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BAB I 

KEADAAN SOSIAL BUDAYA PADA MASA PRAAKSARA, HINDU,                                         

BUDDHA  DAN ISLAM 
 

KOMPETENSI INTI 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran IPS 

 

KOMPETENSI DASAR 

• Menjelaskan Persebaran Manusia Indonesia Asal-Usul Bangsa Indonesia 

• Menjelaskan Kehidupan Manusia Praaksara masa berburu dan mengumpulkan 

makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. 

• Menjelaskan Hasil Budaya Manusia Praaksara 

• Menjelaskan Kehidupan Masyarakat Masa Hindu dan Buddha 

• Menjelaskan Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa Islam 

 

URAIAN MATERI 

 

A. PERSEBARAN MANUSIA INDONESIA ASAL-USUL BANGSA INDONESIA 

Asal usul nenek moyang Bangsa Indonesia banyak pendapat yang bermunculan 

terkait dengan dari mana sebenarnya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para pakar 

sejarah  menyampaikan argumenya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-

masing. Meskipun demikian hasil pemikiran  pakar sejarah tersebut, tidak ada satu argumen 

yang paling kuat  dengan memiliki bukti dan dasar akurat. Berikut adalah beberapa 

pendapat para ahli sejarah tentang asal usul nenek moyang bangsa Indoensia. 

 

1. Teori  Von Heine Geldern 

Von Heine Geldern menyampaikan pendapat bahwa pada jaman neolithikum 

nenek moyang bangsa Austronesia  mulai datang di kepulauan Indonesia kira-kira 

2000 tahun S.M . Kebudayaan ini  datang ke Indonesia mempunyai dua tahapan, 

yaitu: pertama, cabang kapak persegi yang penyebarannya dari dataran Asia melalui 
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jalan barat dan  peninggalannya terutama terdapat di bagian barat Indonesia dan 

kedua,  kapak lonjong yang penyebarannya melalui jalan Timur dan peninggalan-

peninggalannya merata di bagian timur wilayah Indonesia yang terjadi pada Zaman 

perunggu kira-kira tahun 500 S.M.  

Perpindahan bangsa Austronesia ke Asia Tenggara khususnya  Indonesia 

dengan memakai jenis perahu bercadik yang terkenal pada masa ini. Pada masa ini 

diduga telah tumbuh perdagangan dengan jalan tukar menukar barang (barter) yang 

diperlukan. Dalam hal ini sebagai alat berhubungan diperlukan adanya bahasa. Para 

ahli sejarah berpendapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia pada masa ini adalah 

Melayu Polinesia atau dikenal dengan sebagai bahasa Austronesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldern juga melihat bahwa kapak persegi panjang yang ada di Indonesia 

berasal dari Yunnan (Cina Selatan). Jadi, Geldern berpendapat, kapak persegi 

berasal wilayah  Yunnan bersama dengan manusianya berlabuh ke wilayah 

Indonesia, kemudian tinggal menetap dan menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. 

Terdapat pula pandanagn lain yaitu kapak persegi itu dibawa orang Yunnan ke 

Indonesia dan di Nusantara sudah menetap orang-orang Indonesia, mereka 

berinteraksi kemudia memperkenalkan kapak persegi, kemudian orang Yunnan 

kembali ke wilayah asalnya. 

 

 

Gambar 1.1. Perahu Cadik   (Sumber Furstinger. N, et.al. 2012) 
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2.  Mandaline Coloni 

Menurut Mandaline Coloni, sebelum nenek moyang bangsa Indonesia 

datang, di wilayah Indonesia sudah berrpenghuni suku nagrito dan suku weddoit. 

Kedua suku ini berasal dari Tonkin yang menyebar ke Indonesia dan pulau-pulau di 

wilayah Pasifik.  Pada saat nenek moyang bangsa Indonesia datang, suku nagrito 

sudah punah. Namun suku weddoit masih ada, diantaranya suku Sakai di Siak, suku 

Kubu di Jambi, dan suku Kubu di Palembang. 

 

3. H. Kern dan Hiene Geldern 

Menurut H. Kein dan Hiene Geldern nenek moyang bangsa Indonesia berasal 

dari daratan Asia. Pada mulanya nenek moyang Indonesia bertempat di daerah 

Yunnan (Cina Selatan) ke Selatan daerah Vietnam sampai ke Indonesia. 

 

4.  Teori  H. Kern 

H. Kern meninjau dari segi bahasa. Menurutnya melalui berbagai keterangan 

mengenai bahasa-bahasa Melayu Polinesia diceritakan tentang adanya kesamaan 

bahasa di pulau yang tersebar dari Pulau Madagaskar sampai Pulau Paskah yang 

meliputi 133 jenis bahasa. Banyaknya pulau yang terdiri dari berbagai suku bangsa 

dan dari luar suku bangsa tersebut menggunakan bermacam-macam bahasa 

sehingga oleh Kern dianggap sebagai populasi dan diambil sampelnya. 

Beberapa  bahasa dibandingkan dengan pengelompokkan. Tetapi di 

kepulauan yang tersebar di wilayah yang tersebut di atas ada satu bahasa rumpun, 

yaitu bahasa Austronesia. Dasarnya sama dengan pemakaian bahasa tetap di 

kepulauan dan bahasa di Asia daratan. Berdasarkan bahasa petunjuk itu berasal 

bahasa itu harus dicari di Selat Malaka di pantai bagian selatan Asia, yaitu Indonesia. 

Pada pulau-pulau di wilayah Nusantara asalnya satu, yaitu Austronesia. 

Bangsa yang menggunakan bahasa tinggal di sebelah utara Selat Malaka seperti 

Campa, Myanmar dan Kamboja. Dengan demikian, bangsa Indonesia berasal dari 

daerah Asia Tenggara, menyebar dari Kamboja ke Semenanjung Malaya kemudian 

sampai ke pulau Sumatera, pulau Jawa dan menyebar ke kepulauan Nusantara dan 

melebar ke pulau-pulau di luar Nusantara, ke Madagaskar dan Taiwan/Formosa. 
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5. Moh. Yamin 

Berbeda dengan pendapat sejarahwan, yang  memandang bahwa asal-usl 

nenek moyang berasal dari luar wilayah Nusantara, Moh. Yamin justru 

berpandangan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia 

sendiri. Hal ini berdasarkan penemuan fosil-fosil dan artefak manusia tertua di 

Indonesia yang tidak ditemukan di wilayah lain. 

6. Moh. Ali 

Nenek moyang bangsa Indoensia berasal dari daerah Yunan. Pendapat Moh. Ali 

dipengaruhi oleh  pendapat Mens yang menganggap bahwa bangsa Indonesia 

berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, yang 

memaksa mereka bermigrasi ke Selatan.  

7. Prof. Dr. Sangkot Marzuki 

Teorinya berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal usul 

dan keterkaitan dengan Austronesia dataran Sunda. Pernyataan tersebut menentang 

teori dari Van Heine Geldern yang menyebutkan nenek moyang Indonesia berasal 

dari Yunan. 

  

Berdasarkan keterkaitan dengan sejarah geologi, persebaran ras di Indonesia sudah 

ada sejak zaman es (glasial). Pada zaman glasial  wilayah Indonesia bagian barat masih 

bersatu dengan benua Asia sedangkan wilayah bagian timur bersatu dengan benua 

Australia.  Pada masa itu telah tersebar dua ras di Indonesia, yaitu : 

1. Ras Mongoloid  

Ras ini berasal dari daerah Asia Tengah (Mongoloid). Pada zaman glasial ini 

ras mongoloid tersebar di daerah Indonesia bagian Barat meliputi pulau Sumatra, 

Jawa, dan Kalimantan. Dengan arus persebaran sebagai berikut. Dari Mongolia 

menuju ke daerah- daerah dia Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, 

Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, baru menuju ke Indonesia bagian barat. Semua 

ditempuh melalui jalur darat sebab saat itu bagian barat Indonesia masih bersatu 

dengan benua Asia. Pada perkembangan selanjutnya terbentuklah pulau-pulau di 

Indonesia bagian barat seperti Sumatra, Kalimantan dan Jawa, daratan yang 

menjadi lautan disebut paparan sunda. 
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2. Ras Austroloid 

Ras ini berasal dari Australia dan menyebar ke Indonesia bagian timur 

khususnya wilayah Papua. Persebaran ke wilayah inipun dilakukan melalui darat 

sebab saat itu papua masih bersatu dengan benua Australia perkembangannya 

daratan yang menjadi lautan disebut paparan sahul. 

Sementara itu daerah di wilayah Wallacea seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, 

dan Maluku merupakan daerah penyaringan bagi migrasi manusia dan fauna dari 

paparan sunda ke paparan sahul maupun sebaliknya sehingga sangat terbatas sekali 

ras yang dapat masuk ke wilayah ini. 

 
Perkembangan selanjutnya pada tahun 2000 SM mulai terjadi migrasi penduduk  dari 

berbagai wilayah ke Indonesia, yaitu : 

1. Migrasi pertama, Ras Negroid 

Ciri dari ras berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting.  Ras ini 

datang ini dari Afrika. Di Indonesia ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua.  

Keturunan ras ini terdapat di Riau (pedalaman) yaitu suku Siak (Sakai), serta suku 

Papua melanesoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. 

2. Migrasi kedua, Ras Weddoid 

Ciri ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. 

Ras ini datang dari India bagian selatan.  Keturunan ras ini mendiami kepulauan 

Maluku dan Nusa Tenggara Timur (Kupang). 

3. Migrasi Ketiga, Ras Melayu Tua (Proto Melayu) 

Ciri ras ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan 

berambut lurus. Ras ini termasuk dalam Ras Mongoloid (sub ras Malayan 

Mongoloid) berasal dari daerah Yunnan (Asia Tengah) masuk ke Indonesia melalui 

Hindia Belakang (Vietnam)/ Indo Cina baru selanjutnya ke Indonesia.  

 

Kebudayaan  Neolithikum yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang 

tersebar ke Indonesia tidak menyebar dengan sendirinya, tetapi terdapat manusia 

pendukungnya yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan tersebut. 
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Di Indonesia Ras ini menyebar melalui dua Jalur sesuai dengan jenis kebudayaan 

Neolithikum yang dibawanya, yaitu: 

a.  Jalur pertama, melalui jalur barat dan membawa kebudayaan berupa kapak 

persegi. Dengan menempuh jalur darat dari Yunnan mereka menuju ke 

Semenanjung Malaya melalui Thailand selanjutnya menuju ke Sumatra, Jawa, 

Bali, ada pula yang menuju Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. 

Sehingga di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan berupa kapak 

persegi/ beliung persegi. 

Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah masyarakat/ 

Suku Batak , Nias(Sumatra Utara), Mentawai (Sumatra Barat), Suku Dayak 

(Kalimantan), dan Suku Sasak (Lombok). 

b. Jalur kedua, melalui jalur timur dan membawa kebudayaan berupa kapak 

lonjong. Dengan menempuh jalur laut dari Yunnan (Teluk Tonkin) menyusuri 

Pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke daerah Sulawesi, 

Maluku, ke Papua selanjutnya sampai ke Australia. Peninggalan kapak lonjong 

banyak ditemukan di Papua. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini 

adalah suku Toraja (Sulawesi Selatan), Suku Papua (Irian), Suku Ambon, 

Ternate, Tidore (Maluku). 

 

4. Migrasi Keempat, Ras Melayu Muda (Deutro Melayu) 

Sekitar 500 SM datang migrasi dari ras Deutro Melayu dari daerah Teluk 

Tonkin, Vietnam selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah 

menetap lebih dahulu dan masuk Indonesia menyebar keberbagai daerah baik di 

pesisir pantai maupun pedalaman.  

Mereka masuk membawa kebudayaan yang relatif lebih maju yaitu 

kebudayaan logam terutama benda-benda dari Perunggu, seperti nekara, moko, 

kapak corong, dan perhiasan. Hasil kebudayaan ras ini sangat terpengaruh dengan 

kebudayaan asalnya dari Vietnam yaitu Budaya Dongson. Tampak dengan adanya 

kemiripan antara artefac perunggu di Indonesia dengan di Dongson. 

Keturunan dari Deutro Melayu yaitu suku Minang (Sumatra barat), Suku 

Jawa, dan Suku Bugis (Sulawesi Selatan). Ras ini pada perkembangannya mampu 
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melahirkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa 

Indonesia sekarang. 

