinan dan 

pemahaman dalam membentuk kesalehan sosial. 

Usaha pembelajaran diharapkan mampu membentuk kesalehan 

pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga pendidikan diharapkan 

jangan sampai: (a) Menumbuhkan semangat fanatisme (b) Menumbuhkan 

semangat intoleran dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan 

(c) Memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan 

nasional (Muhaimin, 2003: 124). Karena itu, pembelajaran diharapkan 

mampu mewujudkaan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas tersebut. 

Adapun kegiatan intra dan ekstrakurikuler pelaksanaan sebagai  berikut: 

1. Bentuk kegiatan intrakurikuler, dimana kegiatan intrakurikuler 

adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah pada 
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jam-jam pelajaran terjadwal dan terstruktur yang waktunya telah 

ditentukan dalam kurikulum. Kegiatan intrakurikuler ini dapat 

dilaksanakan setelah disusun jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran 

disusun untuk mengetahui apa yang akan diajarkan guru agama pada 

suatu kelas tertentu dalam seminggu. Bagi guru agama/guru lainnya, 

jadwal pelajaran merupakan pedoman di kelas mana ia harus 

mengajar pada waktu itu dan beberapa jam ia harus berada di kelas 

tersebut. 

2. Dalam kegiatan intrakurikuler ini guru mengambil inisiatif untuk 

menyelenggarakan kegiatan tadarus yang pelaksanaannya ditentukan 

berdasarkan kesepakatan-kesepakatan guru mata pelajaran yang 

bersangkutan dengan peserta didik, umpamanya diselenggarakan 

selama 15-20 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler, Program ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, 

bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki pengetahuan dasar 

penunjang. 

4. Kegiatan-kegiatan dalam program ekstrakurikuler diarahkan kepada 

pelaksanaan pembelajaran dalam upaya menanamkan nilai-nilai 

keagamaan pada siswa. 

5. Dalam hal Pendidikan kegiatan ini dikemas melalui (1) Aktivitas 

sholat berjamaah/sholat Jum’at di sekolah, (2) Upacara hari besar 

Islam, (3) Kegiatan OSIS / Rohis, (4) Bakti sosial, (5) Kesenian 

bernapaskan Islam, (6) Berbagai keagamaan lainnya yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran, (7) Diskusi atau ceramah, (8) 

Pesantren Kilat, (9) Setiap hari Jum’at siswa memakai busana 

muslim, (10) Infaq dan shadakoh setiap hari Jumat berkeliling kelas, 

(11) Belajar baca al-Qur‟an siang setelah jam pelajaran (pada hari 
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tertentu) (Muhaimin, 2003: 165).  

Beberapa upaya-upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan 

dalam kegiatan pembelajaran teridentifikasi ke dalam: (1). Kegitan 

tadarus Al-Quran (2). Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  (3). 

Pergaulan sekolah (4). lingkungan (5). Kegiatan eksrakurikuler. 

kegiatan pesantren kilat, infaq ramadhan, PHBI, lomba baca tulis Al-

Quran, kegiatan ekstrakurikuler, khusus untuk pembinaan keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain: (1) Sholat wajib 

berjamaah, (2) Pengisian kegiatan bulan suci Ramadhan, (3) 

Pelaksanaan kegiatan zakat fitrah, (4) Pelaksanaan kegiatan sholat Idul 

Adha, (5) Peringatan PHBI, (6) Pelaksanaan lomba yang bernafaskan 

Islam antara lain: MTQ, adzan, (7) Pelaksanaan kegiatan menyantuni 

anak yatim, (8) Pesantren kilat, dan (9) Pembinaan perpustakaan, 

dengan cara mengoleksi buku-buku Islam.   (Yusuf, 2006: 163).  

   Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan 

penanaman nilai-nilai keagamaan antara lain : (1) Buku sumber sangat 

kurang, (2) Jumlah peserta didik berlebihan, (3) Kurangnya ketersediaan 

media atau sarana pembelajaran yang ada di sekolah, (4) Masih 

minimnya keterampilan guru dalam penggunaan media teknologi, (5) 

Penguasaan metode kurang bervariasi, (6) Siswa yang belum bisa 

membaca al-Qur‟an dapat menyulitkan guru dalam menanamkan nilai-

nilai keagamaan, (7) Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat di sekitar 

sekolah, (8) Kurangnya sosialisasi dengan orang tua murid, sehingga 

ketika siswa menghadapi masalah sulit untuk mengatasinya  (Mulkhan, 

2002: 142). 

   Kendala yang dihadapi di dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan 

pada masyarakat yaitu diantaranya: (1) Kurangnya waktu persiapan guru 

agama dalam mengajar, (2) Hubungan antara guru agama dengan siswa 
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hanya bersifat formal, (3) Kurikulum yang terlalu padat, karena terlalu 

banyak menampung keinginan tanpa mengarahkan prioritas (Rahman, 

2009: 181). Beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran 

dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa terdiri dari dua 

faktor sebagai berikut: Faktor-faktor eksternal ini meliputi: 

Timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar 

sekolah yang kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan agama, 

tidak mengacuhkan akan pentingnya akan pentingnya pemantapan 

pendidikan agama di sekolah yang berlanjut di rumah. Orang tua yang 

bersikap demikian disebabkan oleh dampak kebutuhan ekonominya 

yang mendorong bekerja 20 jam di luar rumah, sehingga mereka 

menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk mendidik anaknya 2 

jam perminggu. 

Situasi lingkungan sekitar sekolah dipengaruhi godaan-godaan 

Setan dalam berbagai ragam bentuknya, antara lain godaan judi, 

tontonan yang bernada menyenangkan (seperti permainan ketangkasan 

berhadiah dan lain-lain). Situasi demikian melemahkan daya konsentrasi 

berfikir dan berakhlak mulia, serta mengurangi gairah belajar, bahwa 

mengurangi daya saing dalam meraih kemajuan. 

Timbulnya sikap frustasi di kalangan orang tua yang 

beranggapan bahwa tingginya tingkat pendidikan, tidak akan menjamin 

anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebab perluasan 

lapangan kerja tidak dapat mengimbangi banyaknya pencari kerja. 

Setelah tamat sekolah, orang tau  harus bersusah payah mencarikan 

pekerjaan bagi anaknya. Disana sini penuh dengan beban finansial yang 

masih harus ditanggung oleh mereka. Semua itu menyebabkan tendensi 

sosial kita kurang menghargai pengetahuan sekolah yang tidak dapat 

dijadikan tumpuan mencari nafkah, sementara persaingan semakin 

meningkat dalam perebutan lapangan kerja yang menjanjikan income 
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(penghasilan) yang lebih memadai kebutuhan hidup. Pendidikan agama 

terkena dampak negatif dari sikap dan kecenderungan semacam itu, 

sehingga apabila guru agama tidak terampil memikat minat murid, maka 

efektivitas pendidikan agama tak akan dapat diwujudkan. 

Faktor-faktor Internal Sekolah; Guru kurang kompeten untuk 

menjadi tenaga profesional pendidikan atau jabatan guru yang 

disandangnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tanpa 

menekuni tugas sebenarnya selaku guru yang berkualitas atau tanpa ada 

rasa dedikasi sesuai tuntutan pedidikan. Kurangnya rasa solidaritas 

antara guru agama dengan guru-guru bidang studi umum, sehingga 

timbul sikap memencilkan guru agama yang mengakibatkan 

pelaksanaan pendidikan agama tersendat-sendat dan kurang terpadu. 

Kurangnya waktu persiapan guru agama dalam mengajar karena 

disibukkan oleh usaha non-guru untuk mencukupi kebutuhan ekonomi 

sehari-hari atau mengajar di sekolah-sekolah swasta, dan sebagainya. 

Kurikulum yang terlalu padat karena terlalu banyak menampung 

keinginan tanpa mengarahkan prioritas. 

  Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tanpa 

berkelanjutan dalam situasi informal di luar kelas. Wibawa guru juga 

hanya terbatas di dalam dinding kelas, tanpa berpengaruh di luar 

kelas/sekolah. Pendekatan metodologi guru masih terpaku kepada 

orientasi tradisional, sehingga tidak mampu menarik minat murid pada 

pelajaran agama. Petugas pengawas tak berfungsi sesuai harapan, karena 

terdiri atas tenaga yang non-profeisonal yang parkir, menunggu pensiun 

(Djamaludin, 2005: 20). 

  Dengan adanya beberapa kendala dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan, maka sebagai langkah solusi yang perlu diperhatikan antara 

lain : 
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1) Diharapkan pada pelaksanaan penanaman nilai-nilai keagamaan 

siswa perlu bimbingan perhatian yang khusus. 

2) Ruang musholla dan aula dapat juga digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran 

3) Sekolah sudah selayaknya memenuhi segala fasilitas yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

4) Kemampuan guru dibidang teknologi informasi perlu ditingkatkan. 

5) Kemampuan dalam memanaje kelas juga perlu ditingkatkan  

6) Kerjasama antara pelaksana di sekolah perlu ditingkatkan lagi 

7) Faktor ideal yang melandasi pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits memerlukan interpretasi baru dari para 

pakar Muslim yang memusatkan perhatiannya pada kemajuan 

pendidikan Islam. 

8) Faktor struktural kelembagaan pendidikan Islam yang telah eksis 

dalam masyarakat, perlu dilakukan inovasi yang benar-benar dapat 

mendukung tujuan pendidikan nasional. 

9) Faktor tekhnis operasional pendidikan agama di semua jenjang 

pendidikan umum perlu lebih diaktualisasikan ke dalam  proses yang 

integralistik dengan pendidikan intelektual dan keterampilan, 

sehingga terwujud keserasian dan keselarasan dalam pencapaian 

tujuan pendidikan nasioanl (Muhaimin, 2003: 132). 

6. Aktivitas Keagamaan 

Di Era Globalisasi ini, permasalahan hidup umat manusia semakin 

kompleks. Berbagai persoalan yang semakin rumit bermunculan silih berganti.  

Diantara masalah-masalah besar yang dihadapi masyarakat adala kemiskinan, 

kemelaratan, pertikaian dan perpecahan, penjarahan dan kerusuhan . Semua itu 

tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi sangat erat hubungannya dengan hukum 

sebab akibat atau disebabkan oleh perbuatan manusia yang dhalim terhadap 
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dirinya dan terhadap lingkungannya. Allah Swt yang telah diberikan kepadanya. 

Hal itu telah ditegaskan di dalam al Qur‟an surat Ibrahim 7: 

 ۖ  َولَئِه َكفَْسُِْم إِنه َعرَابِي لََشِديد   َوإِذْ َِأَذهَن َزبُُّكْم لَئِه َشَكْسُِْم ََلَِشيدَوهكُمْ 

Artinya. “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. 

 

Pandangan positif hidup mempertimbangkan manusia bukan sebagai 

pembuat dosa yang dilahirkan secara abadi dihukum karena dosanya, tetapi 

sebagai vicegerent Allah. Muhammad Abu Zahra Fuqaha mengatakan bahwa 

ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan Syariat Islam diturunkan 

sebagai rahmat bagi seluruh manusia, 3 sasaran itu antara lain : (1) . Penyucian 

jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan 

lingkungannya, (2) Tegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan yang 

dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum muamalah, (3)  

Tercapainya maslahah (Merupakan Puncaknya).Para ulama menyepakati bahwa 

maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi 5 jaminan dasar yaitu :  

(a).Keselamatan Keyakinan Agama (ad-din), (b) Keselamatan Jiwa (an-nafs), 

(c) Keselamatan akal (al-aql), keselamatan keluarga dan keturunan (an-nasl), 

dan  keselamatan harta benda (al-mal).  

Anjuran Islam kepada umatnya adalah untuk mengoptimalkan 

pemikirannya dalam berbagai hal, termasuk menguasai IPTEK. Bahkan, Islam 

menganggap hal tersebut sebagai kewajiban dan salah satu bentuk ibadah Allah 

SWT berfirman dalam surah Al Hasyar ayat 18-19 berbunyi 

                              

                               

  Artinya;  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 
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diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. MDan 

janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu 

Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah 

orang-orang yang fasik. 

Ajaran tersebut mengandung makna bahwa setiap muslim dituntut untuk 

menjadi aktor beragama yang loyal, concern dan commitment dalam menjaga 

dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya, 

serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan 

dan bidang keahliannya masing-masing dalam perspektif Islam untuk 

kepentingan kemanusiaan. Pelajaran yang sesungguhnya adalah menyebarkan 

kebenaran adalah sangat diutamakan untuk mencetak terlebih dahulu kader-

kader/generasi yang kuat dan handal baik dari segi mental dan keilmuan dalam 

rangka mempermudah pada tercapainya apa yang dicita-citakan yakni 

sampainya pengetahuan itu sendiri pada kalangan yang lebih luas.  

Sejatinya IPTEK Islam adalah mencetak kader ulama penerus ilmu 

handal berupa materi keagamaan tentang keesaan Allah, ilmu-ilmu akliyah dan 

ilmiyah tentang terciptanya manusia serta ahlak dan budi pekerti  serta masalah 

jasmani dan kesehatan  sehingga diharapkan keilmuan para generasi dipandang 

lengkap secara keilmuan menuju tersebarnya cita-cita mulia tercapainya sa‟adat 

al daarayn ummat Islam secara luas.  

                              

                    

Artinya.  dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah 

yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah 

telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia 

ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung 

akhirat adalah lebih baik dan Itulah Sebaik-baik tempat bagi orang 

yang bertakwa. 

Masyarakat saleh adalah masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai 

risalah (massage) untuk ummat manusia yaitu risalah keadilan, kebenaran, 
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dan kebaikan, suatu risalah yang akan kekal selama-lamanya, tidak 

terpengaruh oleh faktor-faktor waktu dan tempat. IPTEK sebagai hasil dari 

proses berpikir yang tenang dan penelitian yang komprehensif terhadap 

suatu tindakan, yang akan dilakukan oleh seseorang, sehingga berakhir 

dengan hasil yang maksimal, berjalan secara lurus dan benar. Islam, 

menganjurkan umatnya untuk mengoptimalkan pemikirannya dalam 

berbagai hal, termasuk merumuskan strategi. Bahkan, Islam menganggap 

hal tersebut sebagai kewajiban dan salah satu bentuk ibadah (Qordowi, 

2004: 170). Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1; 

 اْلعَِصْيِص اْلَحِمْيدِ  ِكتَبة  أْوَصْلىَهُ إلَْيَك ِلتُْخِسَج الىهبَض ِمَه الظُّلَُمِت إلَى الىُّْىِز بِإذِْن َزبِِّهْم إلَى ِصَساطِ 

 

Artinya: ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu 

mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang 

benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang 

Maha Perkasa lagi Maha Terpuji (QS.  Ibrahim, (14) :1.). 

Kehidupan masyarakat yang tentram, rukun, damai tanpa saling 

sengketa hampir sulit ditemukan. Berbagai masalah antar suku, masalah 

antar golongan, hubungan antara mayoritas dan minoritas, masalah agama 

menyeruak seakan tanpa kendali. Pendayaan sumber dan potensi menjadi 

sangat penting karena berkaitan dengan perubahan, kesimbangan serta 

konsistensi diri. Upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan serta 

mengimplementasikan fungsi-fungsi kehidupan ke arah tercapainya sasaran 

yang ditetapkan. Pendayagunaan sumberdaya yang terdiri dari fisik dan non 

fisik dapat memberikan konstribusi terhadap perkembangan kehidupan 

secara kuntitatif maupun kualitatif.  

7. Simbol-Simbol Keagamaan 

  Pembangunan yang top-down dan menjadikan masyarakat sebagai 

sasaran pasif tidak akan berkelanjutan/sustainable. Masyarakat harus dilibatkan 

dan menjadi aktor sentral dari proses pembangunan karena sejatinya mereka 

memiliki potensi dan kepentingan yang mungkin tidak terbaca oleh para 

pengambil kebijakan, keputusan dan pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, 
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empowerment (pemberdayaan) menjadi konsep sentral dalam community 

development untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 

 Perkembangan globalisasi dan menguatnya interaksi antar peradaban 

dunia telah memperkuat masuknya faham ekonomi kapitalisme dalam berbagai 

pendekatan pembangunan. Berbagai sektor pembangunan terobsesi oleh 

pendekatan-pendekatan efisiensi, rasionalisasi dan indikator-indikator ekonomi 

lainnya. Sektor kesejahteraan sosial termasuk ke dalam bidang yang 

terpengaruh gelagat ini (Suharto, 2005: 37). Dalam rangka mendorong 

percepatan pembangunan di segala bidang mulai dari daerah perkotaan sampai 

daerah yang nota bene secara geografis dan topografis sulit terjangkau seperti 

pada masyarakat desa yang menempati dataran tinggi (pedalaman), aspek 

transportasi darat (jalan) yang bagus adalah prasyarat yang tidak dapat dibantah 

lagi bagi terbukanya sekat-sekat sosal seperti keterisolasian, ketertinggalan, 

keterbelakangan maupun kemunduran dalam segala bidang kehidupan.  

 Dalam teori sosial kritis, masalah-masalah sosial bukan berasal dari 

dalam individu, keluarga atau subkultur, tetapi muncul akibat praktik-praktik 

eksploitatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dominan (Mullaly, 

1997). Untuk mempercepat akselerasi pembangunan dan percepatan pelayanan 

kepada masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan 

sosial-budaya di daerah dataran tinggi, maka pemerintah harus terus 

meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dalam bentuk penyediaan fasilitas 

atau sarana publik yang baik dan memadai. Dengan tujuan agar hasil-hasil 

kegiatan perekonomian dapat terdistribusi dengan baik, agar pelayanan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan cepat serta masyarakat dapat menggunakan 

fasilitas publik yang ada bagi perdepatan berbagai aktivitas lain baik di sektor 

formal maupun non formal. 

 Menghadapi tantangan ini, pembangunan kesejahteraan sosial 

mengalami pergeseran paradigma. Dimensi teoritis ini sedikitnya menyentuh 

empat gelagat perubahan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial 
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(Suharto, 2005: 37-43). Agama menyangkut kehidupan batin manusia, karena 

itu kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan 

sisi-sisi batin dalam kehidupan, berkaitan dengan sesuatu yang sakral dan dunia 

gaib. Kesadaran agama dan pengalaman agama ini berimplikasi pada sikap  

keagamaan  yang  ditampilkan  seseorang.  

 Prinsip “think globally and locally artinya setiap kader (anggota 

masyarakat) dituntut untuk memiliki wawasan yang mengedepankan semangat 

persatuan dan kesatuan antar sesama anggota masyarakat (Soedarsono, 2000: 

98). Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 

yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 

terhadap agama. Sikap keagamaan timbul, karena adanya konsistensi antara 

kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama 

sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Jadi 

sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan 

agama, perasaan agama, tindak keagamaan dalam diri seseorang. Hai ini 

menunjukkan bahwa sikap keagamaan menyangkut atau berhubungan erat 

dengan gejala kejiwaan. 

 

 Menurut Novan ruang lingkup iman dan taqwa sebagai bentuk 

keberagamaan dapat digambarkan sebagai berikut (Wiyani, 2012: 35) 
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Gambar 2.4. 

Ruang lingkup Iman dan Taqwa 

 

 

 Gambar diatas menjelaskan mengenai ruang lingkup iman dan taqwa 

dalam mewujudkan keberagamaan (religiousitas) diantaranya adalah: 

1. Menjaga hubungan dengan Allah seperti: melaksanakan ibadah wajib 

dan sunnah dengan tulus, ikhlas dan sabar, meninggalkan semua 

larangan Allah, dan selalu mengingat Allah dimana saja berada, dll.  

2. Menjaga hubungan dengan sesama manusia seperti: hidup bermanfaat 

bagi diri dan orang lain, memegang teguh amanah dan janji, saling 

tolong menolong dan mempererat talisilaturrahmi, dll 

3. Hubungan dengan diri sendiri seperti: sabar, syukur, menuntut ilmu, 

selalu berusaha dan berdoa, dll.  

4. Hubungan dengan lingkungan hidup seperti: dapat memanfaatkan alam 

dengan baik dan benar,dll 

  

ALLAH SWT 

MANUSIA 

 

DIRI SENDIRI LINGKUNGA

N 
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Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Muhaimin ada lima macam dimensi 

keberagamaan, yaitu: 

1. Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan yakni orang 

religius berpgang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui 

keberdaan doktrin tersebut. 

2. Dimensi praktik agama yang mencakup prilaku pemujaan, ketaatan dan 

hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. 

3. Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. 

4. Dimensi pengetahuan. Agama yang mengacu kepada harapan bahwa 

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. 

5. Dimensi pengalaman atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan keagaman, praktik, pengalaman, dan 

pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 
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BAB 2 

PENGERTIAAN DAN RUANG LINGKUP 

SOSIOLOGI 
A. Pengertiaan Sosiologi 

1. ]Koentjaraningrat  

  Mengkaji tentang sosiologi memang tidak akan habis masanya. 

Sosiologi dalam entitas kontekstual yang sangat dinamis. Sosiologi menjadi 

salah satu basis keilmuan yang dapat menilik perilaku dan aktifitas 

kehidupan bersosial masyarakat. 

 Beragam pandangan ahli tentang definisi sosiologi. Sosiologi sering 

diartikan sebagai efek perubahan dari dinamika sosial masyarakat bahkan 

tafsir definitif disusun berdasarkan kontekstualisasi realitas sosial kultural 

masyarakat. Lebih jelasnya tentang definisi tersebut ada baiknya mengikuti 

penjelasan ahli berikut ini: 

1. Auguste Comte mendifinisikan sosiologi sebagai “ilmu pengetahuan 

masyarakat. 

2. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan sosiologi 

sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, termasuk didalamnya 

perubahan sosial. 

3. McGee dalam Baharudin (2010: 5) mengartikan sosiologi sebagai (1) 

studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka 

terhadap perilaku individu. 

4. Baharudin dalam bukunya yang berjudul “ Sosiologi Sebagai Suatu 

Pengantar” mendefinisikan sosiologi yang merupakan ilmu yang 

mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok 

(Seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat). 

  Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang  perilaku, 

interaksi dan komunitas sosial masyarakat yang menyangkut hubungan 
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antar satu individu dengan individu lainnya. Sosiologi sebagai suatu proses 

mempelajari kebudayaan dalam relasi sistem sosial mulai dari masa anak-

anak hingga masa tua mempelajari dinamika interaktif dengan lingkungan 

sekitar yang menjabati aneka ritus sosial yang mungkin ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Sosiologi Sebagai Pengetahuan 

 Kenapa sosiologi harus diargumentasikan sebagai bagian dari ilmu 

pengetahuan. Hal ini memang mengalami beragam kritik pakar. Kritik ini 

bersifat konstruktif-logis. Sebagian ahli mempertanyakan kesahihan 

Sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan.  

 Johson (1994) merincikan persyaratan sosiologi sebagai sebuah ilmu 

pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan persyaratan sosiologi telah 

memenuhi ketentuan dengan dicirikan sebagai berikut: 

1. Sosiologi bersifat empiris. Ilmu pengetahuan didasarkan pada 

kenyataan bukan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan 

spekulatif. 

2. Sosilogi bersifat teoretis. Dalam kerangkanya selalu dapat membuat 

abstraksi-abstraksi dari hasil tinjauan yang diamati. Unsur-unsur 

tersebut tersusun secara logis dan memiliki tujuan, yang hasilnya 

memahami hubungan kausal dan menjadi konstruk teoretis. 

3. Bersifat Kumulatif. Konsep teori sosiologi dibangun dari dasar teori-

teori yang ada, dengan maksud memperluas dan memperbaharui 

konsep teori-teori lama. 

4. Bersifat non-etis. maksudnya adalah kehadiran sosiologi menjelaskan 

fakta sosial secara analitis. 
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C.  Perkembangan sosiologi dari abad ke abad 

Sosiologi selalu mengalami deglobalisasi misteri sosial. Konsep-konsep 

sosial yang terbarukan mengalami modernisasi yang begitu cepat. 

Penyebabnya banyak, diantaranya pesatnya perkembangan dan teknologi.  

Perkembangan sosiologi dari abad keaabad mengalami percepatan yang 

maha dahsyat. Contoh saja, dahulunya orang sulit dan tak pernah 

terpikirkan kondisi sosial masyarakat luar negeri misalnya, namun dengan 

perubahan yang cepat siklus informasi memudahkan akses hanya dengan 

sekali ketikan saja. Ini menandakan bahwa perubahan paradigma sosial 

tidak bisa dibakukan oleh satu hal semata. 

Perkembangan masyarakat kearah yang lebih komplek membuat 

persoalan yang semakin luas. Perkembangan inilah yang mempelopori 

perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagai knowledge, sosiologi 

mampu mengimbangi perkembangan itu sehingga tidak tertinggal oleh 

sebuah peradaban. Perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu pendidikan 

diharapkan dapat menjadi alternatif di tengah perkembangan Sosial 

masyarakat tersebut. 

1. Perkembangan pada abad pencerahan  

Banyak ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dahulu, seperti 

Sokrates, Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia terbentuk 

begitu saja. Tanpa ada yang bisa mencegah, masyarakat mengalami 

perkembangan dan kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi 

oleh para pemikir di abad pertengahan, seperti Agustinus, Ibnu Sina, 

dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk 

hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan 

apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya. Pertanyaan dan 

pertanggungjawaban ilmiah tentang perubahan masyarakat belum 

terpikirkan pada masa ini. 
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Berkembangnya ilmu pengetahuan di abad pencerahan (sekitar 

abad ke-17 M), turut berpengaruh terhadap pandangan mengenai 

perubahan masyarakat, ciri-ciri ilmiah mulai tampak di abad ini. Para 

ahli di zaman itu berpendapat bahwa pandangan mengenai perubahan 

masyarakat harus berpedoman pada akal budi manusia. 

Perubahan-perubahan besar di abad pencerahan, terus 

berkembang secara revolusioner sapanjang abad ke-18 M. Dengan cepat 

struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. Hal 

ini terlihat dengan jelas terutama dalam revolusi Amerika, revolusi 

industri, dan revolusi Perancis. Gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh 

ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Para ilmuwan 

tergugah, mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan 

dalam masyarakat. 

Selain itu, Perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar 

mencengangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun 

rusak. Bangsawan dan kaum Rohaniawan yang semula bergemilang 

harta dan kekuasaan, disetarakan haknya dengan rakyat jelata. Raja 

yang semula berkuasa penuh, kini harus memimpin berdasarkan 

undang-undang yang di tetapkan. Banyak kerajaan-kerajaan besar di 

Eropa yang jatuh dan terpecah (Geoge Ritzer,2010:7) 

2. Kelahiran sosiologi modern 

Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di 

Amerika Serikat dan Kanada. Mengapa bukan di Eropa? (yang notabene 

merupakan tempat dimana sosiologi muncul pertama kalinya).Pada 

permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke 

Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, 

munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas dan lain 
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lain. Konsekuensi gejolak sosial itu, perubahan besar masyarakat pun 

tak terelakkan.Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan 

sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran bahwa 

pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Mereka 

berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern ( Geoge 

Ritzer,2010:7) 

Berkebalikan dengan pendapat sebelumnya, pendekatan 

sosiologi modern cenderung mikro (lebih sering disebut pendekatan 

empiris). Artinya, perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari 

fakta sosial demi fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta sosial itu 

dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh. 

Sejak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian (research) dalam 

sosiologi. 
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BAB 3 

PENDEKATAN SOSIOLOGI TENTANG 

PENDIDIKAN 

 
A. PELETAK FONDASI SOSIOLOGI PENDIDIKAN 

 Dalam perkembangan sosiologi pendidikan yang diberikan oleh para ahli 

sosiologi pendidikan tentu tidak selengkap apa yang terjadi dewasa ini, karena 

pendidikan saat ini mengalami perkembangan yang sangat maju, dalam hal ini 

tentu para ahli sosiologi memberikan pondasi besar sehingga perlu dianalisis 

lebih dalam dengan teori-teori yang berkembang saat ini, baik segi 

perkembangan masyarakat dan pendidikan itu sendiri. 

1. Sumbangan Karl Marx (1818-1883) 

 Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman, pada 1818. Ibunya 

berasal dari keluarga Rabbi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan 

sekuler dan pengacara yang sukses. Ketika suasana politik tidak 

menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarganya pindah 

menjadi pemeluk agama Protestan. 1841 Marx meraih gelar doktor filsafat 

dari Universitas Berlin, universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Hegel 

dan pengikutnya yang kritis.  

 Karl Max dikenal aktif dalam berbagai gerakan buruh dan komunis. 

Karl Max dipahami oleh berbagai penulis teks buku Sosiologi Pendidikan 

seperti Ivor Morris (1972), K.W. Prichard, dan T. H. Buxton(1973), Philip 

Robinson (1986) dan Maureen T. Hallinan (2000) tidak banyak memberikan 

sumbangan teoritis terhadap pengembangan sosiologi pendidikan, namun 

Marx sangat berpengaruh terhadap cara berpikir tentang pendidikan dan 

masyarakat. Dan berikut ini sumbangan Marx: 
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a. Pendekatan Materialisme Historis 

Ada empat sentral konsep penting dalam memahami pendekatan 

materialisme historis (Morisson,1995). Pertama, Means of Production, 

Kedua, Realition of Prodduction (hubungan Produksi), ketiga mode of 

production, ke empat (force of production). Perubahan cara produksi itulah 

yang menyebabkan adanya perubahan sosial budaya dan dimensi 

pendidikan. Perubahan cara produksi tersebut terletak pada teknologi baru, 

penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan baru lain apapun dalam 

bidang kegiatan produktif. Karena cara produksi berubah, maka muncul 

kontradiksi  antara cara produksi dan hubungan produksi. Ketika 

kontradiksi telah merusak parah keseimbangan, maka ia akan berdampak 

pada perubahan terhadap hubungan produksi seperti perubahan pada 

pembagian kerja, dasar dan bentuk struktur kelas. Pada gilirannya dapat 

mengubah mode produksi (Johnson, 1986: 132 ). 

b. Teori Alienasi  

Kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena 

hasil kreativitas produsen menjadi terasing/ diasingkan dari produsen itu 

sendiri. Alienasi ini bisa berupa: (1) produk diluar kontrol dari produsen 

seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga, dan pemasaran produk (2) produsen 

harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produsen 

mesin. Oleh karena itu manusia mengalami alienasi dalam tiga arti. Pertama 

: manusia teralienasi dari produk kerjanya sendiri dalam arti bahwa ia hanya 

sekadar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau 

orang yang memindahkan kertas di kantor. Kedua, manusia juga teralienasi 

dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia bekerja karena terpaksa, dan 

sebagai akibatnya manusia diubah menjadi hewan” karena ia hanya merasa 

senang apabila melakukan fungsi-fungsi hewani, yakni makan, minum, dan 

memiliki anak-anak.” Terakhir manusia teralienasi dari sesamanya. 
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Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam 

kehidupan di luar kerja (McLellan 1973 :111). 

c. Teori Perubahan Sosial 

Pada The Communist Manifesto, Marx menyatakan “sejarah dari 

semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas.” 

Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan 

pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan 

kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok 

yang tidak memiliki serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat 

yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik.(Geoge Ritzer 2010:85) 

d. Tentang Agama 

Menurut Marx “agama sebagai candu masyarakat”. Pernyataan ini 

dapat dipahami karena Marx melihat bahwa superstruktur sosio-budaya, 

termasuk di dalamnya ideologi politik, dan agama dibangun atas 

infrastruktur ekonomi (yaitu, alat-alat produksi dan hubungan sosial, 

termasuk agama didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi (yaitu: alat-alat 

produksi dan hubungan sosial dalam produksi) dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan dan persyaratan yang dimiliki oleh infrastruktur ekonomi 

ini. Pengalaman ayahnya yang berpindah agama dan ekonomi.(Geoge 

Ritzer, 2010: 69). 

2. Emile Durkheim. 

Durkheim dilahirkan di Epinal Prancis pada 1858 dari keluarga 

yahudi, ayahnya Rabi. Studi di Ecole Superieure di paris. Dari 1887 sampai 

1902 menjadi guru besar dalam ilmu-ilmu sosial di Bordeux. Pada masa 

tersebut ia berhasil menulis buku yang monumental yaitu tentang the 

division of labor in Society, the Rules of Sociological Method, dan Sucide. 
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Setelah itu, ia pindah ke Universitas Sarbonne di Paris. Kemudian  ia 

menjadi direktur ilmu pendidikan dan sosiologi pada tahun 1913. Menurut 

Durkheim pendidikan itu bukanlah hanya suatu bentuk tetapi bermacam-

macam baik dalam arti ideal maupun aktualnya. Oleh karena itu pendidikan 

merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial 

(The individual self and the Sosial self, the I and the we or the homoduplex) 

menjadi suatu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. 

Durkheim pada waktu menyampaikan kuliah pengukuhannya di 

Sorbon (1920), menyatakan bahwa dunia pendidikan harus melakukan 

perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian seirama dengan arus 

deras transformasi yang berlangsung pada masyarakat modern dan dia 

menyimpulkan bahwa tidak ada yang melebihi pentingnya pendekatan 

sosiologi bagi para guru. 

Berbeda dengan karl Marx, sumbangan Durkheim terhadap sosiologi 

pendidikan lebih terasa, terutama berbagai ceramahnya tentang pendidikan 

yang diterbitkan dalam beberapa buku seperti Education and Society (1956), 

Moral Education (1961), dan evolution of Educational Thought (1977). 

Berikut beberapa sumbangan Durkheim bagi sosiologi pendidikan. 

a. Pendekatan Fungsionalisme Sosiologi 

Durkheim menegaskan bahwa objek sosiologi ialah fakta sosial. 

Adapun asumsi tentang fakta sosial meliputi: satu, gejala sosial itu riil dan 

mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari 

karakteristik psikologis, biologis, Atau karakteristik individu lainnya. Dua, 

oleh karena itu gejala sosial adalah fakta yang riil, maka gejala-gejala ini 

dapat diamati atau dipelajari dengan metode empiris. Merujuk pada asumsi 

dan karakteristik fakta sosial di atas maka, fakta sosial harus dianggap 

sebgai suatu hal yang nyata. 
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Dalam bentuk material: yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, 

ditangkap, dan observasi  seperti arsitektur dan norma hukum. Dalam 

bentuk non material: yaitu sesuatu yang dianggap nyata, muncul dalam 

kesadaran manusia, seperti rasa iba, kemarahan, dll. .(PIP Jones, 2010:98). 

b. Tesis Solidaritas Sosial  

Durkheim menjelaskan tentang dua tipe solidaritas sosial dalam 

masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan 

organik. Perbedaan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas 

mekanik dan organik memberi dampak pada perbedaan dalam orientasi 

pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap individualitas, ketergantungan, 

dan konsensus terpenting pilihan politik, dan perbedaan politik individual 

dengan komunal. .(PIP Jones, 2010: 37) 

c. Teori Perubahan Sosial  

Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik 

menjadi organik dimulai dengan adanya pertambahan pendudk disertai 

kepadatan moral, yaitu pertambahan penduduk disertai pertambahan 

komunikasi dan interaksi antara anggota. .(PIP Jones, 2010:28). 

d. Teori Moralitas 

Teori moralitas merupakan pengembangan lanjut dari penerapan 

metodologi Durkheim tentang fakta sosial Moralitas merupakan realitas 

yang berada di luar individu. Selanjutnya moralitas memiliki sifat 

memaksa, di mana semua anggota masyarakat mengindahkan keberadaan 

fakta moralitas ini. Menurut Durkheim, moralitas memiliki tiga unsur, yaitu 

semangat disiplin, ikatan pada kelompok, dan otonomi (PIP Jones, 

2010:24). 
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3. Sumbangan Max Weber (1864-1920) 

Berikut ini beberapa sumbangan pemikiran teoretis dan metodologis 

Weber pada sosiologi pendidikan: 

a. Analisis Tipe Ideal dan Metode Verstehen 

Analisis tipe ideal merupakan disain kategori interaksi. Tujuan 

pembentukan tipe ideal ialah untuk memudahkan analisis masalah konkret. 

Adapun metode verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman 

interpretatif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan 

arti/makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain (Ritzer, 

2012: 99) 

b. Tesis Perkembangan Kapitalisme 

Semangat kapitalisme berhubungan dengan etika Protestan, karena 

memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat 

mendukung secara timbal balik. Kaitan tesis semangat kapitalisme dan etika 

Protestan dengan sosiologi pendidkan adalah memberikan inspirasi bagi 

sosiolog untuk mengembangkan suatu teori dan praksis dalam 

mengembangkan suatu pelatihan dan pendidikan yang akan meningkatkan 

motivasi. (Ritzer, 2012: 249) 

c. Tipologi Tindakan Sosial, Kewenangan, dan Birokrasi 

Weber menemukan empat tipe dari tindakan sosial, yakni tindakan 

rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, tindakan 

tradisional. Weber juga membangun tipologi kewenangan dengan tiga tipe, 

yaitu: kewenangan tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Tipe ideal 

birokrasi modern yang diusulkan oleh Weber memiliki karakteristik, yaitu: 
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berbagai aktivitas reguler, organisasi kantor mengikuti prinsip hierarki, 

opereasi birokratis. (Ritzer, 2012: 220) 

4. Sumbangan George Herbert Mead (1863-1931) 

Di dalam buku Mind, Self, and Sopciety, Mead menjelaskan tahap 

pengembangan diri (self) manusia. Mead juga mengajukan konsep diri sebagai 

“I” dan “me”. “I” merupak diri sebagai subjek, bagian diri yang aktif, spontan, 

dan kreatif.  

Pada dasarnya diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri 

sebagai objek. Diri adalah kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun 

objek, untuk mempunyai diri, individu harus mencapai keadaan “diluar dirinya 

sendiri” sehingga mampu mengevaluasi diri sendiri, mampu menjadi objek bagi 

dirinya sendiri. Dalam bertindak rasional ini mereka mencoba memeriksa diri 

sendiri secara inpersonal, objektif dan tanpa emosi, Mead mengidentifikasi dua 

aspek atau fase diri, yang ia namakan “I” dan “Me”. Mead menyatakan, diri 

pada dasarnya diri adalah proses Sosial yang berlangsung dalam dua fase yang 

dapat dibedakan, perlu diingat “I” dan “ME” adalah proses yang terjadi 

didalam proses diri yang lebih luas.  

Bagian terpenting dari pembahasan Mead adalah hubungan timbal balik 

antara diri sebagai objek dan diri sebagai subjek. Diri sebagai objek ditujukan 

oleh Mead melalui konsep “Me”, sementara ketika sebagai subjek yang 

bertindak ditunjukan dengan konsep “I”. 

Analisis Mead mengenai “I” membuka peluang bagi kebebasan dan 

spontanitas. Ketika “I” mempengaruhi “Me”, maka timbulah modifikasi konsep 

diri secara bertahap. ciri pembeda manusia dan hewan adalah bahasa dan 

“symbol signifikan”. Simbol signifikan haruslah merupakan suatu makna yang 

dimengerti bersama. Ia terdiri dari dua fase, “Me” dan “I”. dalam kontek ini 
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“Me” adalah sosok saya sendiri sebagai mana yang dilihat oleh orang lain, 

sedangkan “I” adalah bagian yang memperhatiakan diri saya sendiri. Dua hal 

yang itu menurut Mead menjadi sumber orisinallitas, kreativitas, dan 

spontanitas. Percakapan internal memberikan saluran melalui semua percakapan 

eksternal. Andai diri itu hanya mengandung “Me”, hanya akan menjadi agen 

masyarakat. Fungsi kita hanyalah memenuhi perkiraan dan harapan orang lain. 

Menurut Mead, diri juga mengadung “I” yang merujuk pada aspek diri yang 

aktif dan mengikuti gerak hati. Mead menyebutkan, bahwa seseorang itu dalam 

membentuk konsep dirinya dengan jalan mengambil perspektif orang lain dan 

melihat dirinya sendiri sebagai objek. Untuk itu, ia melllewati tiga tahap yaitu: 

a. Fase Bermain 

Dimana si individu “memainkan” peran sosial orang lain. Tahap ini 

menymbang perkembangan kemampuan untuk merangsang perilaku individu 

itu sendiri menurut perspektif orang lain dalam suatu peran yang berhubungan 

dengan itu. .(PIP Jones, 2010: 34) 

b.  Fase Pertandingan 

Fase pertandingan yang terjadi stelah pengalaman sosial individu 

berkembang. Tahap pertandingan ini dapat dapat dibedakan dari tahap bermain 

dengan adanya suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi. Konsep diri individu 

terdiri dari kesadaran subjektif individu terhadap perannya yang khusus dalam 

kegiatan bersama itu, termasuk persepsi-persepsi tentang harapan dan respons 

dari yang lain. 

c. Fase Mengambil Peran 

Fase mengambil peran (generalized other), yaitu ketika individu 

mengontrol perilakunya sendiri menurut peran-peran umum bersifat impersonal. 
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Menurut Mead, generalized other itu bisa mengatasi kelompok atau komunitas 

tertentu secara transeden atau juga mengatasi bata-batas kemasyarakatan. 

d. Masyarakat 

Pada tingkatan paling umum, Mead menggunkan istilah masyarakat 

(society)  yang berarti proses Sosial diri tanpa henti yang mendahului pikiran 

dan diri. Masyarat penting peranannya dalam membentuk pikiran dan diri, 

ditingkat lain, menurut Mead, Masyarakat mencerminkan sekumpulan 

tanggapan terorganisir yang diambil oleh individu dalam bentuk “aku” (me). 

Konsep Mead tentang masyarakat juga menekankan pada kekhususan 

model praksis manusia,di mana tanganlah yang menjembatani interaksi manusia 

dengan dania interaksi antara manusia dengan manusia lain,ia menekankan 

adanya keterkaitan antara pengalaman praktis yang dijembatani oleh tangan. 

Pembicaraan dan tanganj secara bersama-sama berperan dalam pengembangan 

manusia sosial.Maksudnya, beberapa jenis aktivitas kerjsama telah 

menyebabkan adanya kedirian (Rizzer, 2010: 601). 

 

B. Fondasi Sosiologi Pendidikan sebagai Penguat. 

Penguat Fondasi Sosiologi Pendidikan merupakan para tokoh teori 

sosiologi yang melakukan aktivitas ilmiah berupa revisi, mengembangkannya, 

dan mempertajam teori yang telah dikembangkan oleh peletak fondasi teori 

sosiologi seperti Marx, Durkheim, Weber, dan Mead. Adapun tokoh penguat 

Fondasi adalh sebagai berikut : 

1. Sumbangan Alfred Schutz (1889-1959) 

Alfred lahir di Wina pada 13 April 1889 Ia mengikuti kuliah di 

universitas Wina dibidang ilmu hukum, ekonomi, dan sosiologi (1918-1921) 

selama di Wina dia juga menghadiri kuliahan Max Weber. Setelah meraih 
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doktor dia bekerja sebagai sekretaris di sebuah Bank di Wina, kemudian 

pindah bekerja sebagai penasihat hukum pada sebuah Bank swasta pada tahun 

1939 migrasi ke Amerika baru pada tahun 1943 menjadi akademisi dan 

meninggal dunia pada 20 mei 1959. 

Schutz dilahirkan di Wina tahun 1889 dan memperoleh pendidikan di 

Universitas di kota itu. Schutz berpendapat bahwa Weber telah 

mengembangkan suatu sosiologi makna tanpa membicarakan bagaimana 

makna itu sendiri timbul, dipertahankan dan diubah. Menurutnya dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari seseorang terus menerus menafsirkan 

makna subyektif dari orang-orang lain. Proses ini berlangsung terus dan 

dibedakan antara interpretasi 2 motif yaitu “in-order-to” (untuk/tujuan) dan 

“because-of” (karena/sebab). Motif yang pertama merujuk pada keinginan 

yang dicapai di masa datang, sedangkan yang kedua pada masa lampau. 

Schutz berpendapat bahwa ahli ilmu Sosial harus mengganti objek 

pemikiran akal sehat, yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-

kejadian yang unik, dengan jalan membangun sebuah model dalam dunia 

Sosial di mana hanya terdapat peristiwa yang ditipifikasikan, yang relevan bagi 

masalah khusus yang sedang diselami oleh ahli ilmu sosial. Schutz menyusun 

suatu homunculus (secara harfiah berarti replika manusia), yang dilengkapi 

dengan sistem relevansi yang berisi masalah-masalah ilmiah dari penyusunnya 

dan bukan dari situasi yang ditentukan secara biografis oleh seorang pelaku di 

dunia. 

Ada empat dasar yang harus diikuti dalam menyusun suatu 

homunculus, pertama postulat relevansi, model harus relevan bagi 

kepentingan-kepentingan sosiologis, kedua, postulat adekuasi, di mana model 

harus bisa dimengerti oleh pelaku di dalam situasi Sosial yang sedang 

diselidiki. Ketiga, postulat konsistensi logis, artinya aturan-aturan 

logika  formal harus ditaati dan yang keempat postulat kompatibilitas yang 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
49 

 

menyatakan bahwa model harus selaras dengan keseluruhan pengetahuan 

ilmiah ( Philip, Robinson, 2000: 24). 

2. Sumbangan Antonio Gramsci (1891-1937) 

Antonio Gramsci dilahirkan di Sardinia pada 1891. Dia pergi ke Turin 

sebagai seorang mahasiswa yang aktif di bidang politik dan jurnalis sampai 

1918. Setelah itu, ia aktif dalam politik melalui keterlibatan dalam gerakan 

buruh dan partai sosialis Italia dan kemudian mendirikan Partai Komunis. 

Gramsci dipandang sebagai seorang intelektual yang dipengaruhi pemikiran 

Marx. Pemikiran Gramsci yang paling banyak dikutip oleh para ilmuan sosial 

dan humaniora adalah konsep hegemoni. Apa hubungan antara hegemoni dan 

sosiologi pendidikan? Pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam 

mengabsahkan hegemoni yang dominan.  

Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral, dimana seseorang 

disadarkan lebih dulu akan tujuan hegemoni itu. Setelah seseorang sadar, ia 

tidak akan merasa dihegemoni lagi melainkan dengan sadar melakukan hal 

tersebut dengan suka rela. Jadi terdapat dua jenis hegemoni, yang satu melalui 

dominasi atau penindasan, dan yang lain melalui kesadaran moral. Hegemoni 

dengan dominasi atau penindasan merupakan hegemoni konsep Marxis 

ortodoks, biasanya bernuansa negatif. Sementara itu hegemoni menurut 

Gramsci, adalah hegemoni dengan kepemimpinan intelektual dan moral, 

biasanya bernuansa positif. 

Hegemoni Gramsci memuat ide tentang usaha untuk mengadakan 

perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Gagasan hegemoni Gramsci 

telah mengadung isu-isu pokok dalam studi kultural, seperti tentang 

pluralisme, multikultural, dan budaya marginal. Jadi hegemoni Gramsci 

menolak konsep-konsep yang mengedepankan kebenaran mutlak, baik yang 

terkandung dalam Marxisme maupun non-Marxisme. 
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Agar masyarakat tidak merasa dihegemoni, perlu adanya pengarahan 

konsep pemikiran oleh suatu konsensus. Konsensus dapat dilaksanakan 

melalui lembaga sosial, atau dapat juga konsensus dilaksanakan melalui 

penanaman ideologi. Menurut Gramsci, ideologi tidak otomatis tersebar dalam 

masyarakat, melainkan harus melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang 

menjadi pusatnya (Faruk, 1994: 74). 

Kata intelektual dalam hegemoni Gramsci dipahami sebagai suatu 

strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional 

dalam pengertian yang luas. Jadi intelektual bisa mencakup bidang kebudayaan 

atau administrasi politik, mereka mencakup kelompok-kelompok misalnya dari 

pegawai yunior dalam ketentaraan sampai dengan pegawai yang lebih tinggi. 

Dengan pengertian setiap kelompok sosial dalam lapangan ekonomi 

menciptakan satu atau lebih strata intelektual, akan memberikan homogenitas 

dan suatu kesadaran mengenai fungsinya sendiri. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, dominan budaya, politik dan 

ekonomi bisa menguasai dari satuan yang besar hingga satuan yang kecil. 

Satuan besar yaitu negara, satuan kecil hingga perorangan. Perlu disadari 

hegemoni sekarang bisa dipahami sebagai dominansi dari budaya negara maju 

terhadap negara berkembang. Jadi hegemoni tidak semata-mata dalam bentuk 

penindasan/penguasaan secara fisik, tetapi bisa penguasaan secara wacana. 

Hegemoni wacana inilah yang berbahaya, karena manusia tidak sadar bahwa 

dia telah dihegemoni. 

3. Sumbangan Talcott Parsons (1902-1979) 

Talcot Persons lahir pada 13 desember 1902 di Colorado Springs, 

Colorado, Amerika serikat dari seorang anak pendeta yang iontelektual. Ia 

menamatkan sarjana mudanya dalam bidang dtudi biologi di Kolese Amherst 

(1920-1924). Kemudian dia mengikuti program Pasca Sarjana di London 
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School of Economics pada tahun 1924. Selanjutnya, dia pergi ke Heidelberg, 

Jerman, tempat  ia memulai Tesis doktoralnya, sehingga dia berkenalan dengan 

berbagai karya ilmuan sosial jerman seperti  Karl Marx , Max Weber, Sombart. 

Pendekatan sosiologi adalah salah satu perspektif atau paradigina 

sosiologi yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan sosial masyarakat. 

Berdasarkan teori-teori sosiologi Parsons diatas maka pendidikan sebagai 

wujud kebudayaan, menyangkut prilaku manusia dalam berinteraksi dengan 

masyarakat dan lingkungannya sebagai sistem sosial, harus memenuhi 

beberapa hal, diantaranya, : 

a. Kegiatan pendidikan agama Islam harus mampu menyesuaikan dirt 

dengan kondisi serta situasi lingkungan pendidikan. 

b. Aktivitas pendidikan agama Islam harus memperhatikan institusi dan 

peralatan yang diperlukan dalam rangka mobilisasi 

c. Melakukan koordinasi dengan sub sistem-sub sistem lain yang terkait 

dalam rangka mendukung terselenggaranya aktifitas 

d. Mempersiapkan konsep pendidikan agama Islam yang berorientasi pada 

aspek kesinambungan masyarakat berdasarkan fakta social (Ritzer, 2012: 

350 ) 

Dengan demikian maka pendidikan dalam perspektif Parson secara 

sistemik harus dapat melahirkan pribadi manusia yang "kaffah ", yaitu 

manusia yang memiliki sistem budaya dengan kekuatan iman (kepercayaan), 

pengetahuan, ketaatan norma dan komitmen terhadap nilai nilai Islam. Sistem 

budayanya mampu memberikan kontrol terhadap sistem sosial dalam wujud 

intitusi, pergaulan dan komunikasi yang Islami. Sistem sosialnya mampu 

melahirkan sikap dan kepribadian yang menarik simpatik, dibarengi dengan 

sistem prilaku yang terpuji, karena diwujudkan dalam pergaulan sesuai dengan 

norna clan nilai-nilai akhlaq al karimah. Dengan prilaku yang baik, peserta 

didik dalam kegiatan pendidikan akan mendukung citra kepribadian manusia 
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yang menjadi tujuan pendidikan, mendukung institusi  sebagai lembaga 

terhormat dan pada akhirnya akan menjungjung tinggi sistem budaya "Al-

Islamu ya'lu walaa yu'laa 'alaihi" (PIP Jones,2010:34). 

4. Sumbangan Louis Althusser (1918-1990) 

Louis Althusser lahir pada 1918 di Birmandreis Aljazair dari pasangan 

Charles Althusser dan Lucienne Berger. Tujuan Althusser yaitu untuk 

mengukuhkan Marxisme sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan melepaskannya 

dari determinisme ekonomi. Apa sumbangan pandangan Althusser pada 

sosiologi pendidkan? Althusser, menurut, memandang negara sebagai sebuah 

mesin penindasan, yang memungkinkan kelas-kelas berkuasa, menjamin 

dominasi mereka atas kelas buruh (Robinson,1986: 47). 

5. Sumbangan Piere Bourdieu (1930-2002) 

Piere Bourdieu  dilahirkan di kota kecil selatan Perancis pada 1930. Dia 

diterima di the Ecole Normale Superieure pada 1950an, namun tidak menulis 

tesis masternya karena ketidak setujuan terhadap nstruktur sekolah yang 

otoriter. Dia aktif menentang orientasi komunis dari sekolahnya. Pengalaman 

wajib militer selama dua tahun di Aljazair pada 1958-1960 mendorongnya 

untuk menulis buku. Setelah itu, dia kembali ke Paris dan mengajar sebagai 

asisten Raymond Aron. Ketika kedudukan pemimpin College de France 

lowong karena Raymond Aron memasuki pensiun pada 1981, Bourdieu 

menggantikannya. Semenjak itu, dia memegang peranan kunci dalam sosiologi 

Perancis. 

C. Teori Sosiologi Sebagai Pendekatan 

Dalam ilmu sosiologi tentu ada teori besar yang menjadi sumber dalam 

menganalis perkembangan ilmu, begitu juga dengan sosiologi pendidikan tidak 

terlepas dari teori besar itu yang membantu menganlisis dari perkembangan 
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ilmu pendidikan seperti Teori Struktural Fungsional, Teori Sturktural Komplik, 

Teori Fungsional Simbolis. 