Migrasi dari berbagai macam ras tersebut perkembangannya saling 

berbaur/bercampur hingga menghasilkan berbagai macam suku dengan beraneka 

ragam cirinya. Keanekaragaman tersebut disebabkan karena perbedaan keadaan 

alam (letak geografis, iklim), Makanan(nutrisi), dan terjadi perkawinan campur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KEHIDUPAN MASA PRAAKSARA  

Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Praaksara dapat dibagi ke dalam 

tiga masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan 

masa perundagian. Pengertian Pra Aksara Pra = belum, Aksara = tulisan, Pra aksara : 

manusia belum mengenal tulisan 

 

Tabel 1.1  Jenis – jenis Manusia Purba (Praaksara) 

Meganthropus 
Palaeojavanicus 

Pithecantropus Erectus Homo 

• Berbadan tegap dengan 
tonjolan tajam di 
belakang kepala 

• Bertulang pipi tebal 
• Tidak berdagu 
• Gigi dan rahang besar dan 

kuat 

• Tinggi tubuhnya sekitar 
165-180 cm 

• Berbadan  tegap 
• Hidung lebar dan tidak 

berdagu 
• Volume otak antara 

750cc-1300cc 

• Tinggi tubuh sekitar 130-
210 cm 

• Otot kenyal, gigi dan 
rahang sudah menyusut 

• Sudah berdagu 
• Volmume otak 1000 cc-

1300cc 
 
 

Gambar 1.2. Jalur perserbaran kebudayaan neolithikum ke Indonesia (Sumber: wordpress.com) 
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1. Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan 

Kehidupan manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan, dari sejak 

Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens dari Wajak sangat bergantung pada 

kondisi alam. Kehidupan masyarakat berburu dan berpindah-pindah mempunyai ciri 

sebagai berikut: 

a. Manusia hidup berkelompok dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari 

tempat yang satu ke tempat yang lain (nomaden) seiring dengan usaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

b. Mereka belum mengenal bercocok tanam. 

c. Kebutuhan makan mereka tergantung pada alam, sehingga cara mereka mencari 

makan disebut dengan nama food gathering (mengumpulkan makanan) dan 

berburu. 

d. Alat yang terbuat dari batu dengan cara pembuatan yang masih sangat 

sederhana.Alat-alat kebutuhan mereka dibuat dari batu yang belum dihaluskan 

(masih sangat kasar). 

e. Situs banyak di jumpai lembah sungai besar. 

 

2.  Masa Bercocok Tanam 

Masa bercocok tanam (food producing) merupakan revolusi cara hidup manusia 

praaksara. Pada masa ini manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 

membuka hutan dan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Masa 

bercocok tanam terjadi ketika cara hidup berburu dan mengumpulkan bahan makanan 

ditinggalkan. Pada masa ini, mereka mulai hidup menetap di suatu tempat (sadenter). 

Manusia Praaksara yang hidup pada masa bercocok tanam adalah Homo sapiens, baik 

itu ras Mongoloid maupun ras Austromelanesoid. 

Kehidupan masyarakat masa bercocok tanam dan menetap memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Kehidupan mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap secara mantap 

(sadenter). 

b. Mereka sudah mengenal bercocok tanam secara baik. 
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c. Mereka sudah mampu mengolah bahan makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan 

mereka atau disebut dengan menghasilkan makanan (food producing).  

d. Mereka disamping berburu dan menangkap ikan juga telah memelihara binatang-

binatang jinak, seperti anjing, babi, dan kerbau.  

e. Binatang-binatang tersebut bukan saja dipelihara untuk keperluan konsumsi tetapi 

juga untuk dapat dipakai sebagai binatang korban. 

f. Alat-alat yang dibuat dari batu lebih halus dan macamnya lebih banyak, seperti 

kapak, tombak, panah dan lain-lain. Bahkan mereka telah berhasil membuat 

perhiasan dari gelang-gelang dan biji-biji kalung dari batu. 

g. Peradaban mereka sudah lebih maju dan membuat alat-alat rumah tangga yang 

lebih baik serta telah mengenal seni. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Masa Perundagian 

Masa perundagian merupakan masa akhir Prasejarah di Indonesia. Perundagian  

berasal dari bahasa Bali: undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang 

atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha 

tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu.Teknologi 

Gambar 1.3. Aneka perlatan di zaman batu     (sumber : Wikipedia.com) 
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dari logam dikenal dan dikembangkan untuk menunjang kehidupan mereka. Manusia 

Praaksara yang hidup pada masa perundagian adalah ras Australomelanesoid dan 

Mongoloid. Pada masa perundagian, manusia hidup dengan pembagian tugas yang 

lebih jelas pada setiap anggota kelompoknya. Mereka menetap di dataran tinggi, di 

daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai dalam tata kehidupan yang 

makin teratur dan terpimpin.  

 

C. HASIL BUDAYA MANUSIA PRAAKSARA 

Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, di Indonesia pun penyelidikan 

zaman praaksara atau pra sejarah lebih banyak dilakukan dengan menganalisis 

peninggalan-peninggalannya dengan penuh ketelitian. Dengan demikian, diharapkan 

memeroleh hasil yang optimal dan memeroleh jawaban yang tepat tentang zaman pra 

sejarah. Sedangkan untuk zaman yang kedua, yakni zaman aksara atau zaman sejarah 

penyelidikannya lebih mudah, karena zaman sejarah telah memiliki sumbersumber 

tertulis. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli, zaman pra sejarah dapat 

dibedakan atas beberapa kurun waktu sesuai dengan tingkat peradabannya 

(budayanya). Secara garis besar zaman pra sejarah dibagi menjadi dua zaman, yakni 

zaman batu dan zaman logam. 

 

 
 
 
 
 

Gambar 1.4. Peta persebaran manusia praaksara,    (sumber Wikipedia.com) 
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4. Zaman Batu 

Zaman batu adalah suatu zaman di mana alat-alat penunjang kehidupan 

manusia sebagian besar terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi tiga zaman, 

yakni: 

a.  Zaman Batu Tua (Paleolitikum) 

Disebut zaman batu tua karena alat-alat kebudayaan yang dihasilkan 

masih sangat kasar. Kebudayaan Paleolitikum di Indonesia ditemukan di daerah 

Pacitan dan Ngandong, maka sering disebut Kebudayaan Pacitan dan 

Kebudayaan Ngandong. 

Alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Von Koenigswald pada 

tahun 1935. Di daerah Pacitan Jawa Timur  banyak ditemukan situs peninggalan 

alat-alat dari batu yang masih sangat kasar. Alat-alat tersebut berbentuk kapak, 

yakni kapak perimbas (chooper), karena tidak memakai tangkai maka disebut 

Kapak Genggam.  

Alat budaya Pacitan diperkirakan dari lapisan pleistosen tengah (lapisan 

Trinil); sedangkan pendukung kebudayaan tersebut ialah Pithecantropus 

Erectus. Kapak Genggam selain ditemukan di Pacitan, juga ditemukan di 

Sukabumi dan Ciamis (Jawa Barat), Parigi dan Gombong (Jawa Tengah), 

Bengkulu dan Lahat (Sumatra Selatan), Awangbangkal (Kalimantan Selatan), dan 

Cabenge (Sulawesi Selatan), Flores, dan Timor. Selain Kapak Genggam, juga 

dikenal jenis lain, yakni alat Serpih (flake). Alat Serpih ini digunakan untuk 

menguliti binatang buruan, mengiris daging dan memotong ubi-ubian (seperti 

pisau pada masa sekarang).  

Alat ini banyak ditemukan di Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, 

dan Timor Kebudayaan Ngandong Di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo 

(dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur) didapatkan banyak alat-alat dari tulang di 

samping kapak-kapak genggam dari batu. Alat-alat Kebudayaan Ngandong 

ditemukan oleh Von Koenigswald pada tahun 1941 dan yang banyak ditemukan 

alat-alat dari tulang (semacam alat penusuk = belati), dan tanduk rusa terutama 

di gua Sampung. Rupa-rupanya alat-alat ini untuk menorek ubi dan keladi dari 

dalam tanah. Ada juga alat-alat seperti ujung tombak dengan gigi-gigi pada 

sisinya, yang mungkin dipergunakan untuk menangkap ikan.  
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Jenis alat ini ditemukan di lapisan pleistosen atas; sedangkan pendukung 

Kebudayan Ngandong adalah jenis manusia purba Homo Soloensis dan Homo 

Wajakensis Di Ngandong juga ditemukan alat-alat kecil yang dinamakan Flakes, 

yang terbuat dari berbagai jenis batu indah, seperti chlacedon. Demikian pula di 

Cabange, Sulawesi Selatan banyak ditemukan flakes. Dari hasil temuan yang 

menghasilkan ribuan alat paleolitikum tersebut, dapat diketahui sedikit tentang 

penggunaannya, demikian pula tentang penghidupannya. Alat-alat itu 

digunakan untuk berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan keladi, ubi, 

buah-buahan dan lain-lain. Alat-alat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan 

untuk bercocok tanam.  

Dapat disimpulkan bahwa penghidupan manusia paleolitikum adalah 

mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak bertempat tinggal 

menetap, melainkan berpindah-pindah tergantung kepada kondisi alam 

terutama  binatang-binatang buruannya dan hasil-hasil tumbuhan tanah yang 

ada di sekitarnya. Cara penghidupan mengumpulkan makanan sebagaimana 

terdapatnya di alam dinamakan "food gathering". 

 

 

 

 

 

 

 

 
b.  Zaman Batu Madya (Mesolitikum) 

Sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan penalarannya, zaman 

Mesolitikum ditandai dengan adanya kebudayaan kyokkenmodinger dan 

kebudayaan abris sous roche. 

 

1) Kyokkenmoddinger 

Suatu corak istimewa dari zaman Mesolitikum Indonesia ialah adanya 

peninggalan-peninggalan yang disebut dalam bahasa Denmark 

Gambar 1.5. alat serpih tulang ngandong  dan alat batu Pacitan 
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"kyokkenmoddinger". (kyokken = dapur, modding = sampah, jadi 

kyokkenmoddinger artinya sampah dapur).  Sampah dapur tersebut dapat 

ditemukan di sepanjang pantai Sumatra Timur Laut, di antara Langsa (Aceh) - 

Medan; yaitu berupa bukit atau tumpukan kerang dan siput yang tinggi dan 

panjang yang telah menjadi fosil. Bekas-bekas itu menunjukkan telah adanya 

penduduk pantai yang tinggal dalam rumah-rumah bertonggak. Hidupnya 

terutama dari siput dan kerang. Siput-siput itu dipatahkan ujungnya, 

kemudian dihisap isinya dari bagian kepalanya. Kulit-kulit siput dan kerang itu 

dibuang selama waktu yang bertahun-tahun, mungkin ratusan atau ribuan 

tahun, akhirnya menjelmakan bukit kerang yang hingga beberapa meter 

tingginya dan luasnya (ada yang sampai tujuh meter).  

Bukit-bukit itulah yang dinamakan kyokkenmoddinger. Dari hasil 

penyelidikan Dr. P. V. Van Stein Callenfels (pelopor ilmu pra sejarah Indonesia 

dan biasa dikenal sebagai "bapak prasejarah Indonesia") tahun 1925, dapat 

diketahui bahwa bukit-bukit kerang dan siput tersebut adalah bekas sisa-sisa 

makanan dari masyarakat yang hidup di tepi pantai.  

Di tempat yang sama ditemukan pula jenis kapak genggam (chooper) 

yang diberi nama pebble (kapak Sumatra) yang berbeda dengan kapak 

genggam zaman Paleolitikum (chopper). Pebble ini dibuat dari batu kali yang 

dipecah atau dibelah. Sisi luarnya yang memang sudah halus dibiarkan, 

sedangkan sisi dalamnya (tempat belah) dikerjakan lebih lanjut, sesuai dengan 

keperluannya. Di samping itu juga terdapat kapak pendek (hanche courte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.6. Pebble Kapak Genggam Sumatera 
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Bentuknya kira-kira setengah lingkaran dan seperti kapak genggam 

juga, dibuatnya dengan memukuli dan memecahkan batu, serta tidak diasah. 

Sisi tajamnya terdapat pada sisi yang lengkung. Kecuali kapak-kapak tersebut, 

dari bukit kerang juga ditemukan batu penggiling (pipisan) dan landasannya. 

Pipisan ini rupanya tidak hanya untuk menggiling makanan, tetapi juga 

dipergunakan untuk menghaluskan cat merah sebagaimana ternyata terlihat 

dari bekas-bekasnya. Untuk apa cat merah dipergunakan, belum dapat 

dinyatakan dengan pasti. Mungkin sekali pemakaiannya berhubungan dengan 

keagamaan, yakni dengan ilmu sihir (merah adalah warna darah).  

Maka cat merah diulaskan pada badan, sebagaimana masih menjadi 

kebiasaan berbagai suku bangsa, mempunyai maksud agar tambah 

kekuatannya dan tambah tenaganya. Pendukung kebudayaan 

kyokkenmoddinger ialah ras Papua Melanesia. 

 
 

2) Abris Sous Roche 

Hasil penemuan kedua dari kebudayaan Mesolotikum adalah "abris 

sous roche" adalah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia 

praaksara. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam 

batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan 

panas. Di dalam dasar gua-gua itu didapatkan banyak peninggalan 

kebudayaan, dari jenis Paleolitikum sampai dengan Neolitikum, tetapi 

sebagian besar dari zaman Mesolitikum. 

Penelitian pertama terhadap abris sous roche dilakukan oleh Dr. P.V. 

Stein Callencels (1928-1931) di Gua Lawa dekat Sampung-Ponorogo, Madiun- 

Jawa Timur. Di tempat tersebut ditemukan alat-alat kebudayaan dari zaman 

Paleolitikum sampai zaman logam, yang berupa flake, batu penggiling, ujung 

panah dari batu, kapak, alat dari tulang dan tanduk binatang, alat dari 

perunggu dan besi. Yang paling banyak ditemukan adalah alat-alat dari tulang 

dan tanduk binatang, sehingga dikenal dengan nama Sampung Bone Culture. 