1. Teori Struktural Fungsional 

Perspektif teori ini memiliki akar pemikiran dari Bapak Sosiologi Auguste 

Comte, tradisinya bisa dilihat lewat karya Herbert Spencer, dan Emile 

Durkheim. Sedangkan Malinowski dan Radcliffe Brown sebagai antroplog, 

sangat dipengaruhi teori Durkheim. Mereka kemudian mempengaruhi Sosiolog 

Amerika Talcott Parsons, yang kemudian memperkenalkannya kepada Robert 

K Merton. Perpsektif teori struktual fungsional dipandang sebagai perspektif 

teori yang sangat dominan dalam perkembangan sosiologi dewasa ini. 

Seringkali, perspektif ini disamakan/dikenal dengan teori sistem, teori 

equilibrium, teori consensus/terori regulasi. 

Teori Struktual fungsional muncul dilatar-belakangi semangat 

Renaissance, pada masa Auguste Comte abad ke-17. Pada masa itu muncul 

kesadaran yang semula beranggapan manusia tidak punya otoritas untuk 

menjelaskan dan mengelola fenomena yang terjadi dalam masyarakat, semua 

sudah ditentukan oleh yang “di atas“ bukan selama-lamanya, artinya ada 

“celah“ yang diberikan oleh yang “di atas” kepada manusia untuk 

mengelolanya. Pencerahan  pada abad ke 17 ini, manusia bebas mencari dan 

menemukan “kebenaran” yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan 

(positivistic) dan teknologi, perkembangan ini membawa perubahan yang besar 

pada tatanan kehidupan di Eropa, khususnya Perancis. 

Renaissance memunculkan revolusi politik dan perubahan Tatanan Nilai. 

Menghadapi situsai tersebut mendorong agar pendidikan bisa melahirkan 

ilmuan Sosial yang sanggup membangun landasan baru dengan lebih 

berkonsentrasi untuk menciptakan tertib Sosial, harmoni dan keseimbangan. 

Dengan demikian teori struktual fungsional mewarnai munculnya revolusi 
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pengetahuan, terutama filsafat positivism yang melahirkan ilmu alam, oleh 

karena itu dalam perkembangannya, teori ini lebih mengambil inspirasi dari 

teori sistem organis. 

Sistem organik ini menggambarkan masyarakat atau masyarakat 

diasumsikan seperti sistem tubuh manusia, sistem tubuh manusia ini terdiri dari 

sub-sub sistem tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan peran sendiri-

sendiri, begitu juga halnya dengan masyarakat, masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu membentuk sistem sosial yang tidak bisa terpisahkan, 

masing-masing sub-sistem mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri. 

Studi tentang struktur dan fungsi merupakan masalah sosiologis yang 

telah menyita perhatian para pelopor ilmu Sosiologi. Menurut Auguste Comte, 

sosiologi adalah mempelajari tentang statika sosial (struktur) dan dinamika 

sosial (proses/fungsi), ia mengemukakan landsan pemikiran bahwa 

“masyarakat adalah laksana organism hidup”. Herbert Spencer, Sosiologi 

Inggris pada pertengahan abad ke-19, membahas tentang masyarakat sebagai 

suatu organism hidup, dapat diringkas dalam butir-butir di bawah ini  

   Masyarakat maupun organism hidup sama-sama mengalami 

pertumbuhan.Disebabkan oleh pertambahan dalam ukurannya , maka srtuktur 

tubuh sosial (Social body) maupun tubuh organism hidup (living body) itu 

mengalami pertambahan pula; dimana semakin besar suatu struktur sosial 

maka semakin banyak pula bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem 

biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi 

semakin besar. Binatang yang lebih kecli, misalnya cacing tanah, hanya sedikit 

memiliki bagian-bagian yang dapat dibedakan bila dibanding dengan makhluk 

yang lebih sempurna, misalnya manusia. 

Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun 

organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu : “mereka tumbuh 
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menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula”. Pada manusia, 

hati memiliki struktur dan struktur  dan fungsi yang berbeda dengan paru-paru; 

demikian begitu juga dengan keluarga sebagian struktur institusional memiliki 

tujuan yang berbeda dengan sistem politik atau ekonomi. Baik di dalam sistem 

organism maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan 

mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem 

secara keseluruhan.   

Perubahan sistem politik dari suatu sistem pemerintahan demokratis ke 

suatu pemerintahan totaliter akan mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama 

dan sebagainya. Bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lainnya. Bagian-

bagian tersebut, walau saling berkaitan merupakan suatu struktur mikro yang 

dapat dipelajari secara terpisah. Demikian  maka sistem peredaran atau sistem 

pembuangan merupakan pusat perhatian para spesialis biologi dan medis, 

seperti halnya system politik atau sistem ekonomi merupakan sasaran 

pengkajian para ahli politik dan ekonomi (Margaret M. Poloma, 1992: 24-25). 

   Konsep yang penting dalam perspektif ini adalah struktur dan fungsi, 

yang menunjuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan 

terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Struktur seringkali dianalogikan 

dengan  organ atau bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi 

menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dengan bergerak. 

Misalnya perut adalah struktur, sedangkan pencernaan adalah fungsi. Contoh 

lain, organisasi angkatan bersenjata adalah struktur, sedangkan menjaga negara 

dari serangan adalah fungsi. Struktur atas beberapa bagian yang saling 

berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. 

Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti 

kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan 

sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status 

(posisi yang ditentukan secara sosial, yang di peroleh baik dari karena 
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kelahiran (ascribed status) maupun karena usaha (achieved status) sesorang 

dalam masyarakat. Jaringan dari status sosial dalam masyarakat meruapak 

sistem sosial, misalnya jaringan status ayah-ibu-anak menghasilkan keluarga 

sebagai sistem sosial, jaringan pelajar-guru-kepala sekolah-pegawai-tata usaha, 

menghasilkan sekolah sebagai sistem sosial, dan sebagainya. Setiap status 

memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran (role) tertentu, misalnya 

seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang 

yang berstatus anak. 

      Sistem sosial mengembangkan suatu fungsi tertentu yang denga fungsi 

itu memungkinkan masyarakat dan bagi orang-orang yang menjadi anggota 

masyarakat untuk eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang 

berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu sistem 

sosial. Misalnya lembaga pendidikan berfungsi mengajarkan pengetahuan atau 

ketrampilan, lembaga agama berfungsi memenuhi kebutuhan rohaniah, 

keluarga berfungsi untuk sosialisasi anak dan sebagainya. Para penganut 

struktual fungsional mengasumsikan bahwa sistem senantiasa cenderung dalam 

keadaan keseimbangan atau equilibrium. Suatu sistem yang gagal dari salah 

bagian dari sistem itu mempengaruhi dan membawa akibat bagi bagian-bagian 

lain yang saling berhubungan satu sama lain. 

    Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama yaitu: (1) 

apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu dan (2) konsekuensi-konsekuensi 

yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu (fungsi 

lanjutan). Misalnya mata, fungsinya adalah melihat sesuatu dalam lingkungan.  

Fungsi lanjutan dari mata adalah melihat dengan mata, orang dapat belajar, 

bekerja dan juga dapat melihat datangnya bahaya. Dalam masyarakat, lembaga 

pemerintahan memiliki fungsi utama mengakkan peraturan, sedangkan fungsi 

lanjutan adalah menggerakkan roda perekonomian, menarik pajak, 

menyediakan berbagai fasilitas sosial dan sebagainya. 
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    Menurut pandangan Robert Merton salah satu tokoh perspektif ini, suatu 

sistem sosial dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi 

yang diharapkan dan diakui, serta fungsi laten, yaitu yang tidak diharapkan dan 

tidak diakui. Lembaga pendidikan sekolah taman kanak-kanak misalnya 

memilki fungsi manifest untuk memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak 

sebelum ke jenjang sekolah dasar. Fungsi latennya, member pekerjaan bagi 

guru TK membantu orang tua mengasuh anak selagi orang tuanya bekerja dan 

sebagainya. 

      Dalam pandangan Robert Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu 

fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem. 

Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan  dalam sistem, 

bahkan dapat saja menyebabkan rusak sistem. Ini oleh Merton disebut dengan 

disfungsi. Misalnya tingkat interaksi yang tinggi, antara lain dalam bentuk 

kekerasan dan perlakuan kasar atau penyiksaan pada anak. 

Para penganut perspektif srtuktural fungsional ini berusaha untuk 

mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan 

berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu 

sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan  melihat fungsi 

manifest maupun fungsi latennya. Kemudian mereka melakukan analisis 

mengenai manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem. Dalam 

hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional bagi sistem yang lain. 

Misalnya ketaatan pada suatu agama merupakan sesuatu yang fungsional 

dalam pembinaan umat beragama, tetapi tidak fungsional bagi pengembangan 

persatuan berbagai etnik yang beragam agamanya. 

Teori struktual fungsional lebih menekankan pada perspektif harmoni 

dan keseimbangan. Asumsi yang mendasarinya dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 
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a. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri 

dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan 

setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagain-

bagian lainnya. 

b. Setiap bagian dan sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut 

memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas. 

Masyarakat secara keseluruhan; karena itu, ekstensi satu bagian tertentu 

dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat 

sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi. 

c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan 

diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, 

namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu. 

d. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui 

proses penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. 

e. Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya 

kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai 

kemasyarakatan tertentu. 

f. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium 

atau homoestatik (Snaderson dalam Zainuddin, 1991: 119). 

Selain itu, menurut Tjipto Subadi, Teori Struktual Fungsional mengacu 

pada asumsi bahwa : 

a. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang 

saling berinteraksi. 

b. Hubungan yang ada dapat bersifat satu arah atau timbal-balik. 

c. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada 

tidak perlu mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. 

d. Integrasi yang sempurna dalam masyarakat tidak pernah ada, oleh 

karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan dan 
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penyimpangan. Akan tetapi hal tersebut akan dinetralisir lewat 

kelembagaan. 

e. Perubahan-perubahan yang terjadi akan berjalan secara gradual dan 

perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian. 

f. Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh 

adanya inovasi dan deferensiasi, dan 

g. Sistem diintegrasikan lewat nilai-nilai yang sama. 

 

 Maka anggapan dasar teori ini dapat disimpulkan sebagai berikut; 

Masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan. Hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal-balik 

(saling mempengaruhi). Secara fundamental sistem sosial cenderung kearah 

equilibrium dan besifat dinamis. Disfungsi atau penyimpangan pada 

akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses 

institusionalisasi. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial bersifat gradual 

melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner. Faktor terpenting 

dalam integrasi adalah konsesus. 

Karena asumsi dasar teori struktual fungsional seperti tersebut di 

atas maka sangat peduli terhadap kontrol efektifitas hokum keteraturan serta 

factor-faktor yang mempersatukan masyarakat. Oleh karena itu teori ini 

lebih dikenal sebagai teori consensus (consensus theory) atau teori regulasi 

(regulation theory). Pandangan-pandangannya di dasarkan pada filsafat 

realism, positivism, dan oleh karena itu cenderung deterministic, dimana 

struktur menentukan tindakan atau perilaku, dan oleh karena itu tradisi ini 

lebih memilih jenis pengetahuan non ethic dan pada normatif (PIP Jones, 

2010:38). 
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2. Teori  Struktur Konflik 

Kata “konflik” berasal dari kata conflict yang berarti  saling benturan, arti 

kata ini menunjuk pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, 

ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, interaksi antagonis ( Kartini 

Kartono, 1991: 213 ) konflik semacam ini konflik yang negatif. Konflik yang 

positif bisa diartikan; pometisi; berlomba, fastabiku khairot/ berlomba dalam 

kebaikan. Pada dasarnya teori konflik beransumsi bahwa setiap manusia 

memiliki potensi untuk berkompetisi, bersaing, berlomba, berbeda dengan 

orang lain. 

Daniel Webter mendifinisikan konflik sebagai; (1) persaingan atau 

pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain (2) keadaan 

atau perilaku yang bertentangan (3) perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, 

keinginan, atau tuntunan yang bertentangan, dan (4) perseteruan sementara 

(Said, 1998: 153 ). Sebenarnya teori konflik tidak selalu berdimensi negatif, 

tetapi ada yang positif, misalnya seorang guru memberikan ujian mid semester, 

orang tua menjanjikan anak-anaknya jika lulus ujian dengan prestasi yang baik 

akan diberi hadiah. Margaret M. Poloma (1992: 108) menjelaskan bahwa 

konflik  secara positif akan membantu struktur sosial dan jika terjadi secara 

negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. 

Berdasarkan manfaatnya konflik dapat dikelompokkan ke dalam 

konflik fungsional dan konflik disfungsional, Gibson (1996) menjelaskan; 

konflik fungsional adalah suatu konfrontasi di antara kelompok yang 

menambah keuntungan kerja. Pertentangan antar kelompok yang fungsional 

dapat memberikan manfaat bagi peningkatan efektifitas dan prestasi 

organisasi. Konflik ini tidak hanya membantu tetapi juga merupakan suatu 

kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas. Kelompok yang 

anggotanya heterogen menimbulkan adanya suatu perbedaan pendapat yang 

menghasilkan solusi lebih baik dan kreatif. Konflik fungsional padat mengarah 
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pada penemuan cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan 

tuntutan perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat hidup terus 

berkembang (PIP Jones, 2010: 134) 

Adapun konflik disfungsional adalah konfrontasi atau pertentangan antar 

kelompok yang merusak, merugikan, dan menghalangi pencapaian tujuan 

organisasi. Sehubungan dengan itu setiap organisasi harus mampu menangani 

dan mengelola serta mengurangi konflik agar memberikan dampak positif, dan 

meningkatkan prestasi, karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat 

menurunkan prestasi dan kinerja organisasi. 

3. Teori Marxian 

Latar belakang pribadi Marx, ia lahir dari suatu keluarga Rabbi 

Yahudi di kampong Trier, Rhineland pada tahun 1918, yang kemudian 

beralih ke Kristen untuk menghindari hokum-hukum yang diskriminatif. 

Sebagai mahasiswa hukum dan filsafat di Berlin. Jurnalistik politiknya 

sering menyerang hokum penyensoran dan karenanya dibuang ke Paris dan 

bergabung dengan para sosialis dan buruh industry di London. Hidup 

miskin bersama aktivis, mengorganisir gerakan-gerakan sosialis dan 

mengartikulasikan gagasan-gagasannya dan lahir kemudian Communist 

Manifesto (1948: 41). 

a. Kontek Sosial 

Konteks sosial tempat lahir Marxisme. Marxisme lahir sebagai suatu 

produk masyarakat abad 19 di berbagai negara Eropa (Inggris, Perancis, dan 

Jerman ) suatu jaman perkembangan industri yang sangat pesat, masa 

pergolakan politik dan perubahan sosial yang besar-besaran. Marxisme 

muncul di tengah-tengah situasi sosial tempat buruh industri di kota-kota 

yang sengsara dan tercabut hak-haknya (deprivation), kemiskinan yang 
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tidak manusawi oleh pemilik pabrik. Marx sendiri pernah hidup sengsara 

sebagai orang buangan di Paris, Brussel dan London (Campbell:1981: 135) 

b. Asumsi-Asumsinya 

Marxian modern telah menformat dan mengelaborasi gagasan 

gagasan Marx dengan asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau 

pertentangan di antara dan di dalam kelompok yang bertentangan. 

2. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuatan-kekuatan politik 

merupakan hal yang penting yang berbagai kelompok berusaha 

merebutnya. 

3. Akibatnya tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat 

menjadi kelompok determinan dan kelompok yang tersubordinasi. 

4. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh 

pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan 

kelompok determinan. 

5. Konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai 

masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakan 

perubahan sosial. 

6. Karena politik dan pertentangan merupakan cirri dasar kehidupan 

sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering 

terjadi ( Sanderson, 1995: 12) 

Marx dengan asumsi-asumsi tradisionalnya menggambarkan 

masyarakat dalam konsep materialism histories dengan menyatakan bahwa 

sejarah manusia dipengaruhi oleh kebutuhan material yang harus dipenuhi 

dan ini melahirkan pertentangan kelas (konflik), revolusi, lalu muncul 

masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis yang bebas konflik, kreatif. 
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Marx berasumsi bahwa konflik harus diselesaikan dengan konflik. 

Sejarah kekerasan, revolusi akan melahirkan kedamaian, harmoni. 

(Campbell, 1994: 134). Revolusi penting untuk menghancurkan tatanan 

sosial yang tidak rasional, serta mengentaskan kaum tertindas. (Lauer, 

1993: 297). 

Teori konflik Marxian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang; 

bagaimana hubungan antara; being (keberadaaan), spiritual, though 

(pikiran) dan materi? Mana yang lebih dahulu mempengaruhi; matter 

(material) mempengaruhi kesadaran atau kesadaran mempengaruhi 

material? Apakah dunia ini dapat diketahui; apakah penalaran (reason) 

mampu menembus rahasia-rahasia alam (realities) dan mengungkapkannya. 

(Avanasyet, 1965: dalam Praja, 1987: 63). Mengapa masyarakat melewati 

berbagai tahap, dengan proses tiap tahap menghancurkan, kemudian 

membangun di atas tahap sebelumnya, dengan kecenderungan hokum besi 

dan hasil yang tidak terelakkan (Campbell, 1994:138), atau dalam kondisi 

apa yang terjadi pergantian satu bentuk masyarakat dengan bentuk lainnya 

(Worsley, 1992: 265). 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka teori konflik Marxian 

menjelaskan tentang adanya perbedaan (kelas), pertentangan antara kaum 

borjuis dan proletar, penindasan-penindasan. Titik berat teori konflik 

Marxian ada pada konflik kepentingan ekonomi, sehingga lebih berada pada 

tatanan yang bersorder dalam bentuk interaksi yang menghasilkan 

perubahan sosial. 

c. Konsep Pokok Marxian 

Karl Marx adalah seseorang materialistic, sebab dia berpendapat 

bahwa hukum-hukum ekonomi berpengaruh terhadap berkelangsungan 

suatu proses atau lahirnya kecenderungan-kecenderungan yang 
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menggambarkan berbagai fenomena dan pada tahap tertentu memprediksi. 

Kekuatan-kekuatan yang bertentangan atau bersintesis dalam masyarakat 

adalah kekuatan-kekuatan ekonomi atau material. 

Konsep-konsep lain diantaranya tentang : 

1) Materialisme Dialektika 

2) Materialisme Historis 

3) Perjuangan kelas 

4) Teori Nilai ( nilai suatu barang terletak dalam jumlah tenaga yang 

diperlukan     untuk membuat. 

5) Teori Nilai Lebih ( ada nilai yang tak diberikan pabrik kepda buruh) 

 

d. Pembentukan Masyarakat 

Menurut Marx, terbentuknya suatu masyarakat (Sosial formation) 

berbasis pada kekuatan-kekuatan produksi sebagai suatu proses sebab-

akibat yang mencangkup; apa yang dihasilkan? Bagaimana sesuatu 

dihasilkan? Di dalamnya termasuk bahan mentah, hasil pikir metode proses 

produksi, peralatan dan keahlian-keahlian para pekerjanya. Semuanya 

membentuk hubungan-hubungan kerja antara suprastuktur dan infrastruktur 

ekonomi, atau antara pemilik, penguasa sarana-sarana produksi dan yang 

bukan. Suprastruktur menciptakan ideologi, negara, kebudayaan, 

menggunakan agama, dan moralitas sebagai suatu kepentingan yang 

berlaku bagi semua kelas dalam mempertahankan kedudukannya, yang oleh 

Marx disebut sebagai “kesadaran palsu” karena semua kelas secara keliru 

yakin akan objektifitas dan inuversalitas peraturan-peraturan, yang pada 

hakekatnya untuk kepentingan kelas yang berkuasa. 

Sejarah manusia melukiskan bahwa yang berkuasa, kelas ekonomi 

selalu berperilaku keras dalam mempertahankan kondisi ekonominya. 
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Dalam hal ini Marx menggambarkan skema sejarah manusia berawal dari 

masyarakat (komunisme) primitif, berkembang menjadi masyarakat 

perbudakan, kemudian menjadi masyarakat feodalisme, lalu lahir 

masyarakat kapitalisme dan berakhir dengan datangnya masyarakat 

komunisme. Kecuali dalam masyarakat komunisme, masyarakat selalu 

dalam keadaan konflik antara budak dan pemilik budak, pemilik tanah dan 

petani penggarap, buruh dan pabrik. Menurut Marx proses perkembangan 

masyarakat yang demikian itu terutama perkembangan feodalisme menjadi 

kapitalisme diwarnai pertentangan kelas (konflik). Suprastruktur 

menciptakan kesadaran palsunya, sedangkan infrastruktur oleh Marx agar 

bersatu melawan melakukan revolusi (PIP Jones, 2010: 234). 

e. Proposi Teorinya. 

Secara garis besar masyarakat kapitalis mempunyai dua kelas yaitu 

kelas borjuis, sebagai pemilik, penguasa, alat dan pola produksi Kelas 

proletar, hanya sebagai pemilik tenaga kerja, dianggap sebagai commodity 

yang nilainya tergantung hokum permintaan-perlawanan. Persainagn antar 

proletar menjadikan upah tenaga buruh rendah dan kelas borjuis semakin 

melimpah kekayaannya, sebab memperoleh nilai-nilai (surplus value). 

Fenomena ini melahirkan : 

1. Hukum Penimbunan Modal (Law of Capitalist Accumulation) 

2. Hukum Konsentrasi Modal (Law of Concentration of Capital) 

3. Hukum Meningkatkan Kemelaratan (Law of Increasing of Struggle) 

 

Konsekuen logisnya kata Marx lalu muncul Class Struggle, yakni 

bersatunya kaum proletar di tingkat serikat buruh nasional bahkan seluruh 

dunia untuk menghancurkan supremasi kaum borjuis dengan revolusi, untuk 

menuju masyarakat sosialis, kemudian komunis (PIP Jones, 2010: 304). 
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f. Metode dan Jenis Hubungan Konsepnya 

Metode mengkaji perkembangan masyarakat didasarkan pada 

materialisme dialektika. Perkembangan manusia tunduk pada materialisme 

dialektika dank arena itu para kajian sejarah manusia, sampailah Marx pada 

konsep materialisme histori, sebagai puncak prestasi ilimiahnya. Dengan 

demikian metodenya positivistik. Hubungan konsepnya adalah hubungan 

pengaruh atau deterministik (sebab-akibat) yakni materi menentukan ide 

(kesdaran). 

Pandangan materialisme yang menyatakan bahwa realitas seluruhnya 

terdiri dari materi, berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan 

kepada materi atau salah satu proses material. Namun  demikian Marx nampak 

ada dua listik; ia menganggap alam ini terdiri dari dua kenyataan; materi dan 

ide. Materi diartikan sebagai segala sesuatu yang berupa objek atau fenomena. 

Pendeknya segala kenyataan objektif, yaitu segala sesuatu yang ada di luar 

kesadaran manusia. Adapun ide diartikan sebagai “kesadaran” manusia atau 

kegiatan rohaniah manusia yang meliputi : pikiran, perasaan, kemauan, watak, 

sensasi,  cita-cita, dan sebagainya. Atas dasar pandangan di atas, timbul 

persoalan mengenai hubungan antar materi (matter) dan ide (copiousness). 

Manakah yang terlebih dahulu ada (primer) dan manakah yang datang 

kemudian (sekunder) atau diciptakan? Menurut Marx materilah yang primer 

sedangkan ide atau “kesadaran” sekunder. Dengan demikian pandangan Marx 

disebut materialisme dialektik. Dikatakan dialektik, karena Marx menilai 

bahwa dunia material ini konstan, baik dalam gerak perkembangan dan 

regenerasinya (K. Bertens, 1983: 77). 

Kajian Marx tentang masyarakat menfokuskan pada struktur sistem, 

institusi, karena itu level paradigmanya adalah mikro-objektif yaitu tentang 

fungsi  struktur-struktur yang ada dalam masyarakat  baik yang fungsional 
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maupun yang mal-fungsional, sedangkan paradigm sosiologisnya adalah fakta 

Sosial (Avanasyev, 1965: 71). 

g. Pemikiran Filsafat yang Mempengaruhi 

1. Positivisme, sebab yang dikaji adalah realitas sosial, observasi atau 

kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat. 

2. Rasionalisme, sebab tindakan-tindakan tertentu yang diajukan sebagai 

pemecahan penuh dengan pernyataan-pernyataan yang beralasan. 

3. Reformisme Sosial dan Evolusionisme, karena Marx menghendaki 

adanya suatu masyarakat menjadi komunisme dan untuk menuju kea rah 

itu melalui perjuangan kelas menuju sosiolisme, jadi bertahan tetapi pada 

saat suatu tatanan penindasan berubah menjadi detato prolrtariat Marx 

adalah seorang revolusioner. 

4. Humanisme, pada masyarakat komunis Marx mengehendaki adanya 

kebebasan dan kreatifitas manusia, kehidupan sejati yang bebas bahagia, 

penuh persaudaran. 

5. Materialisme, materi menentukan berbagai aspek kehidupan dan ini oleh 

Marx hendak digeneralisasikan secara mondial seperti fenomena alam 

fisik (Avanasyev, 1965: 60). 

 

4. Teori Interaksi Simbolis 

Interaksi simbolik (dalam sosiologi pendidikan) juga menunjang dan 

mewarnai akitivitas akademik riset kualitatif. Sejalan dengan pendekatan 

fenomenologis, sifat yang paling mendasar bagi pendekatan interaksi 

simbolis adalah asumsi yang menyatakan bahwa pengalaman manusia itu 

diperoleh dengan perantara interpretasi atau penafsiran, dan penafsiran 

menjadi esensial dari interaksi simbolik. Interaksi simbolik juga menjadi 

paradigma konseptual melebihi dorongan dari dalam, sifat pribadi, motivasi 

yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kewajiban peranan, 
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mekanisme pengawasan masyarakat, atau lingkungan fisik lainnya.Faktor 

tersebut sebagian adalah konstrak yang digunakan para ilmuan sosial dalam 

usaha untuk memahami dan menjelaskan perilaku (Moleong, 1994: 11 ). 

Benda (obyek), orang, situasi dan peristiwa atau kejadian tidak 

memiliki maknanya sendiri. Adanya makna dari berbagai kejadian tersebut 

karena diberi berdasarkan interpretasi. Interpretasi bukanlah kerja otonom 

dan juga tidak ditentukan oleh suatu kekuasaan khusus manusia ataupun 

yang lain.  

Makna yang diberikan orang kepada pengalamannya dan prosesnya 

menginterpretasi merupakan hal yang esensial dan konstitutif, bukan hal 

yang kebetulan atau bersifat sekunder terhadap pengalaman itu. Orang 

berbuat sesuatu selalu diiringi dengan menginterpretasikan, mendefinisikan, 

bersifat simbolis yang tingkah lakunya hanya dapat dipahami peneliti 

dengan jalan masuk ke dalam proses mendefinisikan melalui 

pengobservasian terlibat (participant observation) (Arifin 1994: 47). 

Interpretasi sangat esensial, interaksi sombolis menjadi paradigma 

konseptual dari pada dorongan-internal, sifat-kepribadian motif tidak sadar, 

kewajiban peran, preskripsi budaya, mekanisme pengendalian sosial, atau 

lingkungan fisik. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa dari konstruk-

konstruk yang direla ilmuwan sosial dalam upaya untuk memahami tingkah 

laku. 

Bagian penting dari teori interaksi simbolik adalah konstruksi 

tentang “diri pribadi” (self). Diri tidak dipandang terletak di dalam individu 

seperti ego atau kebutuhan, motif, norma internalisasi dan nilai. Diri adalah 

definisi yang diciptakan orang (melalui interaksi dengan orang lain) 

mengenai siapa dia itu. 
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Dalam membentuk atau mendefinisikan diri, orang berusaha melihat 

dirinya sebagai orang-orang lain melihat dirinya dengan menafsirkan gerak 

isyarat dan perbuatan yang ditunjukan kepadanya dan dengan jalan 

menempatkan dirinya pada peranan orang lain. Dengan singkat, kita melihat 

diri kita sendiri sebagai bagian dari orang lain melihat kita. Jadi, diri sendiri 

juga merupakan konstruksi sosial, merupakan hasil dari mempersepsidiri 

sendiri kemudian menyusun definisi melalui proses interaksi. Cara fulfilling 

prophecy dan membiarkan latar belakang bagi apa yang disebut perdekatan 

terlabel (labeling approach) terhadap perilaku menunjang. 

Menurut Noeng Muhadjir bahwa konsep interaksi simbolik bertolak 

dari tujuh proposisi dasar, yaitu : 

a) Bahwa perilaku manusia itu mempunyai makna di balik yang 

menggejala, sehingga diperlukan metoda untuk mengungkap 

perilaku yang terselubung. 

b) Pemaknaan kemanusiaan manusia perlu dicari sumbernya pada 

interaksi sosial manusia. Manusia membangun lingkungannya, 

manusia membangun dunianya, dan kesemuanya dibangun 

berdasarkan simpasi, dengan bentuk tertinggi mencintai sesame 

manusia (Menschenliebe) dan mencintai Tuhan (Gottesliebe). 

c) Bahwa masyarakat manusia itu merupakan proses yang berkembang 

holistik, tidak terpisahkan, tidak linier, dan tidak terduga. 

d) Perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologik, 

yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan dan tujuan, bukan 

didasarkan atas proses mekanik atau otomatik, perilaku manusia 

bertujuan dan tidak terduga. 

e) Konsep mental manusia itu berkembang dialetik, mengakui adanya 

tesis, antithesis, dan sistesis; sifanya idealistik bukan materialistik. 
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f) Perilaku manusia itu wajar dan konstruktif kreatif, bukan elementer-

reaktif. 

g) Perlu digunakan metoda instropeksi simpatetik; menekankan 

pendekatan intuitif untuk menangkap makna (Muhadjir, 1989: 54). 

Dari perspektif interaksi simbolik semua organisasi sosial terdiri dar 

para pelaku yang mengembangkan definisi tentang suatu situasi atau 

perspektif lewat proses interprets dan mereka bertindak dalam makna 

definisi tesebut. Orang bisa bertingkahlaku dalam kerangka kerja 

organisasi. Tetapi yang menentukan aksinya adalah interpretasi, bukan 

organisasinya.  

Peran sosial, norma-norma, nilai, dan tujuan, mungkin meletakkan 

kondisi dan konsekuensi bagi suatu aksi,namun tidaklah demikian apa yang 

dilakukan oleh seseorang. Misalnya suatu Universitas mungkin memiliki 

suatu sistem penilaian, jadwal kuliah, kurikulum, dan bahkan suatu motto 

resmi yang semuanya memberi arti bahwa Universitas tersebut sebagai 

tempat belajar dan pendidikan sarjana. Tentu saja simbol-simbol tersebut 

akan bisa mempengaruhi bagaimana orang merumuskan apa yang  mereka 

lakukan. Namun orang akan berperilaku berdasarkan makna organisasi 

baginya, dan bukan pada apa yang dipikirkan oleh para pejabatatas 

mengenai makan yang seharusnya.  

Beberapa mahasiswa memberi arti Universitas tersebut sebagai 

tempat untuk mendapat modal ketrampilan bekerja, atau mungkin sekedar 

sebagai tempat untuk mendapatkan pasangan hidup. Bagi kebanyakan yang 

lain mungkin ia merupakan tempat untuk mendapatkan nilai yang tinggi 

untuk memenuhi standar bagi wisuda sarjana (Bogda & Taylor, 1975. 

Dalam H.B. Sutopo, 1999: 31-32 ). 

Contoh praktis yang diberikan Bogda dan Biklen adalah tentang 

“makan”, yang tidak hanya ditafsiri sebagai dorongan untuk makan, tetapi 
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juga ada definisi budaya tertentu mengenai bagaimana, apa, dan kapan 

orang harus makan. Lebih jauh, “makan” dapat dihubungkan dengan situasi 

khusus dimana orang itu berada, didefinisikan dalam berbagai cara, proses, 

perilaku, waktu, dan situasi yang berlainan. Contoh lain mungkin dapat 

dilihat ketika seorang santri bersalaman dengan kyainya, serta “mencium 

tangan” kyai. Interaksi dengan symbol “mencium tangan” hampir sama 

dengan contoh “makan” (Bogda dan Biklen,1989: 54). 
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A. Pengertian Sosialisasi 

Setiap manusia pasti selalu mengalami peristitiwa interaktif dengan 

masyarakat. Tak memandang siapa, dimana dan kapan. Interaksi komunikatif 

tersebut itulah yang dikatakan sebagai bentuk kegiatan sosialisasi. Sosialisasi 

adalah sebuah proses wajar individu sebagai makhluk sosial. Sosialisasi 

dipahami dalam berbagai bentuk, proses, pemikiran dan lain sebagainya. 

Demikian pula sosialisasi menjadi barometer distinktif antara manusia dengan 

mahluk lainnya.  

Mahluk selain manusia, perilakunya dikendalikan oleh naluri yang 

diperoleh sejak awal kehidupannya. Pada dasarnya hewan tidak perlu 

menentukan jenis makanan yang harus dimakan seperti manusia, karena 

makanannya ditentukan oleh nalurinya sendiri. Adapun manusia menentukan 

makanannya itu sendiri. terlebih jika dalam mengalami pekerjaan yang 

diselesaikan secara berkelompok maka membutuhkan keputusan kolektif 

kelompok itu sendiri.  

Setiap kelompok memiliki keputusan yang berbeda, tentu perbedaan 

tersebut disebabkan oleh kebinekaan kebiasaan. Kalau hewan berjenis kelamin 

berlainan dapat saling berhubungan karena naluri, sementara manusia 

mengembangkan kebiasaan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. 

Kebiasaan yang berkembang dalam tiap kelompok tersebut kemudian 

menghasilkan berbagai macam sistem peradaban yang berbeda satu sama lain. 

Kemudian keseluruhan kebiasaan yang dipunyai manusia tersebut, baik dalam 

bidang ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama, politik dan sebagainya, 

BAB 4 

SOSIALISASI
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harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui suatu proses 

panjang yang dinamakan sosialisasi.  

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang sangat urgen yang dilakukan 

secara sengaja atau tidak, secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap 

harinya. sosialisasi dapat dikatakan sebuah proses introduksi nilai-nilai yang 

terbentuk oleh suatu individu yang utuh. Maka boleh jadi, manusia yang tidak 

bersosialisasi sama sekali tidak memiliki kawan.  

berbagai ahli memiliki beragam definisi tentang sosialisasi. Berikut 

Sosialisasi menurut para ahli   

1. Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk 

menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. 

2. David gaslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat 

berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. 

3. Menurut soejono dirjosisworo, sosialisasi mengandung tiga pengertian 

seperti berikut: 

a) Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi tempat 

individu menahan,mengubah implus-implus dalam dirinya, dan 

mengambil alih cara hidup masyarakatnya 

b) Dalam proses sosialisasi itu, individu mempelajari kebiasaan, sikap, 

ide, pola nilai dan tingkah laku serta ukuran kepatuhan tingkah laku di 

dalam masyarakat tempat ia hidup. 

c) Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem dalam diri 

pribadinya (Kun, Maryati, 2005: 45). 

Dari pendapat para ahli itu, dapat kita katakan bahwa yang dipelajari 

dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai, dan norma sosial. Bagaimana 

seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku 
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dan diwarisi dari masyarakatnya. Oleh karena itu, teori sosialiasi sering 

juga disebut sebagai teori tentang peran. 

1. Soerjono Soekanto mengatakan sosialisasi adalah suatu proses yang 

menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma 

dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. 

2.  M.J herskovits, sosialisasi merupakan suatu proses di mana seorang anak 

menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga dan masyarakat. 

3. Lawang Robert M.Z, sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari 

norma, nilai,peran dan semua persyaratan lain yang diperlukan sehingga 

memungkinkan unutk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. 

B. Jenis-Jenis Sosialisasi 

Sosialisasi bagian yang terpenting dalam ilmu sosiologi pendidikan, 

hal ini karena hal yang pokok dalam dunia pendidikan dan dunia sosial 

lainnya, Dimana peserta didik berhubungan dengan temannya, demikian 

pula masyarakat berkoloni dengan masyarakat lainnya. Menurut tipenya 

sosialisasi dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sosialisasi formal 

Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-

lembaga negara, seperti lembaga pendidikan hang memiliki tugas khusus 

dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus 

dipelajari oleh masyarakat. Seperti sekolah, pendidikan militer dan 

lingkungan kerja 

2. Sosialisasi informal 

Adalah sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan 

yang bersifat kekeluargaan, misalnya antarteman dan antaranggota 

keluarga. 
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C.  Pola sosialisasi 

            Menurut Jaeger (2004: 33), pola sosialisasi dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pola sosialisasi represif  

Yaitu pola sosialisasi yang menekankan pada pemberian hukuman 

terhadap tindakan salah atau menyimpang ciri-ciri sosialisasi represif, 

diantaranya dapat dilihat dari tindakan dibawah ini; 

a. Menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan 

b. Menekankan pada penggunaan meteri dalam hukuman dan imbalan 

c. Menekankan pada kepatuhan anak dan orang tua 

d. Menekankan pada komunikasi yang bersifat satu arah, non-verbal 

dan berisi perintah 

e. Menekankan pada peranan orang tua, keinginan orang tua, dan 

peranan keluarga sebagai significant other.  

2. Pola sosialisasi partisipatoris 

 Pola sosialisasi partisipatoris menekankan pada pemberian 

imbalan (reward) ketika seseorang berperilaku baik. Ciri-ciri sosialisasi 

partisipatoris yang dapat dicek dengan melihat pola tindakan dibawah 

ini 

a. Merupakan pola dimana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik 

b. Hukuman dan imbalan bersifat simbolik 

c. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan 

d. Menekankan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan 

e. Pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak, keluarga menjadi 

generalizes other ( Ritzer, 2010:298). 
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D. Agen Sosialisasi 

 Agen sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi atau 

disebut juga sebagai agen sosialisasi (agent of socialization) atau sarana 

sosialisasi. yang dimaksud dengan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang 

membantu seorang individu menerima nilai-nilai atau tempat dimana 

seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian 

menjadikannya dewasa. Secara rinci beberapa agen sosialisasi yang utama 

adalah: 

1. Keluarga 

2. Kelompok bermain 

3. Sekolah 

4. Lingkungan kerja 

5. Media massa 

Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Keluarga 

Anak yang baru lahir (bayi) mengalami proses sosialisasi yang 

paling pertama adalah dalam keluarga. Dari sinilah anak pertama kali 

mengenal lingkungan sosial dan budayanya, juga mengenal seluruh anggota 

keluarganya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri.  

Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat dipengaruhi 

oleh bagaimana cara dan corak orang tua dalam memberikan pendidikan 

anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, perinta, atau 

larangan. 

Sebagai institusi yang paling penting terhadap proses sosialisasi 

manusia. Keluarga sebagai insan primer yang menentukan proses-proses 

manusia mengenal dunianya, perkembangan anggota keluarganya. Kedua, 
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orang tua mempunyai kondisi yang kuat untuk mendidik anak-anaknya 

sehingga menimbulkan hubungan emosional dimana hubungan ini sangat 

diperlukan dalam proses sosialisasi. ketika, adanya hubungan sosial yang 

tetap, maka dengan sendirinya orang tua mempunyai peranan yang penting 

terhadap proses sosialisasi anak. 

Urgensi sosialisasi keluarga adalah tentang bagaimana orang tua 

dapat mendorong anak untuk mempelajari pola perilaku dengan berbagai 

cara positif ataupun partisipatif, negatif atau refresif. Keluarga sangat 

menentukannya. 

Proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan baik secara 

formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dikerjakan melalui 

proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal 

dikerjakan melalui interaksi sosial secara tak sengaja. Antara proses 

sosialisasi formal dengan proses sosialisasi informal sering kali 

menimbulkan jarak karena apa yang dipelajari kadangkala bertentangan 

dengan apa yang dilihat. Situasi ini sering kali menimbulkan konflik batin 

bagi anak-anak. 

Pola hubungan antara orang tua dan anak yang akan menentukan 

proses sosialisasi serta perkembangan kepribadiannya berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh fels research institute dapat dibedakan 

menjadi tiga pola, yaitu: 

1. Pola menerima-menolak,didasarkan atas taraf kemesraan orang tua 

terhadap anak-anak. 

2. Pola memiliki-melepaskan, pola ini bergerak dari sikap protektid orang 

tua terhadap anaknya. Pola ini bergerak dari sikap orang tua yang 

overprotective sampai pada sikap mengabaikan anak sama sekali 
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3. Pola demokrasi otokrasi. Didasarkan atas taraf partisipasi anak dalam 

menentukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga. Pola otokrasi dimana 

orang tua bertindak sebagai diktator terhadap anak, dan demokrasi, 

dimana sampai batas-batas tertentu anak dapat berpartisipasi dalam 

keputusan-keputusan keluarga ( Vembriarto,1984:45) 

Dalam keluarga dengan suasana demokratis anak akan berkembang 

dengan lebih luwes dan dapat menerima kekuasaan secara rasional , dan 

dalam otokrasi memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus diikuti 

sehingga anak akan tundung secara membabi buta bahkan mempunyai sikap 

menentang. Dalam keluarga yang dibesarkan dengan pola memiliki , anak 

cenderung tidak patuh, tidak dapat menahan emosi dan menuntut orang lain 

secara berlebihan atau berwatak pemalu, cemas dan ragu-ragu 

Anak yang dibesarkan dalam pola menolak, akan bersikap 

menentang kekuasaan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang nakal 

berasal dari keluarga dengan pola menolak karena mereka selalu curiga 

terhadap orang lain dan suka menentang kekuasaan. 

b. Kelompok bermain 

Kelompok bermain yang berasal dari kerabat, tetangga maupun 

teman sekolah merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam 

membentuk pola perilaku seseorang. Dalam kelompok bermain anak 

acapkali mempelajari berbagai kemampuan baru yang acapkali berbeda 

dengan apa yang mereka pelajari dari keluarganya. 

Dalam kelompok bermain individu mempelajari nilai, norma, 

kultural, peran dan semua persyaratan lainnya yang dibutuhkan individu 

untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif di dalam kelompok 

permainannnya. Singkatnya, kelompok bermain ikut menentukan dalam 
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pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku 

kelompoknya. 

Berbeda dengan pola sosialisasi dalam keluarga yang umumnya 

bersifat otoriter karena melibatkan hubungan yang tidak sederajat, didalam 

kelompok bermain pola sosialisasinya bersifat ekualitas karena kedudukan 

para pelakunya relatif sederajat. 

c. Sekolah 

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. 

sekolah merupakan potensi yang sangat berpengaruh cukup besar dalam 

pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya 

untuk penguasaan peran-peran baru di kemudian hari dikala seorang anak 

tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang tua atau keluarganya, 

Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga, dimana anak masih dapat 

mengharapkan bantuan dari orang tua dan acapkali memperoleh perlakuan 

khusus, disekolah anak dituntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa 

memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya. Di 

sekolah reward akan diberikan kepada anak yang terbukti mampu bersaing 

dan menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka yang diperlukan 

adalah kerja keras. Kurikulum pelajaran di sekolah yang relatif beragam, 

semuanya menuntut kegigihan sendiri-sendiri. 

Secara rinci, robert Dreeben  mencatat beberapa hal yang dipelajari 

anak di sekolah,selain membaca, menulism dan berhitung terdapat 

kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas (Robert 

Dreeben,1968:48). 
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d. Lingkungan kerja 

Setelah seorang individu melewati masa kanak-kanan dan masa 

remaja, kemudian ia meninggalkan dunia kelompok permainannya, individu 

memasuki dunia baru yaitu lingkungan kerja. Pada umumnya individu yang 

ada di dalamnya sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian 

besar dari mereka sudah dewasa , maka sistem nilai dan norma lebih tegas 

dan jelas. 

Dalam lingkungan kerja inilah individu saling berinteraksi dan 

berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai, norma yang berlaku di 

dalamnya. Seseorang yang bekerja di lingkungan birokrasi biasanya akan 

memiki gaya hidup yang berbeda dengan orang yang bekerja di perusahaan 

swasta. Seseorang yang bekerja dan bergaul di tempat kerja seperti dunia 

pendidikan tinggi kemungkinan besar akan berbeda perilaku dan gaya 

hidupnya dengan orang lain yang berprofesi di dunia kemiliteran. (Robert 

Dreeben,1968:58) 

e. Media Massa 

Dalam kehidupan modern komunikasi merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan 

informasi ke satu pihak ke pihak lain.  Akibat pengaruh kemajuan ilmu 

pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin muda diterima oleh 

masyarakat,  sehingga media massa surat kabar, TV, film , radio, majalah, 

dan lainnya mempunyai peran penting dalam proses transformasi nilai dan 

norma baru kepada masyarakat. Di samping itu media massa juga 

mentransformasikan simbol atau lambang tertentu dalam suatu konteks 

emosional. 
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Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam 

membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan 

yang ada. Bahkan proses sosialisasi melaluI media massa lebih besar ruang 

lingkupnya dibandingkan dengan media sosialisasi yang lainnya, iklan yang 

ditayangkan media massa dapat merubah pola konsumsi , bahkan gaya 

hidup warganya. 

Tayangan adegan kekerasan dan adegan yang menjurus ke arah 

pornografi,ditengarai juga berperan menyulut perilaku agresif 

remaja,  menyebabkan terjadinya pergeseran moral, serta meningkatkan 

terjadinya pelanggaran norma susila. Media massa, nyaris setiap hari bisa 

dibaca terjadi kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan yang menghebohkab 

karena si pelaku diilhani adegan-adegan prono dan sadis yang perna 

ditontonnya di film atau tayangan yang lain (Robert Dreeben,1968: 5). 
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BAB 5 

PROBLEMATIKA SOSIAL 

A. Kekerasan 

Dalam banyak definisi, ancaman dan kekerasan selalu dikaitkan dengan 

konflik, kekerasan merupakan alat dari konflik untuk mencapai tujuan. Dapat 

juga dikatakan bahwa kekerasan merupakan proses akhir dari konflik. 

Namun, sesungguhnya konflik berbeda dengan kekerasan. Menurut 

Prof. Dr. Winardi, S. E.., konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan 

pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi 

berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan, ide-

ide maupun kepentingan.  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1988), konflik adalah 

percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan diantara orang 

perorangan atau kelompok. Sedangkan kekerasan berarti perbuatan seseorang 

atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.  

Soekanto, (2007: 34) mengungkapkan peristiwa transformatif antara 

konflik dan kekerasan. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan terutama 

apabila upaya-upaya yang berkaitan dengan pengelolaan konflik tidak 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Demikian 

pula bila upaya memperoleh keadilan di pengadilan tinggi ternyata gagal. 

Konflik dipicu berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. 

sedangkan kekerasan belum tentu disebabkan oleh ketiga hal demikian. 

Konflik biasanya disebabkan oleh ketegangan komunal, sedangkan kekerasan 

dapat dan sering terjadi akibat kerawanan individual. 
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Baik kekerasan atau konflik merupakan bagian dari persoalan sosial. 

Persoalan ini harus dipahami dan dicarikan informasi dan solusi 

penyelesaiannya. Untuk dapat memahaminya diperlukan pengetahuan dan 

pengalaman tentang dinamika kekerasan dan konflik. Dibawah ini, ada 

beberapa teori tentang kekerasan yang perlu anda ketahui: 

B. Teori-Teori Kekerasan 

Menurut Thomas Santoso dalam Soekanto (2007: 39), teori 

kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok 

Para ahli memandang teori ini sebagai perilaku yang disebabkan 

oleh faktor bawaan sepertihalnya kelainan genetik atau fisiologis. 

Agresifitas pelaku dalam teori ini menyebabkan munculnya kekerasan 

dalam berbagai termin kehidupan, seperti kekerasan dalam keluarga 

(antara ssuami dan istri). Wujud perilakunya seperti pemukulan, 

penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang 

merendahkan martabat seseorang. 

Adapun kekerasan kelompok dilakukan oleh lebih dari satu orang 

atau sekelompok orang. Munculnya tindak kekerasan kolektif ini 

biasanya karena berbagai hal diantaranya karena ada benturan identitas 

baik agama, etnik, suku dan lainnya.  

2. Teori Kekerasan Struktural 

Kalau kita pernah mendengar sistem kerja struktural pada 

dasarnya adalah sistem yang terjadi secara prosedur. Sebagai contoh, 

seorang rektor akan mendisposisikan kegiatannya pada pejabat setingkat 
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dibawahnya, kemudian selanjutnya Kabag akan mendisposisikan 

perintahnya kepada staf dibawahnya sampai disposisi tersebut dapat 

ditindaklanjuti oleh tim teknis dibawahnya. 

Adapun kekerasan struktural bukan hanya dari orang tertentu 

melainkan terjadi karena adanya bentukan sistem sosial. Para ahli teori 

ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) 

atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti 

aparatur negara.  

Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta 

kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk 

melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas. 

Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-

Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain 

sebagainya (Soejono Soekanto, 2007: 45). 

3. Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur 

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang 

telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. 

Menurut Thomas Santoso dalam Soekanto (2007: 5) istilah kekerasan 

digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (overt) 

atau tertutup (covert), dan yang bersifat menyerang (offensive) atau 

bertahan (defensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang 

lain. Oleh karen aitu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi 

:  

1) Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian) 

2) Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak 

langsung dilakukan seperti  pengancaman) 
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3) Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan 

sesuatu, seperti penjambretan); dan 

4) Kekerasan defensif (kekerasan untuk melingdungi diri) 

C. Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak Putus sekolah yang 

dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan 

formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Wajib belajar merupakan salah 

satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas).  

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk 

bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 

dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga 

kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Berdasarkan penelitian tentang anak putus sekolah di Kecamatan Jangka 

Kabupaten Bireuen, Madura dan Sumatera Selatan (Alifiyanto, 2008) 

ditemukan penyebab anak putus sekolah adalah dari faktor demografi, 

geografis, sosial budaya, dan ekonomi. Namun untuk masing-masing wilayah 

tersebut terdapat perbedaan mengenai faktor mana yang paling dominan. Hal 

ini tergantung dari kondisi wilayah dan penduduk di wilayah tersebut. Hasil 

penelitian tersebut bahwa di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen secara 

umum masalah utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang 

mendukung dan sebagian lagi adalah faktor keluarga. (Grahacendikia, 2009).  

Sedangkan hasil penelitian di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, 

Madura bahwa penyebab anak putus sekolah dari faktor sosial budaya antara 

lain motivasi rendah, menjaga adik, malu, tidak naik kelas, nikah muda. Dari 

faktor geografis antara lain daerah perbukitan dan jarak sekolah yang jauh dari 

rumah. Dari faktor ekonomi antara lain tidak ada biaya, bekerja, membantu 
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orang tua. Dari ketiga faktor tersebut permasalahan ekonomi sangat dominan 

menjadi penyebab anak putus sekolah.  

Hasil penelitian di Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, 

Propinsi Sumatera Selatan ditemukan penyebab anak putus sekolah dari faktor 

sosial budaya antara lainmalas, nakal, takut dengan guru, tidak naik kelas, 

masalah keluarga. Dari faktor geografis antara lain jalan rusak dan jarak 

sekolah yang jauh dari rumah.  

Faktor ekonomi indikatornya antara lain tidak ada biaya dan bekerja. 

Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan 

memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program 

BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan 

meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan 

pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan 

wajib belajar 9 tahun.(Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen 

Agama, 2006). 

D. Pengangguran 

Pengangguran adalah masalah sosial yang terjadi dari kehari, tahun 

ketahun. Pengangguran sebagai salah satu masalah sosial yang penanganannya 

tidak bisa dengan monosolusi. Pengangguran dapat diselesaikan dari berbagai 

pendekatan, ekonomi, edukasi dan budaya.  

Masalah pengangguran adalah masalah yang rumit, masalah sosial 

yang butuh penanganan khusus sebagai bagian dari masalah sosial. persoalan 

sosial, baik kecil atau besar memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif pemerintah 

sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan sebuah Negara menjadi sangat 

penting dan menjadi harapan utama rakyatnya untuk mencapai kemakmuran. 
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Namun seringkali dalam perjalanan sejarah umat manusia masalah-masalah 

sosial yang muncul tidak mampu teratasi dan mengakibatkan sebuah Negara 

dapat terpuruk. 

Masalah ekonomi merupakan persoalan yang lazim dihadapi oleh 

setiap manusia. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah angka kematian dan 

kelahiran hingga menyebabkan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Hal 

ini yang menyebabkan peluang untuk memenuhi kehidupan hidup menjadi 

terjepit. Sebagaimana pendapat Malthus bahwa pertumbuhan manusia lebih 

laju dibandingkan produksi bahan pangan. Dengan adanya gap tersebut, maka 

persaingan sebagian manusia yang tersisih dan tidak akan mendapatkan bahan 

makanan. 

Pada perkembangan selanjutnya manusia mampu menciptakan berbagai 

macam teknologi baru yang mampu digunakan untuk membantu berbagai 

pekerjaan dalam berbagai bidang, baik pertanian, pertambangan, transportasi 

dan industri. Tujuan utama diciptakannya teknologi oleh manusia ini 

sebenarnya adalah untuk memudahkan manusia itu sendiri dalam hal 

pemenuhan kebutuhan ekonominya (Dagun, 1992: 8). 

Sebagai negara berkembang, notabene masyarakat indonesia bekerja di 

sektor pertanian dan perkebunan yang pengelolaannya secara tradisional atau 

modern. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pesat akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan 

kesempatan peluang kerja yang ada. Hal ini tentunya mempengaruhi kapasitas 

lahan pertanian. 