Bersamaan dengan penemuan alat-alat dari Sampung ini ditemukan pula fosil 
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manusia Papua Melanesoide yang merupakan nenek moyang Bangsa Papua 

dan Melanesia sekarang. 

 

c. Zaman Batu Muda (Neolitikum) 

Kebudayaan Neolitikum adalah kebudayaan batu baru, ciri-cirinya 

alatalatnya sudah dibuat dengan baik, diasah (diupam) dan halus. Masa ini 

merupakan masa bercocok tanam di Indonesia yang bersamaan dengan 

berkembangnya kemahiran mengasah (mengupam) alat-alat batu serta mulai 

dikenalnya teknologi pembuatan tembikar. Dengan demikian, masa ini telah 

membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, yakni perubahan dari 

kehidupan food gathering menjadi food producing. Hasil kebudayaan neolitikum, 

di antaranya ialah kapak persegi, kapak lonjong, alat serpih, gerabah, dan 

perhiasan . 

   

 

KAPAK LONJONG KAPAK PERSEGI GERABAH  

 

 

1) Kapak Persegi 

Nama kapak persegi itu berasal dari von Heine Geldern, berdasarkan 

kepada penampang alang alat-alatnya, yang berupa persegi panjang atau 

juga berbentuk trapesium. Kapak persegi kebanyakan terbuat dari batu api 

yang keras atau chalsedon, bentuknya persegi panjang atau trapesium. Ada 

berbagai ukuran yang besar ialah beliung atau cangkul untuk mengerjakan 

sawah, sedangkan yang kecil ialah tarah untuk mengerjakan kayu. 

Pemakaiannya tidak lagi digenggam, melainkan telah mempergunakan 

tangkai kayu sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar. Daerah 

penemuan kapak persegi pada umumnya di Indonesia bagian barat, seperti di 

Lahat, Palembang, Bogor, Sukabumi, Kerawang, Tasikmalaya, dan Pacitan. 

Sebab, penyebaran kapak persegi dari daratan Asia ke Indonesia melalui jalur 

 Gambar 1.7. Peralatan di Zaman Batu Muda 
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barat (Sumatra-Jawa-Bali-Nusa Tenggara- Sulawesi). Adapun pusat 

pembuatannya antara lain di Lahat, Palembang, Bogor, Sukabumi, 

Tasikmalaya, dan Pacitan. Jenis lain dari kapak persegi yang ada di daratan 

Asia (Jepang, Filipina), tetapi tidak ada di Indonesia ialah kapak pahu. 

2) Kapak Lonjong 

Nama kapak lonjong di dasarkan atas penampang alangnya yang 

berbentuk lonjong, dan bentuk kapaknya bulat telur. Ujungnya yang runcing 

untuk tangkai dan ujung lainnya yang bulat diasah hingga tajam. Ada dua 

macam kapak lonjong, yaitu Walzenbeil (yang besar) yang banyak ditemukan 

di Irian sehingga sering dinamakan Neolitikum Papua, dan Kleinbeil (yang 

kecil) banyak ditemukan di kepulauan Tanimbar dan Seram. Sampai abad ke-

20, kapak lonjong masih digunakan di Irian Jaya terutama di daerah terpencil 

dan terasing. Di luar Indonesia kapak lonjong banyak ditemukan di Myanmar, 

Cina, dan Jepang, sehingga dapat diperkirakan penyebaran kapak lonjong 

melalui Indonesia Timur, yaitu daratan Asia-Jepang-Philipina-Minahasa- 

Papua . 

Dari zaman Neolitikum selain ditemukan jenis-jenis kapak, juga 

ditemukan alat-alat perhiasan seperti gelang, kalung, manik-manik dan batu 

akik. Disamping itu juga telah pandai membuat tembikar (periuk belanga).  

 

3) Alat Serpih 

Alat serpih dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi 

pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segi tiga, trapesium, atau setengah 

bulat. Alat ini tidak dikerjakan lebih lanjut dan digunakan untuk alat 

pemotong, gurdi atau penusuk. Alat serpih ada yang dikerjakan lagi menjadi 

mata panah dan ujung tombak. 

 

4) Gerabah 

Di zaman bercocok tanam, manusia sudah dapat membuat 

bendabenda dari tanah liat yang dibakar yang disebut tembikar atau gerabah. 

Hanya pembuatannya sangat sederhana. Gerabah hanya dibuat dengan 

tangan tanpa bantuan roda pemutar seperti sekarang. Jenis benda yang 
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dibuat dari tanah liat antara lain kendi, mangkuk, periuk belanga dan manik-

manik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Perhiasan 

Perhiasan di zaman bercocok tanam umumnya terbuat dari batu, 

tembikar dan kulit kerang. Di Indonesia, perhiasan banyak ditemukan di 

daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jenis perhiasan itu antara lain gelang, 

kalung, manik-manik dan anting-anting. 

 

6)  Peninggalan megalitikum (batu besar)  

Mega yang berarti besar dan lithos yang berarti batu.  Megalitikum 

biasa disebut dengan zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia 

sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-

batu besar  Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman 

Perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Walaupun 

kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap 

roh nenek moyang, Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia 

sudahmulai meningkat.  

Latar belakang munculnya kebudayaan megalitikum berasal dari 

pemahaman tentang kehidupan sesudah mati dan pemujaan roh.  Anggapan 

benda-benda atau peralatan diyakini sebagai bekal seseorang setelah mati, 

sehingga dikubur bersama jenazah dalam kubur batu . Upacara kematian yang 

kompleks dan hubungan antara manusia di dunia dengan leluhur yang sudah 

mati. Jenis-jenis hasil budaya megalitikum antara lain: 

Gambar 1.8. Gerabah tampat air (Sumber Wikipedia.Com) 
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• MENHIR: Tugu yg terbuat dari batu besar untuk memuja arwah nenek 

moyang. Selain itu juga merupakan lambang/ simbol kesuburan. Biasanya 

didirikan secara berkelompok atau tunggal. Bangunan ini ditemukan di 

Sumatera, Sulawesi Tengah & Kalimantan.   

•  DOLMEN: Meja batu untuk meletakan sesaji yang akan dipersembahkan 

kepada leluhur. Ditemukan di Sumatera Barat & Sumbawa.  

• KUBURAN BATU: Tempat menyimpan mayat / peti jenazah yg terdiri dari 

lempengan batu pipih. Ditemukan di Kuningan (Jawa Barat)  

• WARUGA : Kubur batu / peti jenazah yg berbentuk kubus. Ditemukan di 

Sulawesi Tengah & Utara. 

•  SARKOFAGUS: Kubur batu / peti jenazah yg berbentuk lesung dan terbuat 

dari batu utuh (tunggal) Ditemukan di Bali & Jawa Timur  

• ARCA: Patung yg mengambarkan manusia atau binatang. Arca berfungsi 

sebagai penghormatan kepada tokoh/ yang disukai Arca Zaman 

megalitikum ditemukan di Lamung, Jawa Tengah & Jawa Timur.   

• PUNDEN BERUNDAK: Batuan yg disusun berundakundak merupakan 

bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang Ditemukan di Lebak 

Sibedug (Banten). 

Megalitikum Tua Megalith Tua menyebar ke Indonesia pada zaman 

Neolithikum (2500-1500 SM) dibawa oleh pendukung Kebudayaan Kapak 

Persegi (Proto Melayu). Contoh bangunan Megalithikum adalah menhir, 

punden berundak-undak, Arca-arca Statis. Ciri-ciri: Peninggalannya bersifat 

monumental (bersifat menimbulkan kesan Peringatan pada sesuatu yang 

agung). 

 Megalitikum Muda Megalith Muda menyebar ke Indonesia pada 

zaman perunggu (1000-100 SM) dibawa oleh pendukung Kebudayaan 

Dongson (Deutro Melayu). Contoh bangunan megalithnya adalah peti kubur 

batu, dolmen, waruga Sarkofagus dan arcaarca dinamis. Ciri-ciri: 

Peninggalannya kebanyakan berupa ornamen kecil.  Berlangsungnya  zaman 

megalitikum Zaman Megalitikum berlangsung pada zaman Neolitikum 

(25001500SM) dan pada zaman Perunggu(1000-100SM) Megalitikum 
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sesungguhnya kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu 

besar yang muncul sejak zaman Neolithikum dan berkembang pesat pada 

zaman logam. 

 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Gambar 1.9. Skema periode dan hasil kebudayaan prasejarah Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 1.10. Peninggalan Zaman batu besar megalitikum 
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5. Zaman Logam 

Disebut zaman logam karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian 

besar terbuat dari logam. Berdasarkan temuan barang-barang dari logam diperkirakan 

pada masa itu telah terjadi hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa-

bangsa Asia (Asia Tenggara) yang telah mengenal logam. Selanjutnya untuk zaman 

logam akan dibicarakan dalam perkembangan teknologi. Kepandaian membuat logam 

diperoleh ketika nenek moyang kita menerima pengaruh dari kebudayaan Donson 

(Vietnam). Kebudayaan perunggu menyebar ke Nusantara, sekitar tahun 500 SM. Hasil 

budayanya logam meliputi: 

a.  Kapak Corong dan Candrasa 

kapak corong & candrasa, keduanya merupakan alat yang sering digunakan 

sebagai tanda kebesaran atau alat upacara saja. kapak corong banyak ditemukan di 

sumatera selatan, jawa, bali, sulawesi tengah, selayar dan dekat danau sentani, 

papua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Nekara & Moko 

Nekara, juga memiliki fungsi sebagai alat upacara. Nekara memiliki berbagai 

macam tipe. Nekara adalah gendering besar yang terbuat dari perunggu 

berpinggang di bagian tengahnya. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, 

Bali, pulau Rote, pulau Selayar dan Kepualauan Kei. Yang berbentuk lebih kecil 

disebut Moko, banyak ditemukan di alor dan digunakan sebagai mas kawin. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13.  Nekara dan Moko 

Gambar 1.11. Kapak Corong dan Candrasa 
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c. Bejana Perunggu 

             Bejana Perunggu digunakan sebagai tempat Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. KEHIDUPAN MASYARAKAT MASA HINDU DAN BUDDHA 

Zaman ini ajaran agama Hindu dan Budha mulai masuk ke Indonesia yang 

ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Budha di 

Indonesia, misalnya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singosari, dan 

Majapahit. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah memiliki 

kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh 

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang 

sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya 

baru tersebut. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya 

hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kebudayaan yang datang dari India 

mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia.  

Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indoensia terbagi dalam dua pendapat: 1). 

menekankan pada peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan 

Hindu-Budha (teori Waisya, teori Ksatria, dan teori Brahmana, 2). peran 

aktif orang-orang Indonesia dalam menyebarkan agama Hindu-Budha di 

Indonesia (teori Arus Balik).Ditambah dengan teori sudra yang menyatakan 

bahwa penyebaran agama hindu di indonesia dibawa oleh orang-orang 

india yang berkasta sudra. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang 

Gambar 1.14. Bejana Perunggu 
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buangan. Teori masuknya Hindu di Indonesia tidak lepas dari ajaran Chatur 

Varnashrama atau empat  kasta tahapan kehidupan manusia yaitu: Brahmana, 

Ksatria, waisya dan sudra. 

 

1. Teori Waisya 

  Teori Waisya dikemukakan oleh NJ. Krom yang menyatakan bahwa 

golongan Waisya (pedagang) merupakan golongan terbesar yang berperan 

dalam menyebarkan agama dan kebudyaan Hindu-Budha. Para pedagang 

yang sudah terlebih dahulu mengenal Hindu-Budha datang ke Indonesia 

selain untuk berdagang mereka juga memperkenalkan Hindu-Budha 

kepada masyarakat Indonesia. Karena pelayaran dan perdagangan waktu 

itu bergantung pada angin musim, maka dalam waktu tertentu mereka 

menetap di Indonesia jika angin musim tidak memungkinkan untuk 

kembali. Selama para pedagang India tersebut tinggal menetap, 

memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan 

pribumi. Dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Teori waisya menyatakan bahwa 

penyebaran agama hindu ke indonesia dibawa oleh orang-orang india yang 

berkasta waisya. Karena mereka terdiri atas para pedagang yang datang 

dan kemudia menetap di indonesia. Bahkan banyak diantara para 

pedagang itu kawin dengan wanita indonesia. 

 

2. Teori Ksatria 

Teori Ksatria berpendapat bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Budha 

yang dilakukan oleh golongan ksatria. Pendukung teori Ksatria, yaitu: 

a.       C.C. Berg menjelaskan bahwa golongan ksatria turut menyebarkan 

kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. Para ksatria India ini ada yang 

terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. 

Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu 



 

23 
 

kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang 

bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang 

dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang 

dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah 

menyebarkan tradisi Hindu-Budha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. 

Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Budha dalam kerajaan di 

Indonesia. 

b.      Mookerji mengatakan bahwa golongan ksatria dari Indialah yang 

membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Budha ke Indonesia. Para Ksatria 

ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi 

sebuah kerajaan. 

c.       J.L. Moens menjelaskan bahwa proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di 

Indonesia pada awal abad ke-5 ada kaitannya dengan situasi yang terjadi 

di India pada abad yang sama. Sekitar abad ke-5, ada di antara para 

keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu 

kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan 

kerajaan di Indonesia. 

Teori kesatria: menyatakan bahwa penyebaran agama hindu ke 

indonesia dibawa oleh orang-orang india berkasta kesatria. Hal ini disebabkan 

kekacauan politik di india, sehingga para kesatria yang kalah melarikan diri ke 

indonesia. Mereka lalu mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama 

hindu. 

 

3. Teori Brahmana 

Teori ini dikemukakan oleh Jc.Van Leur yang menyatakan bahwa agama 

dan kebudayaan Hindu-Budha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan 

Brahmana (golongan agama) yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia. 

Pendapatnya didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan 

kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha di Indonesia, terutama pada 

prasasti-prasasti yang menggunakan Bahasa Sansekerta dan Huruf Pallawa. Di 

India bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan dan 
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hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa 

tersebut. 

 Teori ini mempertegas bahwa hanya kasta Brahmana yang memahami 

ajaran Hindu secara utuh dan benar. Para Brahmanalah yang mempunyai hak 

dan mampu membaca kitab Weda (kitab suci agama Hindu) sehingga 

penyebaran agama Hindu ke Indonesia hanya dapat dilakukan oleh golongan 

Brahmana. 

Teori brahmana menyatakan bahwa penyebaran agama hindu ke 

indonesia dilakukan oleh kaum brahmana. Kedatangan mereka ke indonesia 

untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama hindu. 

Kaum brahmana yang datang ke indonesia inilah yang menyebarkan agama 

hindu kepada masyarakat indonesia. 

 

4. Teori Arus Balik / Nasional 

Teori ini dikemukakan oleh F.D.K Bosch yang menjelaskan peran aktif 

orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Budha di 

Indonesia. Menurut Bosch, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-

orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Budha. Karena 

pengaruhnya itu, ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti 

ajarannya. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri 

yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Budha di India. 

Sekembalinya di Indonesia, merekalah yang mengajarkannya pada masyarakat 

Indonesia yang lain. 

 

5. Teori Sudra 

 Teori ini dikemukakan oleh van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa di 

India terjadi banyak peperangan, akhirnya para budak bermigrasi ke wilayah 

Indonesia dan terjadi perkawinan campuran dengan masyarakat pribumi. Dari 

kelimateori tersebut hanya teori brahmanalah yang dianggap sesuai dengan 

bukti- bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut diantaranya: 1). Agama hindu 

bukanlah agama yang demokkratis karena urusan keagamaan menjadi monopoli 

brahmana, sehingga hanya golongan brahman yang berhak dan mampu 
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menyiarkan agama  hindu: 2)  Prasasti indonesia yang pertama berbahasa 

sansekerta sedangkan di india sendiri  bahasa itu hanya digunakan dalam kitab 

suci dan upacara keagamaan. Jadi kaum brahmana yang mengerti dan 

menguasai penggunaan bahasa tersebut. 

 

Veda adalah agama pertama di India yang dibawa oleh orang-orang 

arya. Dalam perkembangannya, agama Veda kurang disukai karena 

masyarakat merasa jenuh banyaknya upacara yang harusdilakukan. Karena 

itu muncullah agama Buddha yang dibawakan oleh Sidharta Gautama dan 

Agama Jaina yang dibawakan oleh Mahavira. dalam perkembangannya 

buddha menerima respek yang bagus dari masyarakat India,terbagi menjadi 

2 aliran, yaitu Hinayana dan mahayana.  Agama buddha menyebar dengan 

pesat ke luar wilayah india, sehingga meninggalkan kekosongan dalam 

regenerasi ahli agama di India. Biksu-biksuni yang handal sudah 

meninggalkan India untuk penyebaran agama, sehingga agama Veda yang 

mulai dilupakan. Maka muncullah agama Hindu, yang mempunyai lima kitab 

utama, yaitu: 1) Veda, kitab asli berisikan ajaran agama: 2) Purana, cerita tentang 

penciptaan dunia dan lain-lain; 3) Viracarita, cerita kepahlawanan ; 4) Dharmasastra, 

kitab hukum; 5) Sutra. Rangkuman beserta tambahan dari empat kitab diatas yang 

lebih mudah dipahami. 

Sistem Kepercayaan dalam agama Budha yang berkembang diIndonesia 

terutamadi kerajaan Sriwijaya adalah  dalam  Mahayana. Menurut  system 

wagniadatu menyebutkan dewa tertinggi adalah Adibudha dan tidak dapat 

digambarkan karena tidak berbentuk. Sidharta Gautama Pendiri agama Budha. 

Gautama yaitu seorang anak raja yang mendapat penerangan batin atau 

enliptenmen. Dia mengatakan bahwa dunia yang kita lihat adalah maya dan manusia 

adalah tidak berpengetahuan. Kehidupan manusia mengalami sansana atau hidup 

kembali sebagai manusia atau binatang. 

Selain Mahayana, dalam ajaran Budha terdapat aliran Hinayana. Aliran 

Hinayana menekankan kemurnian dan keontentikan agama Budha. Tidak seperti 
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Mahayana yang menggunakan bahasa sansekerta, hinayana menggunakan bahasa 

pali dalam peribadatan dan teks Tripitaka.Basis pengikut Hinayana tersebar di 

Srilanka, Myanmar, Thailand,Kamboja, dan Laos. 

Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat dilihat dari 

peninggalan peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, antara lain seperti berikut. 

1. Bidang Keagamaan 

Sebelum budaya Hindu-Buddha datang, di Indonesia telah berkembang 

kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan 

itu bersifat animism dan dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan 

terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Dinamisme 

merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. 

Salah satu perwujudan kepercayaan zaman Hindu-Buddha berupa 

peninggalan-peninggalan berupa arca pemujaan. Arca atau patung biasanya 

terdapat dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan 

dewa penitisnya. Patung dewa-dewa agama Hindu di antaranya Dewa Siwa, Dewa 

Wisnu, dan Dewa Brahma. Ketiga dewa tersebut biasanya disebut Trimurti. Di 

dalam agama Budha dikenal adanya Arca Buddha. Arca Buddha biasanya sangat 

sederhana, tanpa hiasan, hanya memakai jubah. 

Tabel 1.2. Arca Peninggalan Kerajaan Hindu 

No. Nama Patung Lokasi Penemuan Pembuatan Peninggalan 
1 Trimurti - - - 
2 Dwarapala Bogor, Jabar Abad ke-5 M Tarumanegara 
3 Wisnu Cibuaya I Cibuaya, Jabar Abad ke-5 M Tarumanegara 
4 Wisnu Cibuaya II Cibuaya, Jabar Abad ke-5 M Tarumanegara 
5 Rajasari Jakarta Abad ke-5 M Tarumanegara 
6 Airlangga Medang Kemulan Abad ke-10 M Medang Kemulan 
7 Ken Dedes Kediri, Jatim Abad ke-12 M Kediri 
8 Kertanegara Jawa Timur Abad ke-12 M Singasari 
9 Kertarajasa Mojekerto, Jatim Abad ke-13 M Majapahit 
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  Tabel 1.3. Arca Peninggalan Kerajaan Buddha 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bidang Politik 

Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam 

sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan 

wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk 

kekuasaan kerajaan. Kemudian, pemimpin ditentukan secara turun-temurun 

berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Oleh karena itu, 

lahir kerajaan-kerajaan, seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan 

bercorak Hindu-Buddha lainnya. 

 

3. Bidang sosial 

Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal 

aturan kasta, yaitu: Kasta Brahmana (kaum pendeta dan para sarjana), Kasta 

Ksatria (para prajurit, pejabat dan bangsawan), Kasta Waisya (pedagang petani, 

pemilik tanah dan prajurit). Kasta Sudra (rakyat jelata dan pekerja kasar). Namun, 

unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam semua lapisan 

masyarakat.  

 

4. Bidang pendidikan  

Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu 

bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan 

tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. 

 

NO Nama Patung Lokasi Penemuan Pembuatan Peninggalan 

1 Patung Buddha Sikendeng Abad ke-2 M - 

2 Arca Bhumisparsa Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

3 Arca Dhyana Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

4 Arca Abhaya Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

5 Arca Vitarka Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

6 Dharmacakra Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

7 Arca Vara Mudra Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama 

8 Arca Buddha Palembang Abad ke-8 M Sriwijaya 
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5. Bidang sastra dan bahasa 

Pada umumnya pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan 

digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. 

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang 

terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri.  

Catatan-catatan sejarahdan karya sastra  di zaman Hindu-Buddha sebian 

besar tercatat di dalam parasasti. Prasasti disebut juga batu bertulis, karena 

prasasti terbuat dari batu. Prasasti biasanya dibangun untuk mengenang suatu 

peristiwa penting yang telah terjadi. Dari prasasti inilah kita dapat mengetahui 

peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. 

Prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia berasal dari abad ke-5, yaitu 

peninggalan Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai dan peninggalan Raja 

Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Isi prasasti sebagian besar 

mengagungkan keperkasaan raja. 

Prasasti Ciaruteun ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, di dekat muara 

sungai Cisadane Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa 

Sansekerta yang terdiri atas 4 baris syair. Di samping itu terdapat lukisan 

semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Raja 

Purnawarman merupakan salah seorang raja dari Kerajaan Mataram Kuno. 

Berikut adalah daftar Prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah di 

Indonesia: 

a.  Prasasti Berbahasa Sansekerta  

• Prasasti Mulawarman, Kutai, ~ 400 M (Kerajaan Kutai) 

• Prasasti Kebon Kopi, Ciampea, Bogor, ~ 400 M (Kerajaan Tarumanegara) 

• Prasasti Tugu, Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, 

Kabupaten Bekasi, abad ke-5 (Kerajaan Tarumanegara) 

• Prasasti Cidanghiyang atau Prasasti Munjul, Desa Lebak, Kecamatan 

Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, abad ke-5 (Kerajaan 

Tarumanegara) 

•   Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor (Kerajaan Tarumanegara) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sansekerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Mulawarman
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kebonkopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ciampea,_Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tugu
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Cidanghiyang
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pandeglang
http://id.wikipedia.org/wiki/Banten
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Ciaruteun


 

29 
 

• Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara, Ciampea, Bogor, 536 

(Kerajaan Tarumanegara)  

• Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor, abad ke-5 (Kerajaan Tarumanegara) 

• Prasasti Pasir Awi atau Prasasti Ciampea, Citeureup, Bogor, (Kerajaan 

Tarumanegara) 

• Prasasti Tukmas, Dakawu, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, ~ 500 

(Kerajaan Kalingga / Ho-ling) 

• Prasasti Canggal, Candi Gunung Wukir, Desa Kadiluwih, Salam, Magelang, 

Jawa Tengah, 732 (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Tri Tepusan, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, 842 (Kerajaan 

Mataram Kuno) 

• Prasasti Mula Malurung, Kediri, 1255 (Kerajaan Kediri) 

 

b. Prasasti Dengan Bahasa Melayu 

Prasasti-prasasti berikut berbahasa Melayu, baik bahasa Melayu Kuna 

maupun Melayu Klasik (Pertengahan). 

• Prasasti Sojomerto, Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Batang, Jawa 

Tengah, awal abad ke-7 paling tua. (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, Sumatra Selatan, 16 Juni 682 

(Kerajaan Sriwijaya) 

• Prasasti Talang Tuwo, Palembang, Sumatra Selatan, 23 Maret 684 

(Kerajaan Sriwijaya) 

• Prasasti Kota Kapur, Kota Kapur, Bangka, 686 (Kerajaan Srwijaya) 

• Prasasti Bukateja, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, abad ke-6 atau 

ke-7 (Kerajaan Kalingga) 

• Prasasti Karang Brahi, Karangberahi, Jambi, abad ke-7 (Kerajaan 

Sriwijaya) 

• Prasasti Telaga Batu, Palembang, Sumatra Selatan, abad ke-7(Kerajaan 

Sriwijaya) 

• Prasasti Palas Pasemah, Palas,Lampung, abad ke-7 (Kerajaan Sriwijaya) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Muara_Cianten
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Jambu
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Pasir_Awi
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tukmas
http://id.wikipedia.org/wiki/Grabag,_Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Canggal
http://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Gunung_Wukir
http://id.wikipedia.org/wiki/Kadiluwih,_Salam,_Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tri_Tepusan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedu,_Temanggung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Mula_Malurung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Kuna
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Klasik
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Sojomerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Sojomerto,_Reban,_Batang
http://id.wikipedia.org/wiki/Reban,_Batang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kedukan_Bukit
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Talang_Tuo
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kota_Kapur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangka
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Bukateja
http://id.wikipedia.org/wiki/Bukateja,_Purbalingga
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Karang_Brahi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Telaga_Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Palas_Pasemah
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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• Prasasti Kayumwungan, Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah, 824 

(dwibahasa, Melayu Kuna dan Jawa Kuna) (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Gandasuli I dan II, Candi Gondosuli, Desa Gondosuli, Kecamatan 

Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, 832. (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Keping Tembaga Laguna, Manila, Filipina, 900 (Kerajaan Medang) 

• Prasasti Hujung Langit, Hujung Langit, Lampung, 997 (Kerajaan 

Kahuripan) 

Prasasti Dewa Drabya, Dieng, Jawa Tengah (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Mañjuçrighra, Candi Sewu, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, 2 

November 792M (Kerajaan Sriwijaya) 

• Prasasti Terengganu, Trengganu (Malaysia), (abad ke-14, yaitu 1303, 

1326 atau 1386) (Kerajaan Sriwijaya) 

• Prasasti Minyetujoh, Minye Tujuh, Aceh, 1380 (Kerajaan Sriwijaya) 

 

c. Prasasti dengan Bahasa Jawa 

Prasasti-prasasti berikut berbahasa Jawa, baik Jawa Kuna (Kawi) 

maupun Baru. 