Untuk mengantisipasinya adalah memajukan sektor industri. Walaupun 

di Industri mengalami sistem seleksi yang ketat. Pendidikan yang cukup 

menjadi syarat utama, padahal saat ini banyak anak muda yang putus sekolah 

dan bahkan masih ada yang tidak bersekolah. Ditambah lagi perluasan 
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kesempatan kerja yang ada berjalan dengan sangat seret dan tidak 

mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja ini. Dengan demikian sebagai 

konsekuensi akhir, yang tidak dapat dihindarkan lagi adalah munculnya 

pengangguran baik pengangguran terbuka maupun pengangguran yang 

terselubung yang tentunya akan mempengaruhi berjalannya sistem 

perekonomian di Indonesia. 

Sebagai Negara berkembang, masalah pengangguran di Indonesia 

sudah masih tergolong tinggi. Pada tahun 1980 tercatat jumlah pengangguran 

terbuka di Indonesia sudah mencapai angka 1.70 juta jiwa, daan pada tahun 

2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai prosentase 12,5% 

(Wikipedia,com). Dan dari data BPS pada tahun 2008 di Indonesia masih 

tercatat penggangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 9,39 juta 

jiwa.atau 8,46% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jumah pengangguraan 

terbuka terbesar didomonasi oleh lulusan SMK sebesar 17,26% dari jumlah 

total pengangguran di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja terbesar hanya 

terjadi pada sektor informal saja. Jumlah pengangguran tersebut terus 

bertambah hingga saat ini. 

Jumlah pengangguran di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan, 

mengingat saat ini Indonesia sebagai Negara yang masih berkembanag dan 

belum mencapai pada msa kemajuannya harus menghadapi munculnya 

perdaganagan bebas dimana setiap Negara leluasa untuk memasarkan hasil 

produksinya ke Negara manapun. Dengan masih banyaknya jumlah 

pengangguran ini maka tentunya akan mempengaruhi pula pada peningkatan 

perekonomian Negara, sehingga ekonomi Indonesia akan melemah dan 

mengakibatkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan Negara lain dan 

perekonomian Indonesia akan menjadi semakin terpuruk. Karena 

bagaimanapun peran seorang individu dalam sebuah sistem kemasyarakatan 

dalam hal ini perekonomian sangat penting perannya dan mempengaruhi 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
89 

 

segakla system yang ada, dan apabila ada satu sala sistem yang tidak berjalan 

dalam masyarakat maka akan mempengaruhi pula sistem-sistem yang lain 

serta pemeliharaan system-sistem tersebut sangat diperlukan (Talcott Parsons, 

dalam George Ritzer). 

Dengan munculnya permasalahan sosial berupa pengangguran tersebut 

maka menimbulkan berbagai permasalahan yang antara lain bagaimana 

pengangguran di Indonesia menjadi sangat rumit dan tergolong masih tinggi. 

Dengan jumlah angka pengangguran yang tinggi ini tentunya akan 

menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia adan sisitem-sistem yang 

ada. Sertya bagaimanakah upaya yang tepat yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah maupun pihak swasta menurut cara pandang sosiologis untuk 

mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. 

E. Teori Sosial dan Pengangguran 

1.  Teori kependudukan dari Malthus 

Pokok teori Malthus ini adalah pemikiran bahwa pertumbuhan 

penduduk cenderung melampui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam 

dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk 

yang cukup kaku. Dia bilang, penduduk cenderung tumbuh secara “deret 

ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan 

persediaan makanan cenderung bertumbuh secara “deret hitung” (misalnya, 

dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya). 

 Dalam karya-karyanya yang terbit belakangan, Malthus 

menekankan lagi tesisnya, tetapi tidak sekaku semula, dengan hanya 

berkata bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga 

mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu, 

Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan kejeblos ke dalam 
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kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang, tak ada kemajuan teknologi 

yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan suplai makanan 

terbatas, sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak 

mampu memprodusir makanan buat menjaga eksistensi manusia.” (Effendi, 

1995 : 75) 

Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang 

menyatakan  penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga 

mencapai batas persediaan makanan, dan hal ini menimbulkan manusia 

saling bersaing untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan cara 

mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian 

manusia yang tersisih dan tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan.  

Pada masyarakat modern dapat diartikan bahwa dengan semakin 

pesatnya jumlah penduduk menghasilkan angkatan kerja yang semakin 

banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang 

ada. Karena jumlah kesempatan kerja yang semakin sedikit itulah kemudian 

antara individu satu dengan yang lain saling bersaing untuk memperoleh 

pekerjaan, dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan 

penganggur. 

2. Teori fungsionalisme struktural 

Teori fungsionalisme struktural menganggap bahwa masyarakat 

sebagai sebuah organisme biologis yang mempunyai organ-organ yang 

saling berkaitan. Masyarakat seperti organisme tersebut dinyatakan sebagai 

sistem-sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan 

saling tergantung, apabila satu bagian rusak atau tidak barjalan maka hal ini 

akan mempengaruhi sistem yang lain, Menurut Spencer  dalam Poloma 

(1984: 24), Masyarakat sebagai suatu organisme hidup adalah sebagai 

berikut: 
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a. Masyarakat dan organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan 

bersama-sama berubah dan tumbuh 

b. Karena disebabakan oleh pertumbuhan dalan ukurannya maka struktur 

sosial maupun organisme mengalami pertumbuhan pula, 

c. Tiap bagian yang tumbuh dari organism biologis maupun organisme 

sosial memiliki fungsi dan tujuana tertentu dan tumbuh menjadi 

organisme yang berbeda dengan tugas masing-masing yang berbeda 

pula. 

d. Perubahan yang ada dlam suatu bagian dalam keduanya akan 

mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan akhirnya akan 

mengakibatkan perubahan pada bagian lain. 

e. Bagian tersebut walaupun saling berkaitan dan merupakan struktur 

mikro yang dapat dipelajari terpisah.  

Kaitannya dengan pengangguran di Indonesia, teori fungsionalisme 

struktural mengungkapkan bahwa banyaknya pengangguran akan 

mempengaruhi sistem sosial ekonomi masyarakat yang ada, mengikis 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang dibangun 

bahkan pemerintah dicap sebagai pemerintahan yang gagal. 

3. Teori Modernitas atau Modernisasi 

Poggi (1993) Berdasarkan karya George Simmel tentang 

pandangannya mengenai modernitas menyatakan bahwa dalam modernitas; 

pertama, dapat memberikan keuntungan bagi manusia karena dengan 

adanya modernisasi manusia mampu mengungkapkan berbagai potensi 

yang masih tersembunyi dan belum diketahui sebelumnya. Kedua, 

Besarnya pengaruh uang dan materi dalam masyarakat modern. Ketiga, 

akibat merugikan yang dapat ditimbulkan uang dan modernitas (Ritzer 

2003: 551). 
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Melalui temuan beragam ilmu pengetahuan manusia semakin 

bernafsu untuk memiliki materil. Hingga akhirnya yang kaya makin kaya 

dan miskin semakin miskin akan terjadi ketimpangan. Untuk itu diperlukan 

strategi pembangunan manusia yang tepat. Adapun Lima tahap 

pembangunan masyarakat menurut Rostow sebagai berikut: 

a. Masyarakat tradisional: Saat ilmu pengetahuan masih terbatas sehingga 

produksi terbatas, dan biasanya hanya mengandalkan factor alam. 

b. Prakondisi untuk lepas landas: Biasanya terpengaruh oleh masyarakat 

luar dengan adanya pembaruan dan penemuan 

c. Lepas landas ; Tabungan dan investasi meningkat, tumbuh teknik baru 

dalam pertanian dan teknologi baru dalam industri. 

d. Bergerak ke dedewasaan: Industri berkembang pesat, perlu penanganan 

dalam mengatasi kependudukan, namun dalam masa ini Negara 

mampu memproduksi barang yang tadinya impor. 

e. Zaman konsumsi masal; Pada masa ini pembangunan terjadi secara 

berkesinambungan dan terus menerus. (Ritzer, 2003: 551) 

Dari penjelasan Rostow tersebut, biasnya prakondisi tersebut masih 

menyimpan berbagai macam permasalahan sosial, termasuk pengangguran. 

4. Teori Sosiologi Ekonomi Neo-Marxian  

Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan 

proses ekonomi yang dapat dibayanagkan sebagai sistem kapitalisme 

kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil 

dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan 

pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah 

muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi 

antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan 

sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersbut. 

Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaaan 
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besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam 

perekonomian kapitalis. 

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut 

Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan 

sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih 

merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak 

mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa 

menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat 

produksi (Ritzer, 2003:195). 

Dari uraian di atas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya 

pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem 

kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih 

tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk.  

Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh 

oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan 

kecil menjadi sangat sulit dalam hal pamasaran, bisa saja perusahaan kecil 

tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji 

pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka 

para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak 

mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi 

pengangguran.Keempat teori tepat untuk menganalisis dan mencoba 

memecahkan masalah pengangguran di Indonesia 

5. Jenis & macam pengangguran: 

a. Pengangguran Friksional/ Frictional Unemployment: Pengangguran 

friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang 

disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis 
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antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur 

yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan 

yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu 

perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber 

daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

b. Pengangguran Musiman/ Seasonal Unemployment: Pengangguran 

musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan 

ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. 

Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan 

duren yang menanti musim durian. 

c. Pengangguran Siklikal; Pengangguran siklikal adalah pengangguran 

yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga 

permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 

Sehingga pada suatu saat seorang akan mengolah pertanian yang 

sangat sempit. Dengan demikian maka aka nada dua kemungkinan: 

a. Orang tersebut tetap di desa, menyebabkan disguised unemployment 

jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian di desa lebih besar 

daripada sumber daya dan factor produksi, sehingga tenaga kerja 

pertanian menjadi setengah menganggur. 

b. Mereka akam pergi dari desa menuju tempat lain ubtuk memperoleh 

pendapatan (urbanisasi) 

Dalam mengatasi penganagguran ini peran pemerintah 

sebenarnya masih sangat kurang, ditambah lagi dengan adanya 

ketimpangan struktur masa lampau dan masa kini. Menurut Abu 

Ahmadi ketimpangan tersebut antara lain: 

a) Pola pemukiman penduduk di Jawa dan diluar Jawa 

b) Ketimpangan pembangunan antar daerah 

c) Ketidakserasian laju pembanguna kota dan desa 
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d) Kurangnya informasi pasar tenaga kerja, terutama di pedesaan 

e) Kurangya penyesuaian pendidikan dengan arah pembangunan 

f) Kurangnya koordinasi investasi padat modal dan padat karya 

g) Ketimpangan produktifitas sektor pertanian dan non pertanian 

h) Kekurangserasian tumbuhnya sektor formal dan informal 

i) Masalah penagangguran terbuka dan terselubung 

j) Ketimpangan peranan pemerintah da swasta 

Masalah pengangguran tersebut sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan dari pembangunan bidang lain, karena itu harus melihat 

latar belakang semua bidang yang melingkupinya dan jangan sampai 

terjadi ketimpangan tersebut yang justru akan menghambat proses 

pembangunan itu sendiri. Pengangguran mungkin hanya satu dari 

beberapa masalah yang dialami Indonesia dan pemerintah harusnya 

hendak mengatasinya (Ninik Widyanti,1995: 34). 

6. Solusi dan Penanganan Masalah Pengangguran 

 Penanganan masalah pengangguran ini dapat dilaksanakan dengan 

berbagai cara, dimana pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri 

harus berperan secara aktif dalam mengatasi  

F. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan 

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan 

dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang 
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lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. (Linklater, 

2007:149-150). 

Dalam buku Miskin?Jangan Mau, diterangkan dengan kocak bahwa 

pengertian miskin dan ukuran miskin setiap orang relatif contohnya: Ada 

yang bilang miskin harta nda papa asal kaya hati; ada juga yang bilang 

kalau miskin itu kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti 

makan, sandang, papan, ada pula yang bilang makan ndak makan asal 

kumpul, selain itu ada juga yang bilang kalau tidak punya uang untuk 

makan hari ini. Ada pula yang bilan miskin itu anugerah dan kelak di hari 

akhir hitungannnya lebih cepat dan seterusnya. 

Lebih lanjut lagi dalam buku “miskin?Jangan malu”, diterangkan 

bahwa pengertian kemiskinan seharusnya dibagi menjadi 4 bagian sehingga 

membagi kemiskinan menjadi 4 tingkat yaitu: 

Pengertian miskin tingkat 1 adalah keadaan yang membutuhkan pokok 

sandang, pangan, dan papannya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan definisi 

miskin tingkat 2 yaitu apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi tetapi tidak 

untuk sekunder.Definisi miskin tingkat 3 yaitu terpenuhi kebutuhan primer 

dan sekunder tetapi tidak untuk tersier. Selanjutnya untuk definisi miskin 

tingkat 4 yaitu terpenuhi primer, sekunder, tersier, tetapi tak bisa menjamin 

anak anda (dari sisi investasi finansial). 

Dalam buku Sosiologi diterangkan bahwa pengertian kemiskinan 

adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri 

dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga 

mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang 

bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan 

primer. Walapun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam 
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masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskian 

menjadi masalah social (Linklater 2007:149-150). 

2. Macam Macam Kemiskinan 

Kemiskinan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi 

Pembangunan diterangkan bahwa kemiskinan terdiri atas tiga macam yaitu 

kemiskinan absolut, relatif/struktural dan kemiskinan kultural. Walaupun 

dalam beberapa buku tentang kemiskinan, hanya diterangkan dua saja. Kali 

ini akan diberikan tiga pengertian dari macam macam kemiskinan yang ada 

a. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang 

dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau 

keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh 

kebutuhan dasar minimun. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang 

mengalami kemiskinan absolut adalah dimana uang yang diperoleh tidak 

dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian. 

b. Selanjutnya, apa yang dimaksud kemiskinan relatif? Pengertian 

kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh 

keadaan lingkungan dimana seseorang ataupun keluarga itu tinggal. 

Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatnya dapat 

memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong 

berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat 

maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan 

relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan 

golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan.  

c. Pengertian kemiskinan kultural adalah keadaan dimana individu ataupun 

kelompok memilih untuk atau mengambil sikap untuk tidak 
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memperbaiki taraf hidupnya yang sekarang dikarenakan budaya yang 

dimilikinya seperti suku suku pedalaman contohnya, suku anak dalam, 

kajang dan banyak lagi di Indonesia. 
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BAB 6 

PROFIL DESA KETAPANG RAYA 

A. Profil Desa Ketapang Raya 

 Desa Ketapang Raya adalah merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa 

Ketapang Raya di kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Bila ditinjau 

dari profesi penduduknya maka mayoritas sebagai petani, ada juga menjadi 

PNS, pengusaha serta TKI/TKW (Malaysia, Arab Saudi). Kehidupan social 

masyarakat di desa Ketapang Rayadapat melukiskan bahwa telah ada 

kerjasama yang meruapakan bagian dari adat istiadat seperti gotong royong 

dalam masyarakat.  

 Kondisi desa Ketapang Raya secara dejure saat ini walaupun masih tergolong 

baru, namun sudah  menjadi Desa yang depinitif pada bulan Oktober 2010. 

Sebagai desa baru yang baru lahir yang merupakan pemekaran dari desa induk 

Desa Tanjung Luar, Desa Ketapang Raya terus berbenah untuk dapat 

mengatasi beberapa masalah-masalah yang dihadapi terutama kaitannya 

dengan fasilitas yang dapat mendukung peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat baik berupa fisik maupun non fisik. 

 Berjarak hanya kurang lebih 4 bulan, tepatnya pada hari Kamis, 30 

September  2010 melalui Rapat Paripurna DPRD kabupaten Lombok Timur, 

Desa Persiapan Ketapang Raya berubah statusnya menjadi Desa yang depinitif 

bersama dengan 49 desa persiapan lainnya di Kabupaten Lombok Timur yang 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 

tahun 2010 tanggal 7 Oktober 2010. 

 Maksud pemekaran ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada 

masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta  untuk mempercepat lajunya roda 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara dinamis dan efektif ,   

merata sesuai dengan UU No. 14 tahun 2000. 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
100 

 

 Menindak lanjuti perda Lombok Timur Nomor 15 tahun 2010 tanggal 7 

Oktober 2010 pada akhir tahun desa persiapan Ketapang Raya membentuk 

panitia PILKADES dan berselang waktu 2 bulan panitia Pilkades tersebut 

menyusun Time scedule, dan tepatnya pada tanggal 16 mei 2011 diadakanlah 

pemilihan secara langsung dan terbuka pemilihan kepala Desa Ketapang Raya 

periode I ( masa bakti 2011-2017 ), dan pada tanggal itu juga panitia pilkades 

mengadakan rapat Pleno merujuk dari hasil pemilihan kepala desa.Dari hasil 

Pemungutan suara langsung tersebut,dinyatakan calon Nomor 1 ( satu ) 

an.S.Zulkifli sebagai peroleh suara terbanyak dari 2 ( dua ) calon lainnya.Pada 

tanggal 18 Juni 2011,calon terpilih dilantik oleh Bapak Camat Keruak 

an.Bupati Kabupaten Lombok Timur. 

  Desa Ketapang Raya berdiri pada tanggal  21 Mei 2010 melalui 

Peraturan Bupati Lombok Timur No.16       Tahun 2010 dengan status sebagai 

Desa Persiapan, bersamaan dengan 21 Desa Persiapan lainnya se Lombok 

Timur. Pada saat itu Desa Persiapan Ketapang Raya diresmikan oleh Bupati 

Lombok Timur yang diwakili oleh Kepala BPMD Lombok Timur  yang 

diselenggarakan di pusat pemerintahan desa yaitu di dusun Lungkak.Lokasi 

penelitian merupakan perairan teluk yaitu Teluk Jukung. Pada perairan teluk 

tersebut terdapat suaka perikanan “Gusoh Sandak” (Perda Kabupaten Lombok 

Timur No 10  Tahun 2006).  

B. Geografi Desa 

 Keadaan iklim Desa Ketapang Raya termasuk beriklim tropis dan termasuk 

daerah pesisir, terdapat 2 ( Dua ) musim, yaitu : (1) Musim Hujan,dan (2) 

Musim Kemarau. Yang biasanya musim kemarau lebih panjang dari musim 

penghujan (bulan Mei-Desember). Suhu udara Desa Ketapang Raya berkisar 

antara 27
0
 s/d 38

0
 C, curah hujan rata-rata 1006,5 mm/tahun.Desa Ketapang 

Raya berada di 116
0 

 30
0 

 24,94
0 

BT dan 08
0  

47
0 

34
0 

LS. Desa Ketapang Raya 

tidak mempunyai sumber air yang cukup untuk mengairi /irigasi lahan 

pertanian, kecuali hanya untuk kebutuhan masyarakat yang berupa air 
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minum.Adapun pengairan /irigasi pertanian didapat dari kali / embung atau 

sumber mata air. 

C. Demografi Desa 

1. Geografi  

Desa Ketapang Raya terletak di sebelah Selatan Desa Pijot  atau 

dengan batas-batas  sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Desa Pijot dan Desa Tanjung Luar 

b. Sebelah Selatan : Desa Jerowaru 

c. Sebelah Timur : Teluk Jukung 

d. Sebelah Barat  : Desa Dane Rase 

Kantor Desa Ketapang Raya terletak dalam Wilayah Dusun atau 

kekadusan Lungkak sebagai Pusat Ibu Kota Desa dengan Orbitasi atau 

jarak sebagai berikut: 

a. Jarak dari ibu Kota Kecamatan 5 km, 

b. Jarak dari Ibu Kota kabupaten 25 km, 

c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi, Kurang lebih 63 km. 

2. Sumber Daya Alam 

Potensi sumberdaya alam di Desa Ketapang Raya meliputi 

sumberdaya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, 

sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu pesisir dan laut, flora dan 

fauna. 

Khususnya tataguna dan intesifikasi lahan yang ada di Desa 

Ketapang Raya sbb : 

a. Pertambakan udang/ikan   :   17 Ha 

b. Tambak Garam    :    28  Ha                        

c. Persawahan seluas    :    85.32 

d. Perkebunan  seluas    :    63,73 
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e. Permukiman selua    :    101.09 Ha  

f. Perkantoran     :    24 are 

g. Fasilitas dan SAB 

1. Sumur gali         

2. PDAM 

3. Penyulingan air   : 1 Unit 

4. Perlindungan Mata Air  :  3 Titik 

5. Perpipaan 

6. Mata air  

Sumberdaya air di Desa Ketapang Raya terdiri dari air tanah 

(akifer) termasuk mata air dan air permukaan,sehingga dengan inisiaif 

tokoh masyarakat dan tokoh lainnya sumber mata air yang ada di 

Dusun Lungkak Utara yakni sumur Toraja dijadikan sebagai sumber air 

yang dialiri ketengah pemukiman dibawah naungan PAM Bumdes.  

Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan 

evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air 

meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan. 

D. Kemasyarakatan 

 Masyarakat Desa Ketapang Raya terdiri dari suku Sasak,Suku 

Mandar,Suku Arab dan Suku Ende.Bahasa Sehari-hari adalah Bahasa Sasak 

dan Bahasa Bajo,asal Suku masayarakat Desa Ketapang Raya adalah Suku 

Mandar yang identik dengan Pelaut sehingga sebagian besar mata 

pencaharian masayrakat adalah Nelayan. 

E. Kelembagaan 

Pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Lombok Timur 

telah  diatur dalam Perda   Nomor 9 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan Pantai Secara Partisipatif. Selain Perda No 9 

tersebut pelestarian  sumberdaya perikanan beserta ekosistemnya diatur 
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pada Perda Nomer 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Laut Daerah (KKLD), sedangkan pengelolaan di tingkat masyarakat 

melalui kearifan lokal dalam bentuk Awiq-Awiq.  

Struktur kelembagaan dalam Perda No 9 tahun 2006, ditingkat 

kabupaten ada Komite Kelautan dan Perikanan Kabupaten (KKPK) dan di 

tingkat kawasan ada Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). KKPK 

adalah merupakan lembaga pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya 

perikanan pantai. Perda No 9 tahun 2006, tidak saja mengatur tentang 

kelembagaan di tingkat Kabupaten, tetapi juga mengatur tentang 

kelembagan ditingkat kawasan. Kelembagaan ditingkat kawasan adalah 

Komite Pengelolaan Perikanan Laut yang selanjutnya disebut  KPPL. 

Beberapa tugas dan wewenang dari KPLL yang tertuang pada pasal 16 

meliputi: 

a. Menyusun rencana pengelolaan berdasarkan aspirasi masyarakat dan 

mengkonsultasikannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. 

b.  Melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang 

telah disetujui oleh semua desa di satu kawasan pengelolaan dan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan. 

c.  Menerapkan sanksi pelanggaran rencana pengelolaan yang telah 

ditetapkan sebagai awiq-awiq pengelolaan sumberdaya perikanan pantai 

dalam suatu kawasan pengelolaan. 

d. Mengkoordinasikan bantuan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya 

maupun dibidang dana ke desa-desa pantai yang melakukan atau akan 

melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai. 

e. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, memverifikasi dan mencari solusi 

atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya 

perikanan pantai yang muncul dimasing-masing desa ataupun 

dikawasan pengelolaan. 
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f. Melaporkan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai di 

kawasan pengelolaannya secara tertulis setiap tahun kepada Dinas 

Kelautan dan Perikanan.       

Pengaturan-pengaturan yang telah disepakati dan termuat dalam 

dokumen awiq-awiq adalah penetapan zona penangkapan ikan yaitu zona I 

hanya untuk nelayan tradisional, nelayan dengan alat tangkap seperti purse 

seine, mini pure seine, jaring gondrong, long line dan jaring dasar daerah 

penangkapan pada zona II dan nelayan tradisional boleh manangkap sampai 

zona II.  

Selain penggunaan alat tangkap juga disepakati tentang jumlah mata 

lampu yang digunakan yaitu maksimum tiga mata lampu. Selain kedua hal 

tersebut terdapat kesepakatan tentang larangan penggunaan bom ikan, 

potasium sianida, kompresor dan jaring oros untuk penangkapan ikan. 

Awiq-awiq selain memuat tentang areal tangkapan dan penggunaan alat 

tangkap, juga memuat tentang sanksi-sanksi bagi yang melanggar. Adapun 

bentuk sanksinya adalah berupa denda bentuk rupiah. Besar denda 

tergantung pada jumlah pelanggran dan bentuk pelanggaran dan nilainya 

berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp.500.000,-. (Dinas Perikanan dan 

Kalautan Lombok Timur, 2006).    
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BAB 7 

NILAI-NILAI KEAGAMAAN MASYARAKAT NELAYAN 

DALAM PANDANGAN MASYARAKAT 

Nilai-nilai keagamaan masyarakat Nelayan di Desa Ketapang Raya, 

dalam tataran konsep ideal Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran 

sempurna, komprehensif dan universal. Pembahasan konsep dan teori tentang 

Islam sampai kapanpun selalu saja relevan dan memiliki ruang yang cukup 

singnifikan untuk ditinjau ulang. Penduduk Desa Ketapang Raya  berjumlah 

3.464 orang yang terdiri dari  2,117 kepala keluarga (KK), dan yang berprofesi 

sebagai Nelayan berjumlah 1.278 orang (Propil Desa , 2013). Total jumlah 

Nelayan di Ketapang Raya sebanyak 1.902 orang. Dari jumlah tersebut Nelayan 

yang berasal dari Ketapang Raya 76,47 %.  

Komposisi Nelayan berdasarkan profesinya.Masyarakat di wilayah studi 

dilihat dari struktur mata pencahariannya terdiri dari Nelayan, pedagang bakulan 

dan buruh Nelayan. Komposisi Nelayan tersebut berdasarkan jenis pekerjaan 

utamanya terdiri dari 368 orang Nelayan pemilik, 1,570 orang buruh Nelayan 

atau pedagang bakulan dan 26 orang pengusaha Nelayan. Dari komposisi 

tersebut dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lokasi penelitian 

yang dominan oleh Nelayan kecil dan buruh Nelayan. 

Dalam rangka menentukan arah Pembangunan yang berkelanjutan terukur 

dan berdaya guna, maka Desa Ketapang Raya mempunyai Visi “:“Mewujudkan 

Masyarakat Desa Ketapang Raya Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah 

SWT. Sejahtera, Cerdas, Arif, dan Bermartabat” Visi Pembangunan Desa 

Ketapang Raya tersebut memiliki makna sebagai berikut: 

1. Masyarakat Desa Ketapang Raya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, 

yakni untuk menciptakan kondisi yang menunjang tercapainya kondisi yang 
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aman, tertib, dan taat terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang ada, yang telah diatur oleh Agama. 

2. Sejahtera, cerdas, arif dan bermartabat, yakni untuk menciptakan masyarakat 

Ketapang Raya  yang yang mengerti dan memahami akan hak dan kewajiban 

sebagai warga masyarakat sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang 

arif dalam bersikap dan dengan mengedepankan norma-norma yang ada 

sehingga menjadi warga yang bermartabat. 