• Prasasti   Plumpungan,   Dukuh Plumpungan, Desa Kauman Kidul, 

Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, 24 Juli 750 (Kerajaan Sriwijaya) 

• Prasasti Sukabumi, Sukabumi, Pare, Kediri, Jawa Timur, 25 Maret 804 

(Kerajaan Padjadjaran )  

• Prasasti Kayumwungan, Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah 

(dwibahasa), 824 (Kerajaan Mataram Kuno ) 

• Prasasti Siwagrha (Prasasti kakawin tertua Jawa), 856 (Kerajaan Mataram 

Kuno) 

• Prasasti Taji, 901(Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti    Mantyasih, Desa Meteseh, Magelang Utara, Jawa Tengah, 11 

April 907 (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Rukam, 907 (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Wanua Tengah III, 908 (Kerajaan Mataram Kuno) 

• Prasasti Wurudu Kidul, tanpa tahun, ~ 922 

http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kayumwungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Temanggung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Gandasuli
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Candi_Gondosuli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulu,_Temanggung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Keping_Tembaga_Laguna
http://id.wikipedia.org/wiki/Manila
http://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Hujung_Langit
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasasti_Dewa_Drabya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dieng
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kelurak
http://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Sewu
http://id.wikipedia.org/wiki/Prambanan,_Klaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/2_November
http://id.wikipedia.org/wiki/2_November
http://id.wikipedia.org/wiki/792
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Terengganu
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Minyetujoh
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Plumpungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Salatiga
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Sukabumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pare
http://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/25_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/804
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kayumwungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Temanggung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Siwagrha
http://id.wikipedia.org/wiki/856
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Taji
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Mantyasih
http://id.wikipedia.org/wiki/Magelang_Utara,_Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Rukam
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Wanua_Tengah_III
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Wurudu_Kidul
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• Prasasti Mula Malurung, Kediri, 1255 (Kerajaan Kerajaan Kediri) 

• Prasasti     Sarwadharma, pemerintahan Kertanegara, 1269 (Kerajaan Kutai) 

• Prasasti Sapi Kerep, Desa Sapi Kerep, Sukapura, Probolinggo, 1275 

(Kerajaan Singasari) 

• Prasasti Singhasari 1351, Singosari, Malang, Jawa Timur, 1351 (Kerajaan 

Singasari) 

• Prasasti Ngadoman, Ngadoman (Salatiga), Jawa Tengah, 1450 

• Prasasti Pakubuwana X, Surakarta, Jawa Tengah, 1938 

 

d. Prasasti Berbahasa Bahasa Bali 

• Prasasti Blanjong, Sanur, Bali, 913 (dwibahasa, Bali Kuna dan Sanskerta) 

(Kerajaan Bali ) 

• Prasasti Bebetin, Sawan, Buleleng, Bali, 1049 (salinan dari asli yang berasal 

dari tahun 896) (Kerajaan Bali) 

• Prasasti Pandak Badung, Tabanan, Bali, 1071 (Kerajaan Bali) 

 

e. Prasasti dengan Bahasa Sunda 

• Prasasti Astana Gede, Kawali, Ciamis, Jawa Barat ~ 1350 (Kerajaan 

Padjadjaran) 

• Prasasti Batutulis, Bogor ~ 1533 (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat ~ 1521 (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Galuh, Galuh, Ciamis, Jawa Barat ~ 1470 (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Rumatak, Geger Hanjuang, desa Rawagirang, Singaparna, 

Tasikmalaya, Jawa Barat ~ 1111 (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Cikajang, Cikajang, Garut, Jawa Barat (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Hulu Dayeuh, Huludayeuh, desa Cikalahang, Cirebon, Jawa Barat 

(Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Ulubelu, Lampung (Kerajaan Padjadjaran) 

• Prasasti Cikapundung, prasasti yang diduga dari abad ke-14, Bandung, Jawa 

Barat (Kerajaan Padjadjaran) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Mula_Malurung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/1255
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Sarwadharma
http://id.wikipedia.org/wiki/Kertanegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Sapi_Kerep
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukapura,_Probolinggo
http://id.wikipedia.org/wiki/1275
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Singhasari_1351
http://id.wikipedia.org/wiki/Singosari,_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/1351
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Ngadoman
http://id.wikipedia.org/wiki/Salatiga
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/1450
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Pakubuwana_X
http://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/1938
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Blanjong
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasasti_Bebetin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Salinan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Pandak_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sunda
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Astana_Gede
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Batutulis
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kebantenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Galuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Rumatak
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Cikajang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasasti_Hulu_Dayeuh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Ulubelu
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Cikapundung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
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f.  Prasasti dengan Bahasa Portugis 

• Padrão Sunda Kelapa, Pasar Ikan, Jakarta Utara, 21 Agustus 1522 (Kerajaan 

Padjadjaran) 

 

6. Bidang arsitektur 

Punden berundak merupakan salah satu arsitektur Zaman Megalitikum. 

Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan 

bangunan candi. Jika kita memperhatikan, Candi Borobudur sebenarnya 

mengambil bentuk bangunan punden berundak agama Buddha Mahayana. Pada 

Candi Sukuh dan candi-candi di lereng Pegunungan Penanggungan, pengaruh 

unsur budaya India sudah tidak begitu kuat. Candi-candi tersebut hanyalah 

punden berundak. Begitu pula fungsi candi di Indonesia, candi bukan sekadar 

tempat untuk memuja dewa-dewa seperti di India, tetapi lebih sebagai tempat 

pertemuan rakyat dengan nenek moyangnya.  

Candi umumnya terbuat dari batu maupun batu bata, sehingga bisa 

bertahan sampai sekarang. Candi erat hubungannya dengan keagamaan sehingga 

bersifat suci. Fungsi bangunan candi bagi umat Hindu adalah untuk memuliakan 

orang yang telah wafat khususnya raja-raja dan orang-orang terkemuka. Bagi 

umat Hindu di Indonesia, fungsi candi adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek 

moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Candi yang 

bercorak Buddha fungsinya untuk memuja Dyani Bodhisattwa yang dianggap 

sebagai perwujudan dewa. 

Bangunan candi merupakan salah satu sumber sejarah. Bangunan candi 

merupakan bukti peninggalan kerajaan tertentu. Misalnya sumber sejarah yang 

menjadi bukti peninggalan kerajaan Mataram Kuno seperti candi-candi 

pegunungan Dieng dan Candi Gedung Songo, yang terletak di Jawa Tengah bagian 

utara. Di Jawa Tengah bagian selatan juga ditemukan candi antara lain Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan Candi Sambi 

Sari. Berikut Daftar Candi di Indonesia: 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Perjanjian_Sunda-Portugal
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a. Candi-candi di Jawa Tengah  

• Candi Borobudur, Borobudur, Magelang, (Mataram-Budha,relief banyak 

menceritakan kehidupan sang Budha)  

• Candi Mendut, Mendut, Magelang, (Mataram-Budha)  

• Candi Pawon, Magelang, (Mataram-Budha)  

• Candi Ngawen, Muntilan, Magelang (Mataram-Budha)  

• Candi Asu, Magelang, (Mataram-Hindu)  

• Candi Lumbung, Magelang, (Mataram -Budha)  

• Candi Canggal atau Candi Gunung Wukir, , Magelang, (Mataram Hindu) 

• Candi Selagriya, Magelang, (Mataram-Hindu)  

• Candi Losari, Salam, Magelang, (Mataram-Hindu)  

• Candi Gunungsari, Muntilan, Magelang, (Mataram-Hindu)  

•  Candi Bubrah, Prambanan (Mataram- Budha)  

• Candi Prambanan, Prambanan, Klaten (Mataram-Hindu)  

• Candi Plaosan (Lor), Prambanan, Klaten (Mataram)  

• Candi Plaosan Kidul, Prambanan, Klaten (Mataram)  

• Candi Sewu, Prambanan, Klaten (Mataram - Budha) 

• Candi Lumbung, Prambanan, Klaten, (Mataram - Budha) 

•  Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten  (Mataram - Budha) 

• Candi Karangnongko, Karangnongko, Klaten, ( Mataram-Hindu ) 

• Candi Merak, Karangnongko, Klaten, ( Mataram-Hindu ) 

• Candi Sukuh, Karanganyar (Majapahit - Hindu) 

• Candi Cetho, Karanganyar (Majapahit - Hindu) 

• Candi Kethek, Karanganyar (Majapahit - Hindu) 

• Kompleks Candi Gedong Songo, Semarang, ( Mataram-Hindu : Dinasti 

Sanjaya)  

• Kompleks Candi Dieng, Banjarnegara ( Mataram-Hindu : Dinasti Sanjaya)  

• Candi Arjuna,  

• Candi Puntadewa 

• Candi Bima 

• Candi Gatotkaca, (lokasi) 
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• Candi Semar 

• Candi Srikandi 

• Candi Dwarawati 

• Candi Sembadra 

• Candi Bogang, Wonosobo  

•  Candi Pringapus, Parakan, Temanggung, ( Mataram-Hindu : Dinasti 

Sanjaya)  

• Candi Gondosuli, Bulu, Temanggung ( Mataram-Hindu : Dinasti Sanjaya) 

• Candi Dukuh, Salatiga ( Majapahit - Hindu ) 

 

b.  Candi di Wilayah DIY  

• Situs Arca Gupolo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Hindu)  

• Situs Goa Sentono,  Berbah, Sleman, Yogyakarta ( Mataram-Hindu : 

Dinasti Sanjaya) 

•  Situs Mantup, Bantul Yogyakarta ( Kerajaan Mataram Kuno) 

•  Candi Kalasan desa Kalasan, Sleman, Yogyakarta( Mataram- Budha) 

• Candi Banyunibo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- 

Budha) 

• Candi Ratu Boko  Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- 

Budha) 

• Candi Sambi Sari  Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- 

Hindu) 

• Candi Sari, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Budha) 

• Candi Ijo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

Candi Barong, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

• Candi Kedulan, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

• Candi Gebang, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

• Candi Morangan, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

• Candi Gampingan, Piyungan,Bantul, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Budha) 

• Candi Watu Gudhig, Sleman, Yogyakarta 

• Situs Payak Bantul, Piyungan, Bantul, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 
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• Candi Keblak   Prambanan, Sleman, Yogyakarta 

• Candi Abang,  Berbah, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu)  

• Candi Miri, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

• Candi Dawangsari, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- 

Hindu Budha) 

• Candi Kimpulan, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta ( Mataram Kuno- Hindu) 

 

c. Candi-candi di Jawa Timur  

• Candi Badut Karang Besuki, Dau, Malang, ( Kanjuruhan-Hindu) 

• Candi Jago, Tumpang, Malang (Singasari -Syiwa Buddha ) 

• Candi Kidal Tumpang, Malang, ( Singasari-Hindu) 

• Candi Singosari Singosari, Malang ( Singasari-Hindu) 

• Candi Sanggariti Batu, Malang ( Kerajaan Medang-Hindu) 

• Stupa/ Candi Sumberawan Singosari, Malang ( Kerajaan Singosari-Budha) 

• Candi Rambut Monte Krisik, Ngantang, Malang ( Majapahit-Hindu) 

• Candi Bajangratu, terletak di Trowulan, Mojokerto ( Majapahit-Hindu) 

• Candi Brahu, terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan 

Trowulan, Kabupaten Mojokerto ( dibangun tahun 939 M, Peniggalan 

kerajaan Kahuripan-Budha) 

• Candi Panataran , Panataran, Kec. Ngleggok,Blitar, (Majapahit-Hindu) 

• Candi Selakelir  

•  Kompleks Percandian Gunung Arjuna 

• Candi Tegowangi (Plemahan, Kediri) 

• Arca Totok Kerot (Pagu, Kediri)  

•  Situs Calon Arang Kediri 

• Situs Tondowongso (Gayam,Kediri), 

• Candi Dorok (Puncu, Kediri) 

• Kompleks Pertapaan Goa Selomangleng (Mojoroto,Kediri) 

• Candi Lor (Loceret, Nganjuk)  

• Candi Ngetos (Ngetos, Nganjuk)  

• Candi Rimbi (Bareng, Jombang)  
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• Candi Jawi  Prigen, Pasuruan, ( Singasari, Kertanegara- Syiwa-Buddha) 

• Candi Kebo Ireng (Kejapanan, Pasuruan) 

• Candi Gunung Gangsir (Beji, Pasuruan), (lokasi) 

• Kompleks Percandian Gunung Welirang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E. KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA MASA ISLAM 

1. Kerjaan-Kerajaan Islam di Indonesia 

a. Kerajaan Samudera Pasai 

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Lhokseumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini 

berdiri sekitar abad ke-13 oleh Marah Silu atau Sultan Malik as Shaleh. Kerajaan ini 

merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun raja-raja yang memerintah 

di Kerajaan Samudera Pasai adalah sebagai berikut. 