Untuk mendalami nilai-nilai keagamaan masyarakat Nelayan di desa 

Ketapang Raya, berikut dipaparkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh.  

tokoh agama sebagai berikut; 

Menurut TGA, Masyarakat di Ketapang Raya memiliki pandangan 

bahwa keutamaan Islam dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan karena Islam 

memperhatikan keutuhan dimana memperhatikan segala aspek manusia: badan, 

jiwa, akal dan ruhnya, selain itu juga memperhatikan aspek kesepaduan, Islam 

dalam memperlakukan individu bahwa ia mamperhitungkan ciri-ciri 

kepribadiannya: jasad, jiwa, akal, dan ruh yang berkaitan berbaur satu sama lain, 

sehingga bila terjadi perubahan pada salah satu komonennya maka akan berlaku 

perubahan-perubahan pada komponen-komponen yang lain.  

Dari paparan TGA di atas bahwa agama yang dianut oleh masyarakat 

Nelayan adalah Islam. Islam sebagai agama memberikan ketenangan pada jiwa 

akal dan kedamaian antar manusia. Islam mendamaikan aktifitas-aktifitas 

keseharian masyarakat. Untuk membenarkan dalil penulis, diperkuat oleh 

pandangan tokoh lainnya. 

TGM dalam argumentasinya menyampaikan bahwa Kesepaduan 

individu-individu di masyarakat Islam dan dari kesepaduan diantara masyarakat 

dipandang berpadu antara berbagai komponen dan aspeknya. Kesinambungan, 

patutlah sistem Islam itu memberi peluang belajar Islam juga selalu selalu 

mengajarkan pembaharuan diri. membaharui diri disamping masyarakat 
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meyakini ajaran Islam masih terjaga keaslian terutama dalam memberikan 

prioritas kepada kerohanian yang diajarkan oleh Islam. 

Konsep kebaruan dalam menjalankan Islam terjadi di Desa Ketapang 

Raya dengan pemahaman yang disosialisasikan. Kegiatan tersebut berdampak 

kultural dalam menjalankan ibadah bagi masyarakat.  

Hal senada dikemukan oleh TGM bahwa masyarakat di Desa Ketapang 

Raya mmemahami bahwa Fungsi-fungsi kepribadian manusia berhubungan 

dengan asfek jasmaniah dan rohaniah. Fungsi-fungsi kepribadian yang 

berhubungan dengan asfek jasmaniah meliputi: fungsi motoric pada bagian 

tubuh, fungsi sensoris pada bagian-bagian tubuh, fungsi neotorik pada system 

syaraf, fungsi pada bagian tubuh yang erotis, funggsi pernafasan pada alat 

pernafasan, fungsi predaran darah pada jantung dan urat-urat nadi, dan fungsi 

perencanaan makanan pada alat perencanaan.Sedangkan fungsi kepribadian 

yang bersifat rohaniah meliputi fungsi-fungsi,pengamatan, perhatian,tanggapan 

dan fungsi kemauan. 

Pandangan tersebut dipertajam oleh Bapak Kepala Desa yang 

mengungkapkan bahwa Ada banyak cara yang ditempuh untuk meningkatkan 

akhlak yang terpuji secara lahiriah yang dilakukan masyarakat di Ketapang 

Raya,diantaranya: (1) Pendidikan, dengan pendidikan, cara pandang seseorang 

akan bertambah luas,tentunya dengan mengenal lebih jauh akibat dari masing-

masing akhlak terpujidan tercela, (2) Menaati dan mengikuti aturan dan undang-

undang yang ada di masyarakat dan negara. Bagi seorang muslim tentunya 

mengikuti aturan yang digariskan Allah dalamAl-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW, (3) Kebiasaan, akhlak terpuji dapat ditingkatkan melalui 

kehendak dan kegiatan baikyang dibiasakan, (4) Memilih pergaulan yang baik, 

sebaik-baik pergaulan adalah berteman dengan paraulama (orang beriman) dan 

ilmuwan (intelektual), (5) Melalui perjuangan dan usaha. Menurut Hamka, 
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bahwa akhlak terpuji tidak timbulkalau tidak dari keutamaan, sedangkan 

keutamaan tercapai melalui perjuangan. 

Pandangan lain tentang mendalai nilai-nilai keagamaan yang ada di desa 

Ketapang Raya diperoleh dari informan yang menjadi pengelola dan tenaga 

pendidik, dengan paparannya bahwa Kerjasama baik dalam bentuk perdagangan 

usaha dan lain-lain, islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja 

sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan 

Rasul-Nya.  

Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling 

menghianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama 

Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya 

kerja sama yang yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan 

sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun 

kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab 

masing-masing. 

Salah seorang ustadz sekaligus wakil pengelola madrasah memberikan 

penjelasan yang sama bahwa masyarakat Ketapang Raya melakukan 

keagamaan sebagai berikut: Dalam kehidupan masyarakat desa Ketapang Raya, 

sehari-harinya dari dulu sampai sekarang setiap waktu senantiasa memikirkan 

bagaimana daya dan upaya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup 

rumah tangga, aktifitas mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab 

kepala rumah tangga selalu berpegang tuguh pada nilai-nilai agama dan adat 

istiadat yang telah mereka sepakati bersama dan berlaku sejak lama. Faham 

masyarakat di desa Ketapang Rayaadalah “Mencari Rizki yang baik dan benar 

untuk mendatangkan keberkahan adalah kegiatan ekonomi yang 

diperintahkan”. 
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Dari hasil observasi peneliti, masyarakat Ketapang Raya telah 

melakukan antisipasi yang diperkirakan mampu mengikuti perkembangan 

zaman, Masyarakat Ketapang Raya mempunyai keinginan dan harapan yang 

belum tercapai.Dalam menanti keinginan tersebut, pasti perasaan selalu dibuat 

harap-harap cemas.Berharap semoga keinginan dapat terlaksana, cemas jika 

ternyata keinginan itu gagal diraih. Dalam kondisi seperti itu, bersikap optimis 

atau berharap akan mendapat kebaikan adalah penting, sebab jika tidak sama 

artinya kita sudah kalah sebelum bertanding.  

Sikap dan perilaku optimis wajib dimiliki oleh setiap orang, agar dalam 

menginginkan sesuatu tidak tertimpa stress atau putus asa. Sebab dengan 

optimis, jiwa kita akan tetap tenang, hati kita akan tetap damai, dan senantiasa 

berusaha dan berdo‟a. jadi, pentingnya sikap optimis 

Islam diyakini sabagai suatu agama sekaligus suatu system, maka disini 

Islam dapat memberikan tuntunan dalam beretika bisnis.Dengan adanya 

tutntunan ini maka diharpakan dapat memberikan pola bisnis yang islami sesuai 

dengan kaidah yang ada . Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, sebagai sumber ajaran 

islam, merupakan  nilai-nilai dasar atau prinsip – prinsip umum yang 

penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 

mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu, termasuk tatanan kehidupan 

bisnis. Sebagai tuntunan dalam segala asfek kehidupan seringkali menggunakan 

istilah-istilah yang dikenal dalam dunia.  

Sedangkan akhlak yang terpuji batiniah, dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu: (1) Muhasabah, yaitu selalu menghitung perbuatan-

perbuatan yang telah dilakukannyaselama ini, baik perbuatan buruk beserta 

akibat yang ditimbulkannya, ataupunperbuatan baik beserta akibat yang 

ditimbulkan olehnya, (2) Mu‟aqabah, memberikan hukuman terhadap berbagai 

perbuatan dan tindakan yangtelah dilakukannya. Hukuman tersebut tentu 

bersifat ruhiyah dan berorientasi padakebajikan, seperti melakukan shalat 

sunnah yang lebih banyak dibanding biasanya,berdzikir dan sebagainya, (3) 
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Mu‟ahadah, perjanjian dengan hati nurani (batin), untuk tidak mengulangi 

kesalahandan keburukan tindakan yang dilakukan, serta menggantinya dengan 

perbuatan baik, (4) Mujahadah, berusaha maksimal untuk melakukan perbuatan 

yang baik untukmencapai derajat ihsan, sehingga mampu mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, dan (5) (muraqabah). Hal tersebut dilakukan dengan 

kesungguhan dan perjuangan keras,karena perjalanan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah banyak rintangannya. 

Berakhlak mulia atau terpuji masyarakat Ketapang Raya berusaha 

menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam 

agama Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian 

membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya.  

Ada beberapa hal yang mendorong seorang untuk berbuat baik, 

diantaranya: (1)  Karena bujukan atau ancaman dari orang lain, (2) Mengharap 

pujian atau karena takut mendapat cela, (3) Karena kebaikan dirinya (dorongan 

hati nurani), (4) Mengharapkan pahala dan sorga, (5) Mengharap pujian dan 

takut azab Tuhan, dan (6)  Mengharap keridhaan Allah semata. Akhlak yang 

terpuji berarti sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma atau 

ajaran Islam. 

 

A. Aktivitas Keagamaan Masyarakat Nelayan di Ketapang Raya 

  Desa Ketapang Raya adalah merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa 

Tanjung Luar di kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Bila ditinjau 

dari profesi penduduknya maka mayoritas sebagai petani dan Nelayan, ada juga 

menjadi PNS, pengusaha serta TKI/TKW (Malaysia, Arab Saudi).  

  Kehidupan sosial masyarakat di Desa Ketapang Raya dapat melukiskan 

bahwa telah ada kerjasama yang meruapakan bagian dari adat istiadat seperti 

gotong royong dalam masyarakat. Saat ini kegiatan gotong royong masih dapat 

kita lihat ditengah-tengah masyarakat seperti banjar, awiq-awiq dan sudah 
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memilikikarme dan kerame yang telah disepakati masyarakat secara bersama-

sama. Implementasinya pada bidang-bidanag pembagunan sarana dan prasarana 

umum (tempat ibadah, dll).  

Pada tataran praktik keseharian, secara lebih rinci berdasarkan 

observasi penelitian aktivitas keagamaan masyarakat Ketapang Raya diperoleh 

melalui beberapa wawancara sebagai berikuth Berdasarkan hasil temuan 

penelitian, Kegiatan Pembinaan Keagamaan masyarakat rutin dilaksanakan 

setiap magrib dan Isya‟ sebelum turun melaut,. Kegiatan ini dilakukan secara 

khidmat oleh masyarakat dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 

penanaman kecintaan membaca al-Qur‟an secara berjamaah. 

Tentang tujuan pelaksanaan program pembinaan keagamaan 

masyarakat Nelayan  dengan kepala, dalam hal ini beliau mengemukakan: 

“Program pembinaan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kami laksanakan 

dipetang hari sekalian sholat Magrib dan Isya‟ berjamaah, yakni sebelum 

mereka turun ke laut memulai, karena melalui kegiatan ini kami berusaha untuk 

tetap saling mengingatkan mengenai tujuan hidup kita yakni beribadah kepada 

Allah, selain itu agar kami semua tetap istiqomah memperbaiki niat dalam 

mencari rizki yakni semata-mata untuk mendapat rhido Allah SWT, sehingga 

apa yang kami peroleh dalam hidup ini Insyaallah menjadi berkah ” 

Salah seorang ustadz sekaligus wakil pengelola madrasah memberikan 

penjelasan yang sama bahwa masyarakat Ketapang Raya melakukan 

keagamaan mengemukakan. Pelaksanaan pembinaan keagamaan masyarakat 

tidak bisa dilaksnakan pagi dan siang, berhubung masyarakat masih berada di 

tengah laut untuk mendapatkan riski. Namun yang kami laksanakan di petang 

hari saat sholat magrib dan Isya‟ berjamaah dan sudah kami laksanakan sejak 

tahun 2012 lalu, selain itu dilaksankan melalui pengajian bulanan dalam 

pelaksanaannya kami melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, diantara bentuk 

kegiatan tersebut antara lain hiziban, membaca berzanji, pembaca tilawatil 

Qur‟an dan penceramah yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan 
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nasehat dari tokoh agama dan diahiri dengan doa yang dipimpin oleh para 

iman.
 
 

  Dari hasil observasi dan keterangan hasil wawancara di atas, masyarakat 

Ketapang Raya sangat inovatif dalam merespon kemajuan perkembangan sosial. 

Untuk mengetahui aktivitas keagamaan masyarkat di desa Ketapang Raya dapat 

dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan melalui upacara-

upacara keagamaan. Beberapa upacara keagamaan seperti halal bi halal, 

perawatan jenazah, tahlil, maulid Nabi SAW., qurban, zakat dan banyak lagi 

aneka ritual lainnya, termasuk ritual aqiqah- berkhitan, dan pernikahan 

merupakan bagian dari aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 

masyarakat Muslim pesisir. Sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat 

muslim, tentunya upacara-upacara keagamaan tersebut bukan sekedar diadakan, 

terlebih diada-adakan (dibuat sendiri tanpa adanya dasar atau landasan), 

melainkan telah mereka yakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW., terlepas dari bentuk upacara tersebut persis dengan apa yang 

telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., atau telah termodifikasi sedemikian 

rupa dengan disesuaikan dengan tradisi yang berkembang di lingkungannya, 

atau bahkan hanya mengambil semangatnya saja.  

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat di 

Ketapang Raya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini  “Banyak sekali 

manfaat yang kami rasakan sejak dimulainya kegiatan ini, salah satu diantaranya 

adalah masyarakat menjadi disiplin sholat dan bekerja, karena mereka 

diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang dimulai sejak pukul 

18.20 – 19.30 wita, jadi kira-kira pukul 18.00 mereka sudah banyak yang  hadir 

di masjid untuk menyiapkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini juga banyak 

masyarakat yang merasakan manfaatnya seperti silaturrahim  menjadi lebih 

optimal karena masyarakat sudah benar-benar siap dalam melaksanakan ibadah 

dan bekerja.
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Paparan lain, disampakan oleh masyarakat dengan hasil awancara 

tentang pembinaan keagamaan masyarakat Nelayan di desa Ketapang Raya  

menyatakan: “Kami merasa senang, dengan adanya kegiatan pembinaan 

keagamaan karena kami bisa belajar sekaligus mempersiaspkan diri untuk 

bekerja membaca al-qur‟an bersama-sama, walaupun kami harus tetap berusaha 

keras  karena kalau terlambat  pasti ada kegiatan yang tertinggal. Shalat 

berjama‟ah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman dusun Lungkak, adalah 

sholat magrib dan Isya‟. Pelaksanaan sholat berjama‟ah dzuhur diikuti oleh 

bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu dengan dipimpin lansung oleh imam masji. 

Namun karena masjid masih dalam tahap perbaikan, shalat berjama‟ah 

dilakukan dihalaman. 

Wawancara tentang tujuan dan manfaat pelaksanaan program sholat 

berjama‟ah dengan salah satu tokoh masyarakat, dalam hal ini beliau 

menyatakan: “Program ini bertujuan untuk mengajarkan pada masyarakat 

pentingnya melaksanakan ibadah sholat secara berjama‟ah, selain itu kegiatan 

ini juga bertujuan agar masyarakat melaksanakan sholat pada waktunya karena 

mereka berangkat kerja pukul 20.00 sehingga kami merasa sangat perlu adanya 

sholat berjama‟ah magrib dan isya, setidaknya dengan adanya kegiatan ini 

sebelum berangkat kerja mereka bisa lansung konsentrasi melaut” 

Wawancara mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program 

sholat berjama‟ah masyarakat Nelayan di Ketapang Raya, dalam hal ini beliau 

mengemukakan: “Kami melaksanakan sholat magrib dan Isya‟ berjama‟ah di 

mushalla, biasanya kami laksanakan pada waktu sebelum turun ke laut, Program 

memang belum bisa kami laksanakan secara maksimal, hal ini menjadi PR besar 

bagi kami selaku Nelayan, selama ini kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 

secara bergilir perkelas dikarenakan kondisi ekonomi kami yang tidak 

memungkinkan, namun Isyaallah kami terus akan berusaha untuk 

mengikutinya” 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
114 

 

Berdasarkan observasi  pelaksanaan program tahfidz Al-Qur‟an dengan 

pengurus masjid diperoleh informasi“Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap 

hari minggu Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dianjurkan kepada 

masyarakat yaitu anak-anak,remaja, pemuda yang berminat dengan dikoordinir 

Pembina pengurus masjid, selain itu  Kegiatan keagamaan masyarakat Ketapang 

Raya dilaksanakan untuk menyambut datangnya hari besar Islam seperti maulid 

Nabi, Isra‟ Mi‟raj, Hari raya Qurban, dan tahun baru islam. Program ini sudah 

dilaksanakan sejak tahun 2012, sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat 

setempat. Kegiatan ini dilaksanakan sewaktu ada undangan dari masyarakat 

bersama-sama membaca surah yasin dan dzikir. 

Wawancara kepala desa, dalam hal ini beliau mengemukakan, “Dalam 

mewujudkan masyarakat yang berbudaya islami kami memprogramkan kegiatan 

hafalan al-Qur‟an, masyarakat  tentu sudah sepatutnya mendukung kegiatan 

tersebut, bentuk dukungan yang telah kami lakukan adalah memberi bantuan 

kepada masyarakat yang mau menghafal Al-Qur‟an kami juga mengadakan 

haflah al-Qur‟an setiap tahunnya dengan harapan mereka menjadi lebih 

termotivasi dalam menghafal al-Qur‟an”.
 
 

Kerjasama baik dalam berbagai bentuk seoerti perdagangan usaha dan 

lain-lain, masyarakat Ketapang Raya islam memberikan dorongan dan 

pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan 

dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak 

yang bekerja sama untuk saling menghianati, karena perbuatan tersebut dapat 

merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. 

Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang yang baik diperlukan adanya 

unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu 

kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah 

hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur 

hak dan tanggung jawab masing-masing. 
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B. Simbol-Simbol Keagamaan Masyarakat Nelayan di Ketapang Raya. 

Pendidikan masyarakat di Desa Ketapang Raya terdiri dari: (1) jumlah 

buta hurup 235 orang, (2) tidak tamat SD 342 orang, (3) SD 565 orang, (4) 

SLTP 202 orang dan (5) SLTA 198 orang D-2 dan D-3 sejumlah 14 orang 

(Profil Desa Ketapang Raya, 2009). Jumlah penduduk dengan tingkat 

pendidikan tidak tamat SD sampai SLTP yaitu sebesar 91 %.Realitas ini juga 

dapat menggambarkan secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa 

Ketapang Raya. 

Masyarakat Desa Ketapang Raya  terdiri dari beberapa etnis yaitu etnis 

Sasak, Bugis, Bajo, Arab dan Jawa. Meskipun berasal dari banyak etnis dalam 

komunikasi antar mereka menggunakan bahasa Bajo dan Sasak. Keragaman 

asal etnis masyarakat menyebabkan masyarakat Ketapang Raya memiliki sifat 

terbuka dengan masyarakat lain dari luar Ketapang Raya. Hasil observasi 

menunjukkan secara umum masyarakat Ketapang Raya berkembang sesuai 

dengan asal etnisnya.Masyarakat yang berasal dari etnis Bugis dan Jawa lebih 

berkembang menjadi Nelayan besar dan sebagai pemilik modal 

(patron).Khusus dari etnis Bugis selain sebagai pemilik modal, mereka 

berperan sebagai pemimpin formal dan tokoh agama.Masyarakat dari etnis Bajo 

dan lainnya lebih banyak berkembang menjadi Nelayan kecil dan secara sosial 

lebih berperan sebagai pemimpin non formal yaitu tokoh adat (mangku). 

Data observasi dan dokumentasi dierkuat denga  hasil wawancara 

bersama beberapa tokoh masyarkat seperti kepala desa, pemuka agama, 

pemuka masyrakat bahkan dengan beberapa Nelayan yang mengeluti bisnis 

perikanan diperoleh beberapa informasi tentang simbol-simbol keagamaan 

masyarakat Nelayan di desa Ketapang Raya sebagai berikut; Pemerataan 

pembangunan diseluruh wilayah dan disemua sektor prioritas yaitu sektor 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat; 

dilaksanakan dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar 
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masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara 

merata di seluruh wilayah. 

C. Informasi yang lain tentang simbol keagamaan masyarakat Nelayan di 

desa Ketapng raya diperoleh data tentang pemberdayaan perempuan 

sebagai berikut 

Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial 

politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap 

anak, ini dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi seluruh lapisan 

masyarakat khususnya kaum perempuan yang sering terlupakan dalam 

pembangunan dan mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang selanjutnya berkontribusi menunjang perwujudan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa 

Ketaang Raya; Sebagai kepala selalu memperkuat dalam pemberdayaan 

perempuan dalam pembangunan sosial politik, terlebih dalam pencegahan 

kekerasan  rumah tangga dan perlindungan terhadap anak, ini semua dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi seluruh masyarakat khususnya 

kaum perempuan yang sering terlupakan dalam pembangunan dan mendukung 

upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang selanjutnya 

berkontribusi menunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh agama di 

Desa Ketapang Raya; Sebagai kepala selalu memperkuat dalam pemberdayaan 

perempuan dalam pembangunan sosial politik, terlebih dalam pencegahan 

kekerasan  rumah tangga dan perlindungan terhadap anak, ini semua dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi seluruh masyarakat khususnya 

kaum perempuan yang sering terlupakan dalam pembangunan dan mendukung 

upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang selanjutnya 

berkontribusi menunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat. 
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 Mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kehidupan antar 

kelompokyang rukun, taqwa dan penuh kesejukan dengan tetap memelihara 

danmengembangkan budaya dan kearifan, mewujudkan kondisi yang 

mendukung bagi pelaksanaan misi-misi lainnya. Kesuksesan pelaksanaan 

pembangunan memerlukan suasana yang kondusif, aman, damai serta 

berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, 

menurunya kasus kriminalitas, menurunnya kasus kekerasan dalam rumah 

tangga serta diskriminasi terhadap perempuan. Adanya suasana rukun, aman 

dan damai merupakan prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para 

investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya 

membangun Desa Ketapang Raya. 

 Menumbuh kembangkan iklim investasi masyarakat untuk membuka 

lapangan kerja yang secara langsung mampu mengangkatperekonomian dan 

kesejahteraan masyarakt; 

Pelaksanaan misi ini guna mendukung terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat dari aspek ekonomi. Penciptaan iklim investasi yang kondusif 

dengan menyederhanakan proses administrasi dan prosedur perijinan serta 

penciptaan kondisi aman dan rasa aman akan menarik minat masyarakat untuk 

berinvestasi. Dengan meningkatnya investasi diharapkan berdampak pada 

meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, 

pemerataan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

 Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. Pelaksanaan 

misi ini guna menjamin terakomodirnya aspirasasi masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan berdampak pada 

terwujudnya iklim yang kondusif dan meningkatnya dukungan masyarakat bagi 

pelaksanaan pembangunan. Dengan meningkatnya kualitas demokrasi 
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diharapkan akan mampu menghasilkan para pemimpin daerah baik di eksekutif 

maupun legislatif yang berkualitas, bersih, responsif terhadap berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

 Pemerintah Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten 

Lombok Timur,dalam hal pelayanan di bidang sosial sejak dilantiknya Kepala 

Desa terpilih masa bakti tahun 2011 – 2017,telah berkomitmen menyantuni 

masyarakat yang di timpa musibah baik di laut maupan di darat dan insya Allah 

akan di tindak lanjuti dengan suatu Lembaga sosial Desa yang bersifat 

permanen. 

 Mengenai dengan pembinaan Kantibmas,dalam upaya pembinaan  

selain di koordinasikan dengan Lembaga Ketahanan Desa seksi 

Keamanan,Kepala Desa Ketapang Raya membangunan Kimitraan deangan 

Polmas/ Kepolisian Sektor Keruak dan Koramil 1615 Kecamatan 

Keruak.Sejauh ini Alhamdullilah secara umum suasana kamtibmas di Desa 

Ketapang Raya dalam keadaan sangat kondusif sehingga oda Pemerintahan 

berjalan dengan baik dan terkendali. 

 Selanjutnya di bidang seni budaya, Kepala Desa Ketapang Raya 

bi\egitu berperan aktif melestarikan budaya seperti kesenian gambus ala suku 

bugis dan mandar.Disamping itu Desa Ketapang Raya berhasil membina 2 ( 

dua grup kesenian Cilokak yang berada di Dusun Kedome. 

D. Permasalahan Yang Di Hadapi 

Desa Ketapang Raya terletak di jalur lintas selatan yang  sebagaimana 

kita ketahui , Pemerintah Daerah mencanangkan ke depan sebagai wilayah 

Pariwisata.yang tentunya dilakukan pembenahan di segala aspek sebagai 

pendukung program tersebut salah satu yang sangat vital seperti infastuktur 

dalam hal ini adalah jalan raya.sepeti jalan induk Desa/jalan raya Desa 
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Ketapang Raya sangat memperhatinkan kondisinya ( jurusan Dusun Kedome – 

Dusun Pelebe ). 

Berbagai upaya yang telah di lakukan oleh Kepala Desa namun sampai 

akhir Tahun Anggaan 2015 belum di sikapi oleh Instansi terkait,semoga 

ditahun 2015  Pemerintah Daerah menyikapi hal tersebut.  
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BAB 8 

REALITAS KEAGAMAAN NELAYAN DI DESA 

KETAPANG RAYA 

 

A. Nilai-nilai Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Ketapang Raya 

Kecamatan Keruak  

 

Bentuk dalam mewujudkan nilai yang islami, masyarakat nelayan di desa 

Ketapang Raya berusaha untuk melibatkan setiap kompnen masyarakat dengan 

bekerja sama pekerjaan yang berat menjadi ringan, upaya yang kami dilakukan 

terkait dengan hal itu adalah selalu memotivasi diri dan masyarakat sehingga 

tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba, kepala keluarga 

dan bagian dari masyarakat. Temuan penelitian yang diperoleh dari paparan 

data tentang nilai-nilai keagamaan masyarakat nelayan secara umum berbasis 

ilahiyah (ketuhanan), Insaniyah (diri) dan nilai Basyariyah (kemasyarakatan). 

Berikut dijelaskan melalui tabel tentang nilai-nilai keagamaan masyarakat 

nelayan di desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. 

Untuk mendalami nilai-nilai keagamaan masyarakat nelayan di desa 

Ketapang Raya, berikut dipaparkan hasil wawancara dengan tokoh agama 

sebagai berikut; Masyarakat di Ketapang raya memiliki pandangan bahwa 

keutamaan Islam dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan karena Islam 

memperhatikan keutuhan dimana memperhatikan segala aspek manusia: badan, 

jiwa, akal dan ruhnya, selain itu juga memperhatikan aspek kesepaduan, Islam 

dalam memperlakukan individu bahwa ia mamperhitungkan ciri-ciri 

kepribadiannya: jasad, jiwa, akal, dan ruh yang berkaitan berbaur satu sama lain, 

sehingga bila terjadi perubahan pada salah satu komonennya maka akan berlaku 

perubahan-perubahan pada komponen-komponen yang lain 
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Selanjutnya, untuk mendalai nilai-nilai keagamaan yang ada di desa 

Ketapang Raya peneliti mewawancarai tokoh masyarakat sekaligus tokoh ada 

dengan hasil sebagai berikut; Kesepaduan individu-individu di masyarakat Islam 

dan dari kesepaduan diantara masyarakat dipandang berpadu antara berbagai 

komponen dan aspeknya. Kesinambungan, patutlah sistem Islam itu memberi 

peluang belajar Islam juga selalu selalu mengajarkan pembaharuan diri. 

membaharui diri disamping masyarakat meyakini ajaran Islam masih terjaga 

keaslian terutama dalam memberikan prioritas kepada kerohanian yang 

diajarkan oleh Islam 

Tabel. 5.1. 

 Nilai-Nilai Kegamaan pada masyarkat nelayan  di Desa Ketapang Raya 

Kecamatan Keruak 

 

No Nilai-Nilai Bentuk Ket 

1 Ilahiyah (ketuhanan) Beriman dan bertawqa, 

menjalankan perintah dan 

menjauhi larangan 

 

2 Insaniyah/Nafsiyah 

(diri) 

Tidak mudah putus asa, selalu 

bersemangat dalam ibadah dan 

bekerja, berusaha jujur 

 

3 Basyariyah 

(kemasyarakatan) 

Saling membantu dalam setiap 

kebutuhan masyarakat, saling 

menjaga dan saling menghormati 

 

 

Bentuk pengengbangan religious community dilihat dari tataran nilai 

yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati 

dan perlu dikembangkan di masyarakat, untuk selanjutnya membangun 

komitmen dan loyalitas bersama diantara semua warga terhadap nilai yang telah 

disepakati. 

Religious community dilihat dari tataran praktik keseharian (aktifitas) 

merupakan perwujudan nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati sebagai 

sikap dan prilaku keseharian semua warga masyarakat, dalam hal ini dilakukan 
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tiga langkah proses yakni 1) sosialisasi nilai-nilai agama yang sepakati sebagai 

sikap dan prilaku ideal sesuai dengan visi kedepan, 2) penepatan action plan  

baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang yang merupakan 

langkah sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh 

semua warga sekolah, 3) pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi. 

Strategi dalam bentuk tataran praktik keseharian, nilai-nilai keagamaan 

yang telah disepakati diwujudkan dalam bentuk sikap dan prilaku keseharian 

oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan prilaku keagamaan 

masyarakat nelayan dalam tataran praktik keseharian dapat dilakukan melalui 

tiga tahap, yaitu: pertama, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai 

sikap dan prilaku ideal yang ingin dicapai. Kedua, penetapan action plan 

mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan 

dilakukan oleh semua pihak dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah 

disepakati, ketiga pemberian penghargaan terhadap masyarakat. Penghargaan 

dapat berbentuk materi, psikologik, cultural, atau sosial. 

Strategi dalam mewujudkan religious community meminjam teori 

koentjaningrat tentang wujud kebudayaan, meniscayakan upaya 

pengembangan dalam tiga tataran, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran 

praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya (Koentjaningrat, 2006: 

157). 

 Strategi untuk membudayakan nilai-nilai agama di masyarakat dapat 

dilakukan melalui:  

a. Power strategi, yakni strategi pembudayaan nilai-nilai agama disekolah 

dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui peoples power. Peran 

kepala sekolah sangat dominan dalam melakukan perubahan;  

b. Persuasif strategi, yang dijalankan lewat pembentukan opini dan 

pandangan masyarakat atau warga sekolah; dan 

c. Normatif re-edukatif. Norma adalah aturan yang berlaku dimasyarakat. 

Norma termasyarakatkan lewat education (pendidikan). Normatif 
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digandengkan deng re-educatif (pendidikan ulang) untuk menanamkan 

dan mengganti paradigm berpikir warga sekolah yang lama dengan yang 

baru. 

 

1. Nilai Ilahiyah (ketuhanan) 

Kuatnya komitmen aparatur desa dan masyarakat dapat 

dijelaskan dengan menggunakan pendekatan struktural, yaitu menjaga 

nilai-nilai ketuhanan sudah menjadi komitmen dan kebijakan sehingga 

lahirnya berbagai peraturan atau kebijakan yang mendukung lahirnya 

berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat serta berbagai sarana dan 

prasarana pendukungnya termasuk dari sisi pembiayaan. Dengan demikian 

pendekatan ini lebih bersifat “top down” yakni kegiatan keagamaan yang 

dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat atau pimpinan desa yang 

disepakati bersama masyarakat   

Nilai ilahiyahh yang dimaksud dalam temuan penelitian ini adalah 

masyarkat nelayan di desa Ketapang Raya meyakini bahwa Islam sebagai 

agama universal dan masih terjaga keasliaannya. Adapun bentuk 

operasional dari nilai Insaniyah tersebut antara lain mayoritas penduduk 

di desa Ketapang Raya beragama Islam dan menjalankan ajaran-ajaran 

agama seperti sholat, puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji. 

Nilai-nilai keagamaan masyarakat dapat ditempuh melalui 1) 

integrasi iman dan taqwa dalam visi, misi, tujuan dan strategi desa 2) 

optimalisasi pelaksanaan pendidikan agama Islam disekolah, 3) integrasi 

iman dan taqwa dalam proses pembelajaran, 4) pelaksanaan kegiatan 

ekstra kurikuler berwawasan iman dan taqwa, 5) pembentukan school 

culture yang mendukung peningkatan kualitas iman dan taqwa, dan 6) 

melaksanakan kerja sama antara sekolah dengan orang tua peserta didik. 

Kepala desa dan para tokoh baik masyarakat, adat dan pemuda, 

hendaknya memiliki kematangan spiritual (Tasmara, 2006: 6). 
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Sedikitnya terdapat lima sifat layanan yang harus diberikan pada warga 

sekolah  meliputi: (1) Kepecayaan (reliability); layanan sesuai dengan 

yang dijanjikan, (2) Keterjaminan (assurance); mampu menjamin 

kualitas layanan yang diberikan, (3) Penampilan (tangible);iklim yang 

kondusif, (4) Perhatian (emphaty); memberikan perhatian penuh pada 

masyarakat, dan (5) Ketanggapan (responsiveness) cepat tanggap 

terhadap keutuhan masyarakat 

2. Nilai Insaniyah/nafsiyah 

Nilai nafsiyah yang dimaksud dalam temuan penelitian ini adalah 

masyarakat nelayan di desa Ketapang Raya kecamatan keruak, senantiasa 

menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela, ini dibuktikan dari 

beberapa aturan yang disepakati melalui awiq-awiq desa dimana 

masyarakat tidak diperbolehkan minum minuman keras, berjudi dan 

mencuri baik di darat maupun di laut. Selain itu masyarakat ketapang 

raya selalu bersemangat untuk mencari nafkah sebagai bekal hidup dan 

ibadah, ini terlihat setiap kali mereka turun ke laut selalu diawali dengan 

ritual ibadah seperti sholat berjamaah di masjid dan berdoa. 

Pengembangan religius comunity disemangati oleh pengaruh-

pengaruh, pembangunan, kesan baik dari dunia luar maupun dari 

kepemimpinan atau suatu organisasi. Kegiatan keagamaan yang dibuat 

atas prakarsa atau instruksi dari pejabat atau pimpinana atasan. Religius 

comunity merupakan pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya 

manusia untuk mengembangkan dan mengerjakan masalah-masalah 

kehidupan akhirat atau kehidupan rohani saja. Pendekatan ini 

diaplikasikan melalui pengoptimalan kegiatan belajar dan sehingga 

masyarakat mempunyai peran yang lebih banyak dalam mengoptimalkan 

diri 

  Pengembangan religius comunity adalah yang didasari oleh pemahaman 

bahwa kehidupan terdiri dari beberapa aspek, dan pendidikan dipandang 
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sebagai pemahaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan 

yang masing-masing bergerak dan menjalankan fungsinya. Masing-

masing gerakan bagaikan sebuah mesin yang terdiri dari beberapa 

komponen yang saling terkait.  Pengembangan budaya agama yang 

disemangati oleh budaya pandangan bahwa pendidikan agama adalah 

kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas komponen-komponen 

yang rumit) yang berusaha mengembangkan pandangan atau semangat 

hidup agamis,. yang di manifestasikan dalam sikap hidup dan 

keterampilan hidup yang religius. 

Model pengembangan budaya agama organik tersebut 

berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibagun 

dari fundemental values yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur‟an 

dan as-sunnah sohihah sebagai sumber pokok kemudian bersedia mau 

menerima konstribusi pemikiran dari para ahli serta pertimbangan 

konteks historisnya. Karena itu, nilai ahli  ilahi/ agama/ wahyu 

didugakan sebagai sumber konsultasi yang bijak (Muhaimin, 2001: 305-

307). 

3. Nilai Basyariyah 

Adapun nilai Basyariah yang dimaksud dalam temuan penelitian ini 

adalah masyarakat nelayan di desa Ketapang Raya ditengah aktivitas 

melayan dan menghidupkan keluarga, senantiasa menjaga keharmonisan 

bermasyarakat dan bertetangga. Untuk menjaga keharmonisan tersebut 

masyarakat senantiasa saling bahu membahu, gotong royong serta saling 

menjaga serta memelihara kehidupan bermasyarakat. Keteladanan 

merupakan salah satu kunci utama dalam penanaman dan peningkatan 

iman, sebab dengan menampilkan bentuk aplikasi dari keimanan dan 

ketaqwaan, orang yang melihatnya akan langsung mampu meniru 

perbuatan baik tersebut, tanpa sulit memahaminya.  
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Masyarakat di desa ketapang Raya diantaranya adalah: a) 

berakhlaq yang baik, aparatur desa dan karyawan memberikan akhlaq 

yang baik, dengan cara dan sikap mereka yang menjunjung tinggi 

toleransi kepada sesama; b) menghormati yang lebih tua, walaupun posisi 

mereka sebagai tukang kebun atau karyawan; c) mengucapkan kata-kata 

yang baik; d) memakai busana yang islami.  

Selain itu masyarakat desa Ketapang Raya memiliki sifat terbuka 

karena keterbukaan merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan 

dilingkungan mana saja  berada sehingga akan terjalin hubungan baik, 

selalu berpikir positif terhadap orang lain, masyarakatnyai selalu 

mengadakan keterbukaan terhadap segala permasalahan, biasanya ketika 

ada kesalah pahaman, mereka bersama kepala desa dan para tokoh 

dengan segera bermusyawarah untuk mencari jalan tengah ataupun solusi, 

kemudian diadakan sosialisasi terkait permasalahan tersebut sehingga 

tidak menjalar kemana-man, baik itu permasalahan internal maupun 

eksternal 

Tugas utama pemimpin masyarakat adalah mengatur situasi, 

mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga dan menjadi 

juru bicara kelompok. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, 

terutama dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan 

dituntut untuk mampu berperan ganda, baik sebagai catalyst, solution 

givers, process helpers, dan resource linker.  

a) Catalyst yakni berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya 

perubahan menuju kondisi yang lebih baik,  

b) Solution givers, berperan mengingatkan terhadap tujuan akhir dari 

perubahan,  
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c) Process helpers, berperan membantu kelancaran proses perubahan, 

khususnya menyelesaikan masalah dan membina hubungan antara 

pihak-pihak yang terkait, dan  

d) Resource linkers, berperan menghubungkan orang dengan sumber 

dana yang diperlukan (Mulyasa, 2005: 21). 

 

 

B. Aktivitas Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Ketapang Raya 

 

Dalam rangka menentukan arah Pembangunan yang berkelanjutan terukur 

dan berdaya duna, maka Desa Ketapang Raya mempunyai Visi “:“Mewujudkan 

Masyarakat Desa Ketapang Raya Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah 

SWT. Sejahtera, Cerdas, Arif, dan Bermartabat” Visi Pembangunan Desa 

Ketapang Raya tersebut memiliki makna sebagai berikut: 

3. Masyarakat Desa Ketapang Raya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, 

yakni untuk menciptakan kondisi yang menunjang tercapainya kondisi yang 

aman, tertib, dan taat terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang ada, yang telah diatur oleh Agama. 

4. Sejahtera, cerdas, arif dan bermartabat, yakni untuk menciptakan masyarakat 

Ketapang Raya  yang yang mengerti dan memahami akan hak dan kewajiban 

sebagai warga masyarakat sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang 

arif dalam bersikap dan dengan mengedepankan norma-norma yang ada 

sehingga menjadi warga yang bermartabat. 

Masyarakat di desa Ketapang Raya memahami bahwa Fungsi-fungsi 

kepribadian manusia berhubungan dengan asfek jasmaniah dan rohaniah. 

Fungsi-fungsi kepribadian yang berhubungan dengan asfek jasmaniah meliputi: 

fungsi motoric pada bagian tubuh, fungsi sensoris pada bagian-bagian tubuh, 

fungsi neotorik pada system syaraf, fungsi pada bagian tubuh yang erotis, 

funggsi pernafasan pada alat pernafasan, fungsi predaran darah pada jantung dan 
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urat-urat nadi, dan fungsi perencanaan makanan pada alat 

perencanaan.Sedangkan fungsi kepribadian yang bersifat rohaniah meliputi 

fungsi-fungsi,pengamatan, perhatian,tanggapan dan fungsi kemauan. Berikut 

tabel Aktivitas keagamaan masyarakat nelayan di Ketapang Raya 

Tabel. 5.2. 

Aktivitas Keagamaan Masyarakat Nelayan 

 

NO Aktivitas Operasional Ket 

1 Ibadah Sholat berjamaah, merayakan hari besar 

Islam, majlis taklim, zikir dan yasinan 

keliling serta membaca hizib 

Aktif 

2 Muamalah Melakukan transaksi perdagangan hasil 

tangkapan  dengan prosnsip syariah, 

mengeluarkan zakat fitrah, mal dan infaq 

sadaqoh 

Aktif 

3 Ekonomi Menyimpan hasil usaha dari perdaganangan 

melalui koperasi desa yang berbasis syariah. 

Arisan haji dan umrah 

Aktif 

 

Ada banyak cara yang ditempuh untuk meningkatkan akhlak yang terpuji 

secara lahiriah yang dilakukan masyarakat di Ketapang Raya,diantaranya: (1) 

Pendidikan, dengan pendidikan, cara pandang seseorang akan bertambah 

luas,tentunya dengan mengenal lebih jauh akibat dari masing-masing akhlak 

terpujidan tercela, (2) Menaati dan mengikuti aturan dan undang-undang yang 

ada di masyarakat dan negara.  

Bagi seorang muslim tentunya mengikuti aturan yang digariskan Allah 

dalamAl-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, (3) Kebiasaan, akhlak 

terpuji dapat ditingkatkan melalui kehendak dan kegiatan baikyang dibiasakan, 
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(4) Memilih pergaulan yang baik, sebaik-baik pergaulan adalah berteman 

dengan paraulama (orang beriman) dan ilmuwan (intelektual), (5) Melalui 

perjuangan dan usaha. Menurut Hamka, bahwa akhlak terpuji tidak timbulkalau 

tidak dari keutamaan, sedangkan keutamaan tercapai melalui perjuangan. 

Pandangan lain tentang mendalai nilai-nilai keagamaan yang ada di desa 

Ketapang Raya diperoleh dari informan yang menjadi pengelola dan tenaga 

pendidik, dengan hasil sebagai berikut Kerjasama baik dalam bentuk 

perdagangan usaha dan lain-lain, islam memberikan dorongan dan pengarahan 

agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan 

Allah dan Rasul-Nya.  

Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling 

menghianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama 

Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya 

kerja sama yang yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan 

sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun 

kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab 

masing-masing. 

Salah seorang ustadz sekaligus wakil pengelola madrasah memberikan 

penjelasan yang sama bahwa masyarakat Ketapang Raya melakukan keagamaa; 

dalam kehidupan masyarakat desa Ketapang Raya, sehari-harinya dari dulu 

sampai sekarang setiap waktu senantiasa memikirkan bagaimana daya dan 

upaya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, aktifitas 

mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga 

selalu berpegang tuguh pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang telah 

mereka sepakati bersama dan berlaku sejak lama. Faham masyarakat di desa 

Ketapang Rayaadalah “Mencari Rizki yang baik dan benar untuk 

mendatangkan keberkahan adalah kegiatan ekonomi yang diperintahkan” 
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Dari hasil observasi peneliti, masyarakat Ketapang Raya telah 

melakukan antisipasi yang diperkirakan mampu mengikuti perkembangan 

zaman, Maasyarakat Ketapang Raya mempunyai keinginan dan harapan yang 

belum tercapai.Dalam menanti keinginan tersebut, pasti perasaan selalu dibuat 

harap-harap cemas.Berharap semoga keinginan dapat terlaksana, cemas jika 

ternyata keinginan itu gagal diraih. Dalam kondisi seperti itu, bersikap optimis 

atau berharap akan mendapat kebaikan adalah penting, sebab jika tidak sama 

artinya kita sudah kalah sebelum bertanding. Sikap dan perilaku optimis wajib 

dimiliki oleh setiap orang, agar dalam menginginkan sesuatu tidak tertimpa 

stress atau putus asa. Sebab dengan optimis, jiwa kita akan tetap tenang, hati 

kita akan tetap damai, dan senantiasa berusaha dan berdo‟a. jadi, pentingnya 

sikap optimis 

Islam diyakini sabagai suatu agama sekaligus suatu system, maka disini 

Islam dapat memberikan tuntunan dalam beretika bisnis.Dengan adanya 

tutntunan ini maka diharpakan dapat memberikan pola bisnis yang islami sesuai 

dengan kaidah yang ada . Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, sebagai sumber ajaran 

islam, merupakan  nilai-nilai dasar atau prinsip – prinsip umum yang 

penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 

mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu, termasuk tatanan kehidupan 

bisnis. Sebagai tuntunan dalam segala asfek kehidupan seringkali menggunakan 

istilah-istilah yang dikenal dalam dunia. Sedangkan akhlak yang terpuji 

batiniah, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (1) Muhasabah, yaitu 

selalu menghitung perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannyaselama ini, 

baik perbuatan buruk beserta akibat yang ditimbulkannya, ataupunperbuatan 

baik beserta akibat yang ditimbulkan olehnya, (2) Mu‟aqabah, memberikan 

hukuman terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yangtelah dilakukannya. 

Hukuman tersebut tentu bersifat ruhiyah dan berorientasi padakebajikan, seperti 

melakukan shalat sunnah yang lebih banyak dibanding biasanya,berdzikir dan 

sebagainya, (3) Mu‟ahadah, perjanjian dengan hati nurani (batin), untuk tidak 
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mengulangi kesalahandan keburukan tindakan yang dilakukan, serta 

menggantinya dengan perbuatan baik, (4) Mujahadah, berusaha maksimal 

untuk melakukan perbuatan yang baik untukmencapai derajat ihsan, sehingga 

mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan (5) (muraqabah). Hal 

tersebut dilakukan dengan kesungguhan dan perjuangan keras,karena 

perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah banyak rintangannya. 

Berakhlak mulia atau terpuji masyarakat Ketapang Raya berusaha 

menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam 

agama Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian 

membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya. Ada 

beberapa hal yang mendorong seorang untuk berbuat baik, diantaranya: (1)  

Karena bujukan atau ancaman dari orang lain, (2) Mengharap pujian atau karena 

takut mendapat cela, (3) Karena kebaikan dirinya (dorongan hati nurani), (4) 

Mengharapkan pahala dan sorga, (5) Mengharap pujian dan takut azab Tuhan, 

dan (6)  Mengharap keridhaan Allah semata. Akhlak yang terpuji berarti sifat-

sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma atau ajaran Islam. 

Hicman dan Silva (1984: 67) mengatakan bahwa terdapat tiga langkah 

untuk mewujudkan budaya termasuk dalam mengembangkan religious school 

culture, yaitu: komitmen, kompeten dan konsistensi. Nilai-nilai yang disepakati 

tersebut bersifat vertikal dan horizontal 

Religious Community yang bersifat vertikal berwujud hubungan manusia 

atau warga sekolah dengan Allah. dan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

solat berjamaah, pasa senin kamis, do‟a bersama, ketiak akan/ menempuh ujian 

dan akan meraih sukses. Religious Community yang horizontal berwujud 

hubungan sesam manusia atau warga sekolah dan hubungan mereka dengan 

alam sekitar. Menyangkut hubungan mereka dengan lingkungannya atau alam 

sekitarnya dapat diwujudkan dalam membangun suasana atau iklim yang 

komitmen dalam menjaga dan memelihara berbagai pasilitas atau sarana 

prasarana yang dimiliki oleh kepala sekolah, serta menjaga dan memelihara 
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kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan. Sehingga ikut bertanggung 

jawab dalam masalah tersebut dan sama-sama menjaga. 

Scheler membagi 4 aspek nilai, diantaranya adalah (Simon, 2004: 298): 

a) Nilai tentang nikmat atau tidak nikmat hal ini berhubungan  dengan 

kenikmatan yang didapat dari kenikmatan indrawi; b) Nilai vital yakni yang 

berhubungan dengan kondisi kesehatan manusia, termasuk juga kebesaran hati 

dan keberaniannya; c) Nilai rohani yakni yang berhubungan dengan sikap kita 

terhadap keadilan dan estetika; d)Nilai absolut yakni nilai objek absolute yang 

berhubungan dengan sesuatu yang dianggap kudus. 

Religious community bila dilihat dalam dataran nilai: semangat 

berkorban, semangat persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi mulia 

lainnya. Penanaman nilai-nilai religius dalam rangka mewujudkan religious 

school culture dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara internal maupun 

eksternal. Secara internal, pendidikan dihadapakan pada keberagaman siswa, 

baik dari sisi keyakinan beragama maupun keyakinan dalam satu agama. Lebih 

dari itu, setiap siswa memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. 

Secara eksternal, pendidikan agama dihadapkan pada satu realitas masyarakat 

yang sedang mengalami krisis moral. 

C. Simbol Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Ketapang Raya 

Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan secara 

terprogram sebagai learning process atau solusi terhadap suatu masalah. 

Diantaranya adalah: Pertama pembentukan atau terbentukanya religious school 

culture melalui penurutan, peniruan, penganutan dan penataan suatu scenario 

(tradisi, perintah) dari atas atau dari luar pelaku budaya yang bersangkutan. 

Kedua pembentukan budaya secara terprogram melalui learning proses. 

Dimana pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya, dan suatu kebenaran, 

keyakinan, anggapan dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan 

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan prilaku. 
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Sehingga didalam bukunya Koentjaraningrat, mengelompokkan aspek-

aspek budaya (Culture) berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu: (1) kompleks 

gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan 

sikap; (2) kompleks aktivis seperti, pola komunikasi, tari-tarian, upacara adat 

(Koentjaraningrat, 1969: 17). (3) material hasil benda seperti, seni, peralatan 

dan lain sebagainya. Dan juga Robert K. Marton berpendapat bahwa diantara 

segenap unsur-unsur budaya terdapat unsur yang terpenting yaitu kerangka 

aspirasi, dalam artian ada nilai budaya yang merupakan konsepsi abstrak yang 

hidup di alam pikiran (Fernadez, 1990: 28). Mewujudkan kerukunan hidup 

beragama dan kehidupan antar kelompok yang rukun, taqwa dan penuh 

kesejukan dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan, 

mewujudkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan misi-misi lainnya. 

Kesuksesan pelaksanaan pembangunan memerlukan suasana yang kondusif, 

aman, damai serta berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan 

masyarakat, menurunya kasus kriminalitas, menurunnya kasus kekerasan dalam 

rumah tangga serta diskriminasi terhadap perempuan. Adanya suasana rukun, 

aman dan damai merupakan prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada 

para investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya 

membangun Desa Ketapang Raya. 

Simbol-simbol keagamaan masyarakat nelayan di antaranya Pemerataan 

pembangunan diseluruh wilayah dan disemua sektor prioritas yaitu sektor 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat 

dan dilaksanakan dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara 

merata di seluruh wilayah. Budaya dapat menjadi nilai-nilai yang tahan lama 

jika ada proses internalisasi budaya. Dalam bahasa inggris, internalized berarti 

to incorporate in oneself. Jadi, internalisasi berarti proses menanamkan dan 

menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri (self) orang 

yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut 
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dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. 

Seperti pendidikan, pengarahan, indoktrinasi, brainwashing dan lain 

sebagainya (Dhara, 1997: 82). 

 Simbol keagamaan masyarakat nelayan juga seperti pemberdayaan 

perempuan, Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial 

politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap 

anak, ini dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi seluruh lapisan 

masyarakat khususnya kaum perempuan yang sering terlupakan dalam 

pembangunan dan mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang selanjutnya berkontribusi menunjang perwujudan 

kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel simbol-simbol keagamaan masyarkat 

nelayan di Ketapang Raya Kecamatan Keruak Lombok Timur. 
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No Simbol Bentuk Ket 

1 Mendirikan Lembaga 

Pendidikan 

Mendirikan sekolah, madarsah 

dari tingkat dasar dan menengah. 

3 TK/RA 3 SDN 2 MI, dan 1 

MTs. Sedangkan MA sedang 

dalam proses pendirian dan 

pengurusan izin 

 

2 Sarana Ibadah 4 masjid dan 4 mushalla dan 3 

majlis taklim 

 

3 Ekonomi Membuat koperasi simpan 

pinjam untuk modal masyarakat 

 

 

Selanjutnya adalah proses pembentukan budaya yang terdiri dari sub-

proses yang saling berhubungan antara lain kontak budaya, penggalian budaya, 

seleksi budaya, pemantapan budaya,  sosialisasi budaya, internalisasi budaya, 

perubahan budaya, pewarisan budaya yang sering terjadi dalam hubungan 

dengan  lingkungannya secara terus-menerus  dan berkesinambungan 

(Hofstede, 1998: 27). 

Dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama di desa Ketapang Raya 

yaitu dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan, 

mewujudkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan misi-misi lainnya. 

Menurunya kasus kriminalitas, menurunnya kasus kekerasan dalam rumah 

tangga serta diskriminasi terhadap perempuan. Adanya suasana rukun, aman 

dan damai merupakan prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para 

investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya 

membangun Desa Ketapang Raya. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan 

memerlukan suasana yang kondusif, aman, damai serta berkurangnya konflik 

antar kelompok maupun golongan masyarakat (Wawancara Kades, 2017). 
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Didalam bukunya Koentjaraningrat (1989: 74) menyebutkan unsur-

unsur universal dari kebudayaan yaitu meliputi: (1) sistem religi dan upacara 

keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, 

(4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem  mata pencaharian dan, (7) sistem teknologi 

dan peralatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa budaya itu paling sedikit 

mempunyai tiga wujud yaitu: (1) suatu kopleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai,  

norma-norma; (2) suatu kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam 

masyarakat; dan (3) sebagai benda-benda manusia. Tiga macam wujud budaya 

diatas, dalam konteks organisasi disebut dengan budaya organisasi 

(organizational culture). Dalam konteks perusahaan, diistilahkan dengan 

budaya perusahaan (corporate culture), dan pada lembaga pendidikan/sekolah 

disebut dengan budaya sekolah (school culture). 