1).  Sultan Malik as Shaleh (1270–1297) Merupakan pendiri sekaligus raja pertama 

di Kerajaan Samudera Pasai. 

2).  Sultan Malik al Tahir I (1297–1326) Setelah Sultan Malik as Saleh wafat, 

penggantinya adalah Sultan Malik al Tahir. Pada masa pemerintahannya, 

Kerajaan Samudera Pasai mulai membina hubungan dengan Kerajaan Pidie dan 

Barus. Selain itu, membangun bandar kerajaan bagi pedagang Islam. 

3).  Sultan Malik al Tahir II (1326–1348) Pada masa pemerintahannya, Kerajaan 

Samudera Pasai mengalami masa kejayaan. Samudera Pasai juga sebagai pusat 

perdagangan dan penyiaran agama Islam. 

Gambar 1.15.   Candi Prambanan (Hindu dengan relief Ramnayana) 
                            Candi Borobudur (Buddha dengan relief kehidupan yang Buddha) 
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4).  Sultan Zainal Abidin (1349–1496) Pemerintahan Sultan Zainal Abidin 

memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Ia 

mengirimkan dua pendakwah dari Samudera Pasai ke Pulau Jawa, yaitu 

Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Iskak. 

 

b. Kerajaan Aceh 

Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 M. Kerajaan ini beribu kota di 

Kutarajaatau sekarang Banda Aceh. Raja-raja Aceh antara lain. 

1).  Sultan  Ali Mughayat Syah (1514–1530)  Semula wilayah Kerajaan Aceh 

merupakan bagian Kerajaan Pidie. Atas perjuangan Sultan Ali Mughayat Syah, 

Aceh dapat melepaskan diri. Bahkan, Aceh dapat menaklukkan daerah Perlak, 

Pasai, dan Nias. 

2).  Sultan Salahudin (1530–1537) Sultan Salahudin hanya sebentar memerintah di 

Kerajaan Aceh. Ia dianggap kurang berhasil memimpin Kerajaan Aceh. Pada 

tahun 1537, digantikan oleh adik Sultan Ali Mughayat Syah yang bernama Sultan 

Alaudin Riayat Syah. 

3). Sultan Alaudin Riayat Syah Selama masa pemerintahannya, Sultan Alaudin 

Riayat Syah mampu meluaskan wilayah. Ia juga menyiarkan agama Islam sampai 

ke daerah Siak, Pariaman, dan Indrapura. 

4).  Sultan Iskandar Muda (1607–1636) Pemerintahan Sultan Iskandar Muda 

menjadi zaman keemasan bagi Kerajaan Aceh. Ia menjalin hubungan baik 

dengan berbagai negara, seperti Persia, Turki, Cina, dan India. Kerajaaan Aceh 

menjadi pelabuhan internasional yang dikunjungi pedagang Nusantara dan 

pedagang negara lain. 

5). Sultan Iskandar Thani (1636–1641) Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar 

Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran karena banyak perlawanan di 

berbagai daerah. Hal ini diperburuk dengan adanya persaingan dari Belanda 

yang akhirnya berhasil menguasai Malaka pada tahun 1641. 

 

c. Kerajaan Demak 

Kerajaan Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam. Dari Demak, 

agama Islam menyebar ke kawasan pantai utara Jawa Barat dan pedalaman Jawa 
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Tengah. Bahkan, pantai utara Jawa Timur dan daerah Banjar di Kalimantan Selatan. 

Raja-raja di kerajaan demak 

1). Raden Patah (1500–1518) Raden Patah berhasil mendirikan Kerajaan Demak 

dibantu para ulama. Penyebaran Islam di Pulau Jawa berkembang dengan baik 

atas jasa Walisanga. Nah atas bantuan Walisanga pula, Raden Patah berhasil 

mendirikan sebuah masjid. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Agung 

Demak. 

2). Adipati Unus (1518–1521) Ia memerintah Demak selama 3 tahun. Ia berhasil 

mengusir Portugis yang menganggu kelancaran perdagangan Demak. Adipati 

Unus menyeberang ke utara menuju Malaka. Oleh karena itu, ia mendapat 

julukan Pangeran Sabrang Lor. 

3). Sultan Trenggono (1521–1546) Pengganti Adipati Unus seharusnya Sekar Seda 

Lepen. Namun, Sekar Seda Lepen dibunuh oleh Sultan Prawata (anak Sultan 

Trenggono). Akhirnya, kerajaan jatuh ke tangan Sultan Trenggono 

Pada masa pemerintahannya, wilayah Demak semakin luas dan mengalami 

kejayaan. Bahkan, Kerajaan Demak berhasil mengusir Portugis dan merebut 

Sunda Kelapa. Sultan Trenggono mempunyai dua menantu yaitu Fatahillah dan 

Joko Tingkir. Fatahillah mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah atau Sunan 

Kalijaga. Joko Tingkir disebut juga Sultan Hadiwijaya. Tahun 1546 Sultan 

Trenggono gugur saat melakukan perluasan wilayah ke Blambangan, Jawa Timur. 

Akhir Kerajaan Demak ditandai dengan perebutan kekuasaan. Sultan Prawata 

(anak Sultan Trenggono) berebut dengan Arya Penangsang (putra Sekar Seda 

Lepen). Di tengah perebutan kekuasaan itu, muncullah Joko Tingkir. Ia berhasil 

membunuh Arya Penangsang. Kemudian pusat pemerintahan Demak dipindah ke 

Pajang pada tahun 1586. 

 

d.  Kerajaan Pajang  

Kerajaan Pajang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang 

mempunyai keunikan tersendiri. Kerajaan Pajang berdiri hanya dalam satu kali 

pemerintahan. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Arya 

Panguri (anak Sultan Prawata) berebut dengan Pangeran Benawa (anak Hadiwijaya). 

Dalam mempertahankan kekuasaannya Pangeran Benawa dibantu Sutawijaya. 
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Namun, ia merasa tidak sanggup menggantikan tahta ayahnya. Kekuasaan  

diberikan kepada Sutawijaya. 

 

e. Kerajaan Mataram 

Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, yang bergelar Panembahan 

Senopati. Kerajaan Mataram berpusat di Kota Gede. Pada masa pemerintahannya, 

kekuasaan Mataram berkembang sampai ke Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, 

dan Galuh. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601. Beliau dimakamkan di 

Kota Gede. Tahta Mataram dilanjutkan oleh Mas Jolang yang bergelar Anyakrawati. 

Pada masa pemerintahan Mas Jolang banyak terjadi pemberontakan. Mas 

Jolang meninggal tahun 1613 di Desa Krapyak. Oleh karena itu, beliau mendapat 

gelar Pangeran Seda Krapyak.Mas Jolang digantikan putranya yang bernama Mas 

Rangsang. Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyakrakusuma menjadi raja 

terbesar Mataram.  

Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram meluas sampai Gresik, 

Surabaya, Kediri, Pasuruan, Tuban, Lasem, Pamekasan, Sukanada, Goa, dan 

Palembang. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung mengirim pasukan. Tujuannya 

untuk menyerang VOC di Batavia. Namun, kedua serangan itu mengalami kekalahan. 

Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Kedudukannya digantikan putranya bernama 

Sultan Amangkurat I. Dari sinilah kejayaan Mataram mulai menurun. Wilayah 

Kerajaan Mataram mulai mengecil. Hal ini disebabkan adanya perjanjian dengan 

Belanda. 

 

f.  Kerajaan Banten 

Sultan Ageng Tirtayasa memerintah dari 1651 sampai tahun 1892. Semasa 

pemerintahannya, agama Islam berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya ulama Islam yang didatangkan ke Banten. Salah satunya Syekh Yusuf dari 

Sulawesi. Selain itu, Banten juga bekerja sama dengan Turki dan Moghul. Sultan 

Ageng Tirtayasa selalu membina hubungan baik dengan negara lain. Namun, Sultan 

Ageng Tirtayasa tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa 

pernah mengadakan perlawanan terhadap VOC di Banten. Namun, perlawanannya 
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mengalami kegagalan. Hal ini diakibatkan pengkhianatan putranya. Sultan Haji 

bekerja sama dengan VOC. Akhirnya, Banten dapat dikuasai VOC (Belanda). 

 

g.  Kerajaan Makassar/Gowa 

Raja Islam pertama Kerajaan Gowa adalah Daeng Manrabia yang bergelar 

Sultan Alauddin. Pada masa ini, pedagang-pedagang Belanda mulai memasuki 

kawasan Makassar. Awalnya mereka berdagang, namun kenyataannya mereka ingin 

memonopoli. Setelah Sultan Alauddin wafat pada tahun 1639, kerajaan dipimpin 

oleh Sultan Hasanudin. Sultan Hasanudin sangat menentang semua monopoli 

dagang yang dilakukan VOC (Belanda). Setelah penandatanganan Perjanjian 

Bongaya, Makassar jatuh ke tangan VOC. Para pemimpin yang tidak setuju banyak 

yang melarikan diri ke Jawa. Mereka bergabung dengan pejuang di Jawa. 

 

h. Kerajaan Tidore dan Ternate 

Kerajaan Tidore dan Ternate berdiri sekitar abad ke-13–14. Keduanya hidup 

berdampingan dengan rukun sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Raja 

terbesar Kerajaan Tidore yaitu Sultan Nuku. Ia berhasil memperluas wilayah dan 

mengembangkan agama Islam sampai ke Halmahera, Seram, dan Papua. Bahkan, 

Sultan Nuku juga berhasilmengusir Portugis dari Tidore. Sebagai pusat perdagangan 

rempah-rempah, Kerajaan Ternate mempunyai dua persekutuan dagang. Nama 

kedua persekutuan dagang itu ialah Uli Lima dan Uli Siwa. 

1). Uli Lima atau persekutuan lima saudara. Wilayahnya meliputi Ternate, 

Obi,Bacan, Seram, dan Ambon. Persekutuan Uli Lima dipimpin oleh 

Kerajaan Ternate. 

2). Uli Siwa atau persekutuan sembilan saudara. Wilayahnya meliputi Tidore, 

Makyan, Jailolo (Halmahera), Mare, Moti, Hitu, dan pulau-pulau kecil di 

sekitarnya. Persekutuan ini dipimpin oleh Kerajaan Tidore. 

 

2. Pengaruh Kerajaan Islam terhadap Berbagai Bidang Kehidupan 

a. Bidang politik 

Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang 

bercorak Hindu-Buddha. Tetapi, setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan yang 
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bercorak Hindu- Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh 

kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, 

dan lainnya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan 

atau sunan seperti halnya para wali. Jika rajanya meninggal, tidak dimakamkan di 

candi tetapi dimakamkan secara Islam. 

 

b. Bidang sosial 

Kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan 

Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat 

Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar 

di masyarakat. Nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Musa, 

Ibrahim, Hasan, Hamzah, dan lainnya mulai digunakan.  

 

c. Bidang pendidikan 

Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesanten Islam. Sebenarnya, 

pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat 

itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam 

masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi 

pendidikan Islam. 

 

d. Bidang saastra dan bahasa 

Bentuk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam 

di antaranya sebagai berikut. 

1). Hikayat, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh 

sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh 

hikayat yang terkenal adalah Hikayat Amir Hamzah. 

2). Babad, kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah 

contohnya Babad Tanah    Jawi (Jawa Kuno), Babad Cirebon. 

3). Suluk, kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf contohnya Suluk Sukarsa, 

SulukWijil, Suluk Malang Sumirang, dan lainnya. 

4). Syair, seperti Syair Abdul Muluk dan Gurindam Dua Belas. 
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e. Bidang arsitektur dan kesenian 

Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur 

seperti masjid dan istana. Ada perbedaan antara masjid-masjid yang dibangun 

pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. 

Masjid di Indonesia tidak memiliki  kubah di puncak bangunan. Kubah digantikan 

dengan atap tumpang atau atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, 

tiga tingkat atau lima tingkat serupa dengan arsitektur Hindu. Contohnya, Masjid 

Demak dan Masjid Banten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.16. Hikayat Kerajaan Pasai Gambar 1.17.Nisan Makam Al Malikul Saleh 

Gambar 1.18.Masjid Baiturrahman, Aceh Gambar 1.19. Masjid Agung Demak 
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Gambar 1.20. Peta Persabaran Kerajaan Islam di Indonesia (sumber: wordpress.com) 



 

 

LATIHAN SOAL BAB  I 

B. Soal Uraian 

Jawablah pertanyaan dengan jelas 

1. Uraikanlah kekuatan dan kelemahan teori-teori tentang masuknya pengaruh India di 

Indonesia terutama persebaran agama Hindu berikut! 

a. Teori brahmana 

b. Teori Ksatria 

b. Waisya 

c. Sudra 

2. Mahayana dan Hinayana merupakan  aliran ajaran Budha  yang banyak berkembang di 

dunia. Jelaskan mengapa Mahayana lebih banyak berkembang di Indonesia dan berikan  

bukti sejarah yang memperkuat penjelasan tersebut! 

3. Uraikan lima tradisi yang menunjukkan perpaduan antara unsur lokal, Hindu -Budha dan 

Islam? 

4. Buatlah deskripsi singkat yang menjelaskan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia 

sebelum dan sesudah masuknya pengaruh agama Islam di Indonesia! 

5. Buatlah analisis hubungan proses masuknya agama Islam di Indonesia dengan berdirinya 

kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai.  uraikan proses lahirnya kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia dalam kaitan jalur perdagangan! 
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BAB II 

PERUBAHAN DAN BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL BUDAYA                     
DALAM PEMBANGUNAN 

 

KOMPETENSI INTI 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran IPS 

 

KOMPETENSI DASAR 

• Menganalisis Proses Perubahan sosial budaya di Indonesia Berdasarkan Telaah Geografis 

• Menganalisis Proses Interaksi Sosial 

• Menjelaskan Fungsi Pranata Sosial 

• Menganalisis Perilaku Menyimpang dan Pengendalian Sosial dalam Masyarakat 

• Menganalisis Perubahan Sosial 

 

URAIAN MATERI 

A. PROSES PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA BERDASARKAN TELAAH 
GEOGRAFIS 

Telaah geografis atau wilayah ruang di permukaan bumi (geospasial) menitik 

beratkan pada mengapa suatu fenomena ada di tempat  itu dan bagaimana sesampainya ke 

situ. Relasi antara geografi dalam lingkup regional menelaah tempat dan aktivitas 

penghuninya pada dimensi ruang dan waktu. Faktor geografis yang penting berupa: iklim, 

lokasi dan morfologi permukaan bumi. Tiga faktor itu diadaptasi oleh manusia sebagai 

tempat beraktivitas kehidupannya. Suatu bentang alam (landscape) sebagaimana sekarang 

telah mengalami perubahan terus-menerus oleh kegiatan manusia  di sepanjang masa 

(Daldjoeni, 1987). 

Dengan menelaah suatu region geografis dapat diketahui bagaimana seluk beluk 

cara manusia dari masa ke masa telah memanfaatkan berbagai kesempatan yang 

ditawarkan oleh lingkungan geografs kepadanya. Perbedaan kondisi lingkungan geografis 

akan menciptakan perbedaan tringkat peradaban pula. Kondisi geografis di suatu wilayah 
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dapat bersaksi tentang timbul tenggelamnya peradaban suatu masyarakat. Misalnya 

pengaruh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dapat 

merubah kondisi wilayah yang semula menjadi pusat peradaban menjadi daerah yang 

marginal. 

Kondisi geografis suatu wilayah dapat menjadi Peradaban  awal dunia dimulai dari 

sungai nil yaitu mesir yang terletak pada zona mediteran sehingga daerah bergurun-gurun 

yang menyebabkan mereka hidup dan bekerja lebih keras, banyak peninggalan peradaban 

mesir yang terkenal dan masih ada hingga saat ini. Sedangkan  Indonesia yang beriklim 

tropis tidak memiliki peradaban awal negara yang kuat karena peninggalan peradaban 

banyak yang hilang kecuali candi akibat dari iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan 

sepanjang tahun, serta berbagai bencana alam yang banyak terjadi.  

letak astronomis sangat menentukan lokasi suatu negara, yang mana pengaruh letak 

ini akan membawa dampak dalam hal hubungan dengan negara lain yang dikatakan dengan 

kerjasama. Hubungan kerjasama ini terjalin karena adanya kebutuhan tiap negara yang 

berbeda-beda. Misalnya, dalam bidang ekonomi Indonesia penghasil rempah-rempah 

ataupun minyak bumi lalu diekspor ke negara lain yang tidak menghasilkan atau kekurangan 

sumberdaya alam tersebut, dan begitu juga sebaliknya Indonesia mengimpor  bahan-bahan 

industri ataupun sumberdaya alam lain yang tidak terdapat di Indonesia.   

Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja kerjasama tersebut dilakukan melainkan 

dalam berbagai bidang. Contoh dalam bidang lainnya adalah politik. Negara yang terletak 

dalam suatu kesatuan astronomis dengan mempunyai corak iklim yang hampir sama 

cenderung melakukan kerjasama dalam bidang politik sebagai contoh adalah Asia yang 

berada di lintang tropis mendirikan organisasi Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. 

Negara-negara yang berada dalam lingkup astronomis yang sama tentunya akan sangat 

menguntungkan bila melakukan kerjasama karena banyak kesamaan. Dalam hal ini peran 

atau fungsi letak astronomis mirip dengan peran atau fungsi letak geografis suatu negara. 

Jadi kesimpulannya adalah bahwa letak astronomis akan membawa pengaruh yang besar 

terhadap hubungan dengan negara lain (Prasetya, 2015).  Dengan demikian telaah integratif 

geografis memberikan manfaat  pengetahuan tentang hubungan antara unsur – unsur 

geografis dalam perkembangan berbagai peradaban di dunia dan peradaban Indonesia.  

Latar geografis diperlukan untuk membantu analisis peristiwa di suatu wilayah. 

Misalnya  ada pertanyaan mengapa terjadi perpindahan kerajaan Mataram dari Jawa 
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Tengah ke Jawa Timur.  Puncak-puncak kemegahan yang dicapai Mataram kuno di Jawa 

Tengah terpaksa ditinggalkan karena kerajaan dipindah oleh Pu Sinok ke Watu Galuh 

(sekitar Jombang di tepi sungai Brantas, Jawa Timur). Berbagai pertanyaan lalu muncul dan 

sekarang jawabannya masih bersifat hipotesis karena baru ditemukan sedikit data akurat 

yang berkaitan dengan masalah itu.  

J.G.de Casparis berpendapat perpindahan ibu kota Mataram kearah timur (Jawa 

Timur) untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. 

Sebagai negara maritim dengan mempunyai banyak kerajaan bawahan, tidak sulit bagi 

Sriwijaya menyerang Mataram. Namun Boecori berpendapat bahwa penyebab perpindahan 

ibukota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa timur lebih dilatar belakangi oleh 

faktor geografis berupa letusan gunung Merapi yang sangat hebat pada akhir abad ke 10 M. 

Pada kenyataannya banyak bangunan candi di selatan gunung Merapi terkubur oleh 

material gunung yang sangat tebal, sampai sekarangpun gunung Merapi masih sangat aktif 

dengan mengeluarkan material piroklastis yang sangat menakutkan (Djafar, 1978). 

Latar belakang geografis juga dapat membatu lokasi kerajaan-kerajaan besar yang 

bercorak Hindu di Pulau Jawa. Berdasarkan fakta lokasi, sebagian besar kerajaan besar di 

pulau seperti Mataram, Kediri, Singosari, dan Majapahit terlatak pada intra mountain basin 

(lereng/cukungan antar gunung). Seperti kerajaan Mataram terletak di lereng selatan 

gunung Merapi, kerajaan Majapahit terletak di lereng gunung Arjuno, Kerajaan Kediri 

terletak di lereng gunung Kelud. Megapa situs kerajaan besar  ada di wilayah tersebut? 

Secara geografis wilayah lereng pengunungan (mountain slope) merupakan wilayah 

jalur patahan yang banyak mengeluarkan sumber air (spring belt). Sumber air sebagai faktor 

utama dalam memenuhi kehidupan penduduk yang sebagai bercorak disektor pertanian. 

Selain banyak terdapat sumber air, daerah lereng gunung sangat subur yang didukung oleh 

material vulkanik yang dikeluarkan dari erupsi gunung berapi. Dengan latar geografis yang 

bertanah subur dan banyak air menjadikan wilayah lereng pegunungan ini menjadi pilihan 

utama berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang bercorak hindu. 
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Identifikasi lokasi pusat kerajaan Hindu di Jawa yang terletak di lereng-lereng 

pegunungan diperkuat oleh beberapa temuan sejarah, mislanya: 1) Kerajaan Daha (Kediri). 

Dari  cerita “Bubuksah dan Gagang Aking” diketahui adanya ibu kota Daha di kerajaan Kediri. 

Di dalam cerita itu dikemukakan bahwa dari lereng gunung Wilis, tempat Bubuksah dan 

Gagang Aking bertapa dapat dilihat dengan jelas kota Daha yang terletak di tepi sungai 

Brantas dengan perahu-perahu yang sedang berlayar, 2) Kerajaan Wengker. Dari tradisi yang 

Gambar 2. 2. Peta persebaran pusat kerajaan Hindu yang berada di lereng/cekungan pegunungan 
(intra mountain basin) yang banyak dijumpai spring belt dan subur 

     (sumber: diadaptasi dari Djafar, 1978) 

Gambar 2.1. Lokasi Kerajaan Hindu Dilihat Dari Penampang Samping Pulau Jawa 
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kini masih tersimpan di dalam serat Centini diketahui adanya makam Batara Katong di bekas 

Keraton Wengker yang terletak di lereng gunung Lawu, 3) Kerajaan Singosari (Tumapel). Dari 

berita china disebutkan sebagai Tu-ma-pan dan disebutkan pula kerajaan yang terletak di 

lereng selatan gunung Arjuno ini sampai tahun 1465 Tu-ma-pan ini masih mengirimkan 

utusannya ke negeri China, 4) Kerajaan Mataram. Lokasi mataram adalah di lereng gunung 

merapi, Yogyakarta yang sudah dikenal di abad VIII sejak jaman dinasti Sailendra (Djafar, 

1978). 

Selain latar geografis lereng pegunungan sebagai pusat kerajaan Hindu, terdapat 

latar geografis lainnya yang perlu diperhatikan dalam penempatan pusat kerajaan tersebut 

yaitu jalur sungai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lereng pegunungan yang 

menjadi pusat kerajaan merupakan daerah agraris yang subur dan kaya sumber air. Sumber 

air ini akan mengalir menjadi sungai-sungai  yang dapat dijadikan sebagai sarana 

transportasi dalam menyebarkan hasil bumi  berlimpah dari daerah pedalaman yang subur 

ke berbagai tempat untuk diperdagangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda dengan pusat kerajaan-kerajaan Hindu yang lokasi geografisnya ada di 

daerah lereng pegunungan, perkembangan pusat peradaban Islam di Jawa khususnya lebih 

berkembang di daerah pesisir utara. Sejalan dengan  maraknya perdagangan dan pelayaran 

melalui jalur sungai dan laut yang semakin ramai, di daerah pesisir beberapa kota pelabuhan 

menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar pulau. Letak geografis ini sangat 

penting, karena daerah pesisir ini menjadi satu jalur dengan selat malaka yang dilewati arus 

Gambar 2. 3. Alur-alur sungai sebagai jalur transportasi perdagangan 
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perdagangan internasional. Sejak abad ke VIII telah ramai dikunjungi para pedagang dari 

Arab, Persi, Turki, India, dan China. Sejak abad X telah terdapat koloni-koloni para pedagang 

yang beragama Islam (Djafar, 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begitu strategisnya Tanah Jawa sehingga banyak dari negara-negara lain 

mengunjungi negeri ini dengan tujuan untuk berdagang. Namun lama-kelamaan tidak hanya 

untuk berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama salah satunya adalah agama 

Islam. Masuknya Islam di Indonesia dan Jawa khususnya tidak lepas dari peran wali songo, 

meskipun jumlah penyebar Islam sebenarnya lebih dari Sembilan orang. Para Walisongo 

adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka  terasakan dalam beragam 

bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai  dari  kesehatan , bercocok 

tanam, perniagaan, kebudayaan ,  kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. 

Pengaruh latar geografis terhadap kesejarahan tidak hanya terjadi di jaman kerajaan 

Hindu maupun Islam saja, tetapi juga berpengaruh di masa kontenporer sekarang. Peristiwa 

krisis dunia di tahun 1930, 1965, dan 1998 tidak lepas dari faktor geografis. Pada siklus tiga 

puluh tahunan tersebut terjadi fenomena kekeringan panjang di negara-negara produsen 

pangan, akibat kekeringan tersebut terjadi kelangkaan harga pangan yang memicu inflasi 

Gambar 2.4. Persebaran pusat peradaban Islam yang terletak di pesisir utara pulau Jawa 
                     (sumber: diadaptasi dari Daldjoeni, 1984) 
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harga barang lainnya. Keguncangan ekonomi ini memicu yang memberikan dampak pada 

kehidupan masyarakat dan politik. Kondisi geografis berupa cuaca yang ekstrim memang 

tidak berpengaruh langsung terhadap keguncangan ekonomi dan politik suatu negara, tetapi 

dapat menjadi ‘katalisator’ peristiwa besar yang akan selalu tercatat dalam lembaran 

peristiwa. 

Kehidupan  peradaban manusia dimulai dari determinisme lingkungan yang kuat. 

Kehidupan  dan prilaku manusia prasejarah sangat ditentukan oleh lingkungan alam, mulai 

dari hidup mengumpulkan makanan (food-gathering) dan hidup dilembah-lembah sungai 

besar dengan cara berpindah-pindah tempat.  

Setiap makhluk hidup memerlukan air. Begitu pula halnya dengan manusia 

prasejarah memerlukan air sebagai faktor utama untuk memenuhi hidup (Moentadhim, 

2014)). Dengan demikian lembah-lembah sungai besar menjadi situs ditemukannya fosil 

manusia prasejarah. 

Perkembangan zaman kerajaan Hindu di Indonesia sudah jauh mengalami  

perkembangan peradaban yang berarti. Hal yang penting adalah kemampuan dalam 

mengolah tanah dalam memproduksi tanaman makanan (food-producing). Kehidupan 

agraris memerlukan dukungan lingkungan alam berupa sumber air yang melimpah dan 

tanah yang subur. Dengan demikian daerah lereng gunung menjadi pilihan utama pusat 

peradaban karena tanahnya subur (bersumber dari tanah vulkanik) dan menjadi jalur 

sumber air (spring belt). Situs kerajaan-kerajaan Hindu dapat banyak ditemukaan di daerah  

pedalaman cekungan antar pegunungan ini (intra mountain basin). 

Pada masa perkembangan Islam di Jawa khususnya, terjadi pergeseran lokasi 

peradaban dari dearah lereng pegunungan di pedalaman pulau menuju dearah pesisir utara 

pulau Jawa. Secara lingkungan geografis, wilayah utara pulau jawa adalah tanah yang tidak 

subur karena berasal dari tanah terrarosa pelapukan batuan kapur yang sangat basa dan  

sedikit sumber air. Air dipermukaan di daerah yang berlitologi kapur sangat sulit dijumpai, 

air yang didapatkan adalah air bawah tanah yang berusia lanjut dapat membentuk sungai 

bawah tanah dan goa-goa. 

Meskipun kondisi lingkungan yang kurang mendukung, namun kawasan Utara Jawa 

menjadi pusat peradaban karena pengaruh adaptasi manusia dalam mengolah lingkungan 

(posibilisme). Posibilisme  dalam  geografi budaya adalah teori yang menggagas bahwa 

http://64.233.189.132/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_geography&prev=/search%3Fq%3Dpolitical%2Bgeography%26hl%3Did&usg=ALkJrhhZSJcsm4gPnf-XDI2B0CMEMLCWOw
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lingkungan tidak mutlak menentukan kendala atau batasan tertentu, namun teknologi 

melalui budaya menentukan tindakan manusia. 

Kehidupan manusia pada masa masukknya Islam tidak hanya berasal dari agraris 

saja, tetapi bergeser menuju perdagangan dengan berdirinya banyak pelabuhan-pelabuhan 

dagang di kawasan Utara Jawa. Para Walisongo mempunyai peran penting dalam adaptasi 

lingkungannya, misalnya di daerah Tuban dan Lamongan yang tandus maka Sunan Bonang 

dan Sunan Drajat membekali penduduk setempat dengan ketrampilan membuat batik 

sebagai komoditas yang populer diperdagangkan dimasa itu. Sunan Kalijogo dengan filosofi 

‘pacul’ dan ‘bajak’ mengajarkan penduduk setempat bagaimana melakukan intensifikasi 

bidang pertanian dengan mengoptimalkan fungsi ‘embung’  pada logva atau doline yang 

banyak dijumpai pada topografi karst  yang berlitologi kapur. 

Pada masa  kontenporer sekarang, kondisi lingkungan geografis tidak lagi menjadi 

faktor utama pusat pemukiman atau peradaban. Hampir di semua wilayah manusia sudah 

mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan manusia dalam menanggapi alam 

tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang digunakannya. Dengan kemampuan 

penciptaan teknologi oleh manusia, menjadikan hidup manusia semakin mudah dan ringan. 

Keberhasilan manusia dalam menerapkan teknologi, menjadikan bahwa teknologi menjadi 

keyakinan sebagai tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

Manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri karena manusia adalah makhluk 

sosial. Manusia dalam hidupnya sangat membutuhkan hubungan dan kerja sama dengan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial merupakan salah satu 

faktor penting yang mendasari aktivitas sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Interaksi sosial yang terjadi antar bangsa dalam proses perdagangan tersebut 

mendorongterjadinya proses akulturasi dan asimilasi budaya. Pedagang-pedagang yang 

datang dariberbagai penjuru dunia membawa kebudayaan masing-masing. Pedagang-

pedagang yangdatang dari Cina dan India membawa kebudayaan Hindu-Buddha. Pedagang-

pedagang yangdatang dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa kebudayaan Islam. Begitu 

pula pedagangpedagangdari Eropa membawa ajaran Nasrani. Hal ini menjadi pendorong 

utama terbentuknyakeanekaragaman agama di Indonesia. 

Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad ke-4 Masehi. 

Pedagang dari India yang datang ke Sumatra, Jawa, dan Sulawesi membawa agama mereka. 

Agama Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5. Para pedagang juga 
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mengembangkan ajaran Buddha. Hasilnya, kebudayaan Hindu dan Buddha memengaruh 

terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, 

Tarumanegara, Mataram Hindu, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sebuah candi 

Buddha terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Mataram dari Dinasti 

Syailendra. Pada waktu yang hampir sama, Candi Prambanan juga dibangun. Puncak 

kejayaan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha terjadi pada abad ke-14, yaitu pada 

masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini telah berhasil menanamkan pengaruh 

politiknya ke seluruh penjuru tanah air. 

Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Islam 

menyebar di pantai barat Sumatra, kemudian menyebar ke timur Pulau Jawa. Pada abadke-

13, Kerajaan Samudra Pasai berdiri sebagai kerajaan bercorak Islam pertama. Padamasa 

berikutnya, berdiri banyak kerajaan Islam lainnya, seperti Kerajaan Aceh Darussalam, 

Malaka, Demak, Banten, Banjar, Mataram Islam, Kesultanan Makassar, serta Kerajaan 

Ternatedan Tidore. Banyaknya kerajaan Islam yang berdiri menandakan kuatnya pengaruh 

Islamdi Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang 

mayoritaspenduduknya beragama Islam. 

Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau 

Flores dan Timor. Adapun Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa 

Belanda pada abad ke-16 M. Wilayah Indonesia bagian Timur menjadi tujuan utama 

penyebaranagama Kristen, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. 

Kemudian, Kristenmenyebar ke Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatra juga menjadi daerah 

penyebaran agamaKristen Protestan. 

 

B. PROSES INTERAKSI SOSIAL 

 Interaksi sosial adalah hubungan antara orang dan orang, antara orang dan 

kelompok, serta antara kelompok dan kelompok. Dalam berinteraksi sosial, manusia harus 

mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Proses interaksi sosial baru akan 

berlaku apabila menghasilkan reaksi yang berbentuk hal-hal berikut. 

1. Imitasi  

Imitasi adalah meniru sesuatu yang dilakukan orang lain. Misalnya, meniru cara 

berpakaian, gaya rambut, gaya bicara, dan perilaku lainnya. Meniru bisa berdampak baik 

atau sebaliknya. Imitasi tidak berlangsung secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh 
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sikap menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasi. Meniru menjadi buruk jika 

sesuatu yang kita tiru merugikan diri sendiri dan tidak sesuai dengan kesopanan 

lingkungan. Meniru berlaku baik jika peniruan tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita 

danmasyarakat menerimanya. 

2. Sugesti 

Sugesti adalah reaksi seseorang terhadap sesuatu secara langsung dan tanpa 

dipikir terlebih dahulu. dalam sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap 

dari dirinya yang kemudian diterima oleh orang lain. Jika seorang artis yang 

menggunakan handphone terbaru kemudian diikuti oleh para siswa SMP, itu merupakan 

contoh sugesti. Sugesti bukan merupakan proses belajar, melainkan proses 

meningkatkan suatu reaksi yang sudah ada pada dirinya. Sugesti terjadi karena pihak 

yang menerima anjuran itu tergugah secara emosional tanpa dipikir terlebih dahulu. 

3. Simpati 

Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olahdalam 

keadaan orang lain dan ikut merasakan apayang dilakukan, dialami, atau diderita orang 

lain. Simpati dapat berupa kasih sayang, merasa tertarik, dan bersedia untuk 

mengadakan kerjasama. Dalam simpati, perasaan memegang peranan penting. Simpati 

akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada kedua belah pihak. Simpati lebih 

banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, atau hubungan 

pekerjaan. Pada saat terjadi musibah bencana banjir di Jakarta,tanah longsor di berbagai 

daerah, dan kesedihan parakorban gempa, kita turut merasakan kesedihan, itulahyang 

disebut simpati.  

4. Empati 

Empati adalah kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak 

(sesuai) untuk membantu. Konsep Empati terkait erat dengan rasa iba dan kasih sayang. 

Empati merupakan kemampuan mental untuk memahami dan berempati dengan orang 

lain, apakah orang diempati setuju atau tidak tetapi disini memiliki niat untuk 

membantu. 

Dalam penelitian empati merupakan fenomena kompleks yang tidak memiliki 

definisi sederhana. Empati dipelajari dalam psikologi sosial, psikologi kognitif dan 

neuroscience. Empati adalah proses mental yang kompleks yang melibatkan : 

a. Apa yang dirasakan oleh orang lain (empati afektif) 
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b. Bagaimana menempatkan diri sebagai orang lain(empati kognitif), dan 

c. Menjadi orang lain yang merasakan (diri sendiri / lainnya) (empati akurasi). 

Ketiga mekanisme dianggap saling terkait dan tergantung satu sama lain maka 

empati pun terjadi. Dalam proses empati maka ada hubungan yang saling berinteraksi 

antara penularan emosi, pengambilan perspektif dan akurasi empati satu sama lain 

untuk menghasilkan respon adaptif sosial. 

5. Identifikasi 

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain. Umumnya yang menjadi objek dari proses identifikasi 

adalah “sang idola”. Seseorang yang merasakan menjadi korban bencana merupakan 

bentuk identifikasi. Identifikasi lebih dalam daripada simpati. Seseorang yang 

mengidentifikasikan dirinya terhadap orang lain pada umumnya akan meniru, terkena 

sugesti, dan merasa simpati. Lain halnya dengan imitasi, sugesti, dan simpati tidak perlu 

disertai identifikasi. Interaksi berlangsung antara individu (seseorang) danindividu yang 

lain, antara individu dan kelompok (kelompok orang-orang), maupunantara kelompok 

dan kelompok.  Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosialyang dinamis, 

baik yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, antaraindividu dan 

kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok lain. Hubungan sosialitu terjadi 

melalui komunikasi dan kontak sosial. Interaksi sosial merupakan kunci darisemua 

kehidupan sosial. Sebab, tanpa adanya interaksi, tidak akan ada kehidupan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Sesorang Mengidentifikasi Dirinya Sebagai Cristiano Robnaldo 
                        Sumber: www.merdeka.com 
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Syarat Terjadinya Interaksi Sosial  

1. Adanya Kontak Sosial (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, 

yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, 

suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. 

2. Adanya Komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut.  Orang yang 

bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan 

oleh orang tersebut. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu 

kerjasama, sedangkan yang bersifat negative mengarah pada suatu pertentangan 

atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. 

Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi 

apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. 

Kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Sekunder tidak dapat dilakukan 

secara langsung. Hubungan-hubungan yang sekunder tersebut dapat dilakukan 

melalui alat-alat telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. 

Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran 

pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau 

sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang 

yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaika noleh orang laintersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap 

sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui 

oleh kelompok lain atau orang lainnya.  Hal itu kemudian merupakan bahan untuk 

menentukan reaksi apa yang dilakukannya. 

 

            Proses Asosiatif 

Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yangdapat meningkatkan 

hubungan solidaritas antarindividu. 

 

a. Kerjasama (cooperation) 

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yangutama. Kerjasama 

dimaksudkan sebagai suatu usahabersama antara perorangan atau kelompok 
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manusiauntuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.Kerjasama ini 

semakin menguat apabila ada tantangan dari luar kelompoknya.Kerjasama bisa 

timbul jika terjadi hal-hal berikut: 

1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyaikepentingan-kepentingan yang 

sama. 

2) Kedua belah pihak memiliki sumbangan ataukontribusi untuk memenuhi 

kepentingan merekamelalui kerjasama. 

 

Kerjasama merupakan bentuk proses sosial yangbaik, tetapi bukan 

kerjasama dalam hal yang negatif,seperti kerjasama ketika para siswa sedang 

melakukanulangan atau ujian.  

Ada beberapa bentuk kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan itu antara 

lain sebagai berikut: 

 

1) Kerukunan 

Kerukunan adalah hidup berdampingan secaradamai dan melakukan 

kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatankerja 

bakti yang dilakukan warga atau secarabergiliran melakukan ronda untuk 

menjagakeamanan kampung. Kerukunan pada intinyamencakup gotong-royong 

dan tolong