Dan juga organisasi (termasuk lembaga pendidikan), budaya diartikan 

sebagai berikut: Pertama, sistem nilai yaitu keyakinan dan tujuan yang dianut 

bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi yang potensial membentuk 

prilaku mereka dan bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian anggota. 

Dalam lembaga pendidikan misalnya,budaya ini berupa semangat belajar, cinta 

kebersihan, mengutamakan kerja sama dan nilai-nilai luhurlainnya. Kedua 

norma prilaku yaitu cara berprilaku yang sudah lazim digunakan dalam sebuah 

organisasi yang bertahan lama karena semua anggotanya mewariskan prilaku 

tersebut kepada anggota baru. Dalam lembaga pendidikan, prilaku ini antara 

lain berupa semangat untuk selalu giat belajar, selalu menjaga kebersihan, 

bertutur sapa santun, dan berbagai prilaku mulia lainnya (Cotter & Heskett, 

1997: 5). 

Sebagai tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Ketapang Raya 

selalu mendukung dan mengajak mayarakat untuk selalu mewujudkan 

kerukunan dalam hidup beragama di desa Ketapang Raya yaitu dengan tetap 

memelihara dan mengembangkan budaya, mewujudkan kondisi yang 
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mendukung bagi pelaksanaan misi-misi lainnya, seperti  selalu menurunya 

kasus kriminalitas, menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga serta 

diskriminasi terhadap perempuan. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan 

memerlukan suasana yang kondusif, aman, damai serta berkurangnya konflik 

antar kelompok maupun golongan masyarakat, adanya suasana rukun, aman 

dan damai merupakan prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para 

investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya 

membangun Desa Ketapang Raya
 
 

Gagasan yang memandang bahwa lembaga pendidikan dalam konteks 

organisasi merupakan suatu budaya dimana ada suatu sistem dari makna yang 

dianut bersama dikalangan para anggotanya merupakan fenomena yang relatif 

baru (Sahlan, 2010: 72). Para teoritis organisasi mengakui dengan menyadari 

pentingnya peran yang dimainkan budaya tersebut dalam kehidupan anggota-

anggota organisasi. Asal-usul budaya sebagai satu variabel independen yang 

mempengaruhi sikap dan prilaku seorang atau dapat dirunut baik sejak adanya 

ide pelembagaan. Bila suatu organisasi menjadi terlembaga, organisasi itu 

memiliki kehidupannya sendiri, terlepas pendirinya atau siapapun anggotanya 

(Raharjo, 2004: 269). 

Budaya organisasi mengacu pada keyakinan bersama,sikap dan tata 

hubungan serta asumsi-asumsi yang secara eksplisit atau implisit diterima dan 

digunakan oleh seluruh anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan luar 

dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.  

Dalam hal ini, budaya organisasi mempunyai pengaruh penting 

terhadap motivasi. Budaya organisasi (Organizational culture) jika 

diaplikasikan pada lingkungan manajemen organisasi, lahirlah konsep budaya 

manajemen. Lebih spesifik lagi, jika budaya organisasi diaplikasikan pada 

lingkungan manajemen organisasi sekolah maka lahirlah konsep budaya 

(Ndraha, 1997: 4). Memperkuat dalam pemberdayaan perempuan dalam 
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pembangunan sosial politik, terlebih dalam pencegahan kekerasan  rumah 

tangga karena ini banyak terjadi di berbagai daerah dan perlindungan terhadap 

anak, ini semua dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi 

seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan yang sering terlupakan dalam 

pembangunan dan mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang selanjutnya berkontribusi menunjang perwujudan 

kesejahteraan masyarakat. 

Menumbuh kembangkan iklim investasi masyarakat untuk membuka 

lapangan kerja yang secara langsung mampu mengangkatperekonomian dan 

kesejahteraan masyarakt, Pelaksanaan misi ini guna mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi. Penciptaan iklim investasi yang 

kondusif dengan menyederhanakan proses administrasi dan prosedur perijinan 

serta penciptaan kondisi aman dan rasa aman akan menarik minat masyarakat 

untuk berinvestasi. Dengan meningkatnya investasi diharapkan berdampak 

pada meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi 

masyarakat, pemerataan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

 Adapun menurut Glock dan Stark (1966) dalam Muhaimin (2001: 294), ada 

lima macam dimensi keberagamaan, yaitu: (1) Dimensi keyakinan yang berisi 

pengharapan-pengharapan yakni orang religius berpgang teguh pada pandangan 

teologis tertentu dan mengakui keberdaan doktrin tersebut. (2) Dimensi praktik 

agama yang mencakup prilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan 

orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. (3) 

Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa 

semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. (4) Dimensi 

pengetahuan. Agama yang mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar 

keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. (5) Dimensi pengalaman atau 
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konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagaman, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 

Sehingga tradisi dan perwujudan ajaran dalam agama memiliki 

keterkaitan yang erat kerena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari 

masyarakat atau lembaga dimana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga 

memiliki hubungan timbal balik bahkan saling mempengaruhi dalam agama. 

Untuk itu, menurut Mukti Ali, agama mempengaruhi jalannya masyarakat dan 

pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Dalam 

kaitan ini, sujatmoko juga mengatakan bahwa keberagamaan manusia, pada 

saat yang bersamaan selalu disertai dengan identitas budayanya masing-masing 

yang berbeda-beda.  

Adapun menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar 

(Agustian, 2003: 249), menyatakan bahwa ada beberapa sikap religious yang 

tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, diantaranya adalah 

kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, bekerja efisien, 

visi kedepan, disiplin tinggi, dan keseimbangan. Meningkatkan kualitas 

demokrasi melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan politik. Pelaksanaan misi ini guna menjamin 

terakomodirnya aspirasasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang akan berdampak pada terwujudnya iklim yang kondusif dan 

meningkatnya dukungan masyarakat bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan 

meningkatnya kualitas demokrasi diharapkan akan mampu menghasilkan para 

pemimpin daerah baik di eksekutif maupun legislatif yang berkualitas, bersih, 

responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Dalam meningkatakan kulitas demokrasi, kami selaku kepala desa 

melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik yang ada di Desa 

Ketapang Raya, karena dengan meningkatnya kualitas demokrasi diharapkan 

akan mampu menghasilkan para pemimpin daerah baik di eksekutif maupun 
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legislatif yang berkualitas, bersih, responsif terhadap berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat. Pelaksanaan ini guna menjamin 

terakomodirnya aspirasasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang akan berdampak pada terwujudnya iklim yang kondusif 

dan meningkatnya dukungan masyarakat bagi pelaksanaan pembangunan, 

terutama di Desa Ketapang Raya. 

Keberagamaan (relegiusitas) tidak selalu identik dengan agama. Agama 

lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan, dalam aspek 

yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Religiusitas 

lebih lebih melihat aspek “hati” pribadi sehingga lebih dalam dari agama yang 

tampak formal. Dalam meningkatakan demokrasi, kami selaku tokoh 

masyarakat selalu mendukung apa yang di programkan oleh kepala desa 

Ketapang Raya, seperti melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan 

politik yang ada di Desa Ketapang Raya, Pelaksanaan ini guna menjamin 

terakomodirnya aspirasasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang akan berdampak pada terwujudnya iklim yang kondusif 

dan meningkatnya dukungan masyarakat bagi pelaksanaan pembangunan, 

terutama di Desa Ketapang Raya karena dengan meningkatnya kualitas 

demokrasi diharapkan akan mampu menghasilkan para pemimpin daerah baik 

di eksekutif maupun legislatif yang berkualitas, bersih, responsif terhadap 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Religiousitas atau keberagamaan seseorang harus mampu diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktifitas beragama bukan hanya berkaitan 

dengan aktifitas yang tampak seperti melakukan prilaku ritual (beribadah) 

tetapi juga melakukan aktifitas yang tidak tampak yakni suatu aktifitas yang 

didorong oleh kekuatan supranatural dan terjadi dalam hati (Anchok, 1995: 

76). Sebagai masyarakat bahwa Penciptaan iklim investasi yang kondusif 

dengan menyederhanakan proses administrasi dan prosedur perijinan serta 
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penciptaan kondisi aman dan rasa aman akan menarik minat masyarakat untuk 

berinvestasi, dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi yang berivestasi 

itu sendiri. Dengan meningkatnya investasi diharapkan berdampak pada 

meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, 

pemerataan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. 

Istilah keberagamaan merupakan istilah yang tidak mudah untuk 

diberikan batasan secara pasti karena hal tersebut berkaitan dengan nilai yang 

abstrak. Secara terminologi nilai keberagamaan berasal dari dua kata yakni 

nilai dan keberagaman. Menurut Rokeach dan Bank, nilai merupakan suatu 

tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan dimana 

seseorang bertindak atau menghindar dari suatu tindakan, atau mengenai 

sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemberian arti 

terhadap suatu objek. Sedangkan keberagaman merupakan suatu sikap atau 

kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan 

sesorang terhadap suatu agama (Susilo, 2003: 22).  

Dalam Penciptaan iklim investasi yang kondusif selaku kepala desa 

Ketapang Raya  dengan menyederhanakan atau mempermudah proses 

administrasi dan prosedur perijinan karena menurut kami selaku kapala desa 

mengganggap bahwa mempersulit dalam proses administrasi dan surat 

menyurat itu dapat menghambat percepatan dalam kemajuan pembangunan di 

desa, terutama di desa Ketapang Raya, serta penciptaan kondisi aman dan rasa 

aman akan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi, dan itu akan menjadi 

daya tarik tersendiri bagi yang berivestasi itu sendiri. Dengan meningkatnya 

investasi diharapkan berdampak pada meningkatnya ketersediaan lapangan 

kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, pemerataan, dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, paling 

tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 
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BAB 9 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini data-data yang terkait 

dengan masalah yang akan dibahas dan dijabarkan secara deskriptif-

interpretatif (Moleong, 1991: 31). Bogdan Taylor dalam bukunya Meleong 

mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk lebih jelasnya 

beberapa ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu: 

1. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber 

data langsung. Lingkungan alamiah yang dimaksud bisa saja dalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan atau masyarakat tanpa dilakukan 

perubahan dan intervensi oleh peneliti. 

2. Penellitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik, data yang diperoleh dari 

hasil penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, catatan, disusun 

peneliti di lokasi penellitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan 

statistik. 

3. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan hasil. Sebab dalam 

penelitian ini data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan 

pertaxaan apa, mengapa dan bagaimana. 

4. Penelitian kualitatif sifatnya induktif, yaitu penelitiannya peneliti terjun 

langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang 

terjadi secara alami, mencatat, menganilis, menafsirkan dan melaporkan 

kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. 
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5. Penelitian kualitatif mengutamakan makna, makna yang diungkap berkisar 

pada asumsi-asumsi apa yang dimiliki orang mengenai hidupnnya 

(Ibrahim, 2001: 197). 

Adapun jenis pendekatan kualitatif yang akan peneliti gunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Disebut penelitian deskriptif, atau 

penelitian pra-eksperimen, dilakukan dalam bentuk  atau melalui kegiatan 

eksplorasi, yakni mengungkap, mendeskripsikan dan menerangkan gejala atau 

fakta tertentu berdasarkan kenyataan atau keadaan rielnya. Dimana data-data 

yang kemudian diperoleh akan di uraikan dengan kata-kata. 

Peneliti memilih menggunakan kualitatif deskriptif-analitis karena 

peneliti akan menjabarkan dan menjabarkan, serta menganilis bagaimana nilai, 

aktivitas dan symbol relegiositas masyarakat nelayan dalam bentuk kata-kata, 

tidak berbentuk angka-angka. Oleh karena itu untuk bisa mendeskripsikan 

fenomena-fenomena tersebut, peneliti harus berinteraksi langsung dengan 

subyek penelitian sehingga data-data yang dibutuhkan benar-benar kita 

dapatkan serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi empat 

kegiatan pokok yaitu; pertama,  kegiatan penelitian, kedua, penelitian 

lapangan, ketiga, analisis data. Keempat, penulisan laporan (Ibrahim, 2001: 

106). Kegiatan pra penelitian akan dilakukan persiapan sebelum melakukan 

aktivitas penelitian di lapangan dimulai, seperti menyusun proposal penelitian, 

mementukan responden penelitian yang akan dijadikan narasumber, membuat 

instrumen penelitian, mengurus surat izin penelitian, menyusun jadwal 

penelitian dan pedoman pengumpulan data. 

Penelitian lapangan akan dilakukan pengumpulan data dari lokasi 

penelitian dengan melakukan kegiatan observasi langsung terlebih dahulu, 

wawancara mendalam, mengkaji data yang telah terkumpul, keabsahan data 
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yang telah terkumpul, dan memfokuskan data untuk persiapan analisis 

awal.Pada tahap analisis data, peneliti akan melakukan analisis awal setelah 

data terkumpul secara lengkap, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis 

lanjutan dan pendalaman data yang sesuai dengan kajian penelitian. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh 

karena itu, peneliti harus melibatkan diri dalam aktivitas subyek penelitian 

untuk menjamin keabsahan data, sehingga data-data yang diperoleh itu valid 

dan obyektif terhadap maslah-masalah yang diteliti.Peneliti dalam penelitian 

kualitatif bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, 

penafsir data dan akhirnya berhk untuk menarik kesimpulan terhadap 

penelitian yang dilakukannya (Sugiyono, 2014: 1). 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat 

partisipan.Dalam hal ini kehadiran peneliti di lokasi penelitian langsung 

sebagai pewawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang kredibel. 

Selain sebagai pewawancara, peneliti akan mengamati langsung proses prilaku 

keagamaa yang terjadi sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara 

semakin kridibel.Jadi, dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri (Sugiyono, 2014: 1-2). Sedangkan instrumen-instrumen yang lain 

merupakan instrumen pendukung atau instrumen pelengkap. Oleh karena itu 

kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ketapang Raya Kecamatan 

Keruak Kabupaten Lombok Timur.Desa Tergolong bau sebagai pemekaran 

dari desa Tanjung Luar.Nalayan adalah sumber pendapatan penduduk dan 

menjadi tenaga kerja ke luar negeri. 
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E. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama peneliti kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan. Sumber data yang berupa kata-kata dapat diperoleh dengan 

wawancara.Sedangkan data yang berupa tindakan dapat diperoleh dengan 

observasi terhadap kegiatan pendidikan, yang selanjutnya dideskripsikan 

sendiri oleh peneliti. 

Adapun subyek yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini diantaranya: kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. 

Penentuan sumber data tersebut berdasarkan asumsi bahwa subyek yang 

menjadi sumber data tersebut mengetahui permasalahan yang akan peneliti 

teliti. 

 

F. Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah 

diri peneliti sendiri, sedangkan untuk meminimalisir kesalahan dalam 

melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode pengambilan data 

dengan instrumen lain yaitu pedoman wawancara dan observasi. Cara lain 

yang akan digunakan sebagai hasil penelitian dengan membuat catatan 

lapangan. Isi dari catatan lapangan terdiri dari refleksi dan deskripsi, hal ini 

diperlukan ketika peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Dengan 

catatan ini memungkinkan peneliti menemukan data yang tidak terduga, 

sehingga sekecil apapun data akan sangat membantu dalam membuat analisis 

dan kesimpulan. 

Penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data 

tersebut diolah atau dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan 

atau diinterpretasikan sebagai kesimpulan penelitian. Adapun data yang akan 

dilumpulkan tersebut diperoleh dari sumber data.Sumber data yang paling 

menonjol adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan edukatif 
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sehari-hari. Kaidah yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif selalu 

menggunakan sumber-sumber utama (data primer dan sekunder).Sumber 

primer adalah data asli atau pelaku utama dari sebuah kejadian, sedangkan data 

sekunder merupakan data yang timbul dari data asli atau yang masih jauh dari 

sumber orisinil primer. 

Mengingat beragamnya jenis data, maka jenis instrumen yang 

digunakan untuk menjaring data dan teknik pengumpulan data juga bervariasi. 

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan bebrapa metode 

pengumpulan data berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode observasi langsung yang 

mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati apa 

yang kira-kira dapat dijadikan sebagai sumber data. Dalam peneltian 

kualitatif, penggalian dokumen dan data yang terkait dengan kajian 

penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting. Adapun data-data yang 

peneliti ingin dapatkan dari metode observasi ini adalah: (1) Letak geografis 

desa Ketapang Raya, (2) Situasi dan kondisi budayadesa Ketapang Raya. 

2. Metode Interview (wawancara) 

Metode interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Metode wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab atau dialog secara langsung yang dilakukan antara 

pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang 

diinginkan. Peneliti akan menggunakan metode interview dalam bentuk 

semi structural, yaitu dengan cara mula-mula peneliti menanyakan 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu 

diperdalam untuk mencari keterangan lebih lanjut. 
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Adapun data-data yang ingin peneliti peroleh dari metode interview 

ini adalah: (1) Nilai-nilai keagamaan masyarakat neayan, (2) Aktivitas 

keagamaan, dan (3) Smbol-simbol keagamaan masyarakat nelayan. Adapun 

yang akan dijadikan sumber informasi dalam memperoleh data dari metode 

interview adalah tokoh-tokoh kunci yang meliputi kepala desa, toga dan 

toma. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah meode pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen (Ahmadi, 2004: 8). Pendapat lain mengatakan 

metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasatise, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Husaini, 2003: 73). 

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendapatkan data tertulis yang 

dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan data yang diperlukan. 

Adapun dat-data yang peneliti ingin peroleh dari metode dokumentasi ini 

adalah: (1) kegiatan-kegiatan keagamaan, (2) prilaku-prilaku keagamaan, 

(3) Dokumen rencana dan perencanaan kegatan-kegiatan keagamaan, dan 

(4) symbol-simbol keagamaan masyarakat nelayan.  

 

G. Analisis Data 

Proses analisis data merupakan hal yang paling rumit dalam sebuah 

penelitian, sehingga tidak jarang para peneliti banyak yang menghentikan 

penelitiannya ketika sulit menganalisa data yang diperoleh. Analisis data dapat 

dilakukan dengan cara statistika dan non statistika. 

Analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia di 

berbagai sumber, yaitu dari pengamatan, wawancara yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya, dengan cara 

mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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selanjutnya dibuatkan kesimpulan. Adapun analisis data yang akan peneliti 

gunakan adalah analisis non statistik (statistik deskriptif), karena data yang 

diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga bisa disusun dan 

langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian berdasarkan 

masalah-maslah yang dirumuskan. 

Mengingat penelitian data-data kualitatif, maka penerapan analisis data 

yang akan digunakan adalah analisa data secara induktif, dimana analisa 

datanya berangkat dari kasus atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian 

melakukan generalisasi dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat 

umum.Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus atau peristiwa konkrit, kemudian data-data tersebut ditarik generalisasi 

yang bersifat umum. 

Jadi metode induktif adalah proses analisa data dari yang bersifat 

khusus ke umum. Setelah data terkumpul selama melakukan penelitian perlu di 

interpretasikan dengan teliti dan cermat sehingga akan diperoleh kesimpulan 

yang obyektif dari penelitian tersebut. 

 

H. Keabsahan Data 

1. Kredibilitas. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga tehnik pengecekan dari 

tujuh teknik yang direkimendasikan Lincoln dan Guba, yaitu: (1) 

trianggulasi; (2) pengecekan anggota; dan (3) diskusi teman sejawat. 

Trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: sumber data 

dan teknik pengumpulan data. Tringgulasi pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi tertentu yang 

diperoleh dari informan lainnya. Trianggulasi  teknik pengumpulan data di 

lakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan 

melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui 

teknik lain. 
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Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau 

informasi, termasuk hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dengan baik 

dalam format catatan lapangan atau transkirp wawancara kepada informan  

agar dikomentari-disetujui atau tidak, dan ditambah informasi lainnya yang 

dianggap perlu. Komentar, reaksi, atau tambahan data atau informasi tersebut 

akan digunakan untuk merevisi catatan la-angan atau transkrip wawancara. 

2. Diskusi teman sejawat  

Dilakukan dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-

temuan penelitian ini kepada teman-teman sejawat. Semasa dilapangan 

peneliti berusaha diseminarkan dalam forum terbatas di jurusan. 

 

3. Transferabilitas 

Untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian dilakukan dalam 

konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau 

setting, maka perlu membangun keterlatihan dalam penelitian dengan cara 

uraian rinci. Dengan teknik ini peneliti akan memperoleh hasil penelitian 

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian diselenggarakan, dengan mengacu pada fokus penelitian. 

Dengan uraian rinci ini terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.langkah ini bertujuan 

untuk memperoleh kesumpulan bahwa penelitian dapat ditransfer dalam 

konteks lain (Moleong, 1991: 201). 

4.  Defendabilitas 

Dependabilitas adalah kriteria untuk menilai apakan proses 

penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menerapkan bahwa proses 

penelitian dapat dipertahankan ialah  denan audit dependabilitas oleh 

auditor independen guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. 



Potret Sosio-Religi  Masyarakat Nelayan 

 

 
150 

 

5. Komfirmabilitas 

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian 

dengan perekaman pada pelacakan data dan informasi interpretasi yang 

didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan audit 

(audit trail). Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan audit ini, 

peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti caratan 

lapangan dan transkrip wawancara, hasil perekaman (dokumen dan fhoto), 

hasil analisis data (rangkuman dan konsep-konsep), dan catatan tentang 

proses penyelenggaraan (metodologi, strategi dan usaha keabsahan.  
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BAB 10 

IMPLIKASI TEORETIS 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan gambaran paparan di atas dapat disimpulkan bahwa: Nilai-nilai 

keagamaan masyarakat nelayan di Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak 

Kabupaten Limbok Timur terdiri dari nilai Ilahiyah, nafsiyah dan basyariyah. 

Nilai-nilai (value) ilahiyah merupakan keimanan dan bertawqa dengan 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nilai-nilai Insaniyah/Nafsiyah 

(diri) yaitu Tidak mudah putus asa, selalu bersemangat dalam ibadah dan 

bekerja, berusaha jujur. Nilai-nilai Basyariyah yaitu Saling membantu dalam 

setiap kebutuhan masyarakat, saling menjaga dan saling menghormati. 

 Aktivitas keagamaan masyarakat nelayan di Desa Ketapang Raya Kecamatan 

Keruak Kabupaten Lombok Timur terdiri dari aktivitas, ibadah, muamalah dan 

ekonomi. Aktivitas ibadah terdiri dari Sholat berjamaah, merayakan hari besar 

Islam, majlis taklim, zikir dan yasinan keliling serta membaca hizib. Aktivitas 

muamalah Melakukan transaksi perdagangan hasil tangkapan  dengan prosnsip 

syariah, mengeluarkan zakat fitrah, mal dan infaq sadaqoh. Aktivitas Ekonomi 

Menyimpan hasil usaha dari perdaganangan melalui koperasi desa yang berbasis 

syariah. Arisan haji dan umrah. 

 Simbol-simbol keagamaan masyarakat nelayan di Desa Ketapang Raya 

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok  mendirikan lembaga pendidikan, sarana 

ibadah dan lembaga ekonomi. Lembaga pendidikan yang sudah didirikan antara 

lain taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah dan majlis taklim. Membangun sarana dan prasarana ibadah seperti 

masjid, mushalla dan majlis taklim. Mendirikan lembaga ekonomi masyarakat 

seperti koperasi simpan pinjam. 
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B. Implikasi  

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka studi ini menemukan 

implikasi teori yang mendukung dan mengembangkan teori yang dijadikan alat 

penelitian.  Secara umum dapat dikatakan teori ini timbul dengan berpijak pada 

pandangan Koentjaraningrat yang menyatakan berdasarkan dimensi wujudnya 

bahwa (1) kompleks gugusan atau ide seperti pikiran, pengetahuan, nilai, 

keyakinan, norma dan sikap; (2) kompleks aktivis seperti, pola komunikasi, tari-

tarian, upacara adat; (3) material hasil benda seperti, seni, peralatan 

(Koentjaraningrat, 1969: 17). Dan pandangan Robert K. Marton, tentang unsur 

budaya yaitu kerangka aspirasi, nilai budaya yang merupakan konsepsi abstrak 

yang hidup di alam pikiran. Serta Revitalisasi Budaya menurut Adler (1982: 60-

61) menunjuk perlunya latihan tertentu yang disebut coaching. Dengan 

pandangan bahwa keberadaan manusia itu harus ditafsirkan dalam kaitan dengan 

kebudayaan, dan ia mempunyai tugas untuk mempertahankan dan 

mengembangkannya.  Teori revitalisasi budaya mempunyai semboyan 

pendidikan yang bertumpu pada guru (teacher centered education). Oleh karena 

itu gurulah yang mempunyai tugas kewajiban untuk mentransfer. Guru sebagai 

tulang punggung keberhasilan proses belajar mengajar perlu dikembangkan. 

Mortimer J. Adler, seorang eksponen neo-rasionalis dari perenialisme, 

mengatakan bahwa guru yang disiapkan pertama-tama hendaklah kesuksesan 

dalam persekolahan dasar, selanjutnya perguruan tinggi belejar secara 

konprehensip menurut pendidikan umum, akademik dan profesional. 

Ketiga dasar tersebut tentunya harus diikuti dan dijawab dunia 

pendidikan Islam demi kelangsungan hidup umat manusia dalam situasi yang 

serba dinamik, inovatif serta semakin menggelobal. Pendidikan Islam dapat 

menumbuhkan kepercayaan Masyarakat karena memiliki risalah (massage) 

untuk ummat manusia yang terdiri dari risalah keadilan, kebenaran, dan 
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kebaikan, suatu risalah yang akan kekal selama-lamanya  tidak terpengaruh oleh 

faktor-faktor waktu dan tempat. 

 

2. Implikasi Praktis  

a. Desa ketapang raya memiliki peran yang strategis dalam 

mengembangkan religiusitas masyarakat pada era globalisasi dan 

otonomi 

b. Sebagai desa yang mempunyai religiusitas, desa ketapang raya memiliki 

strategi yang dijadikan ajuan dalam menghadapi tantangan globalisasi 

dan otonomi 

c. Seluruh lapisan masyarakat harus memiliki paradigma pengembangan 

yang berorientasi masa depan dengan konsep memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang berbasis religiusitas, dan ilmu pengetahuan   

d. Religiusitas masyarakat desa ketapang raya perlu memperhatikan 

beberapa hal: (1)  nilai-nilai keagamaan masyarakat nelayan, (2) prilaku  

keagamaan masyarakat nelayan dan (3) simbol keagamaan masyarakat 

nelayan.  
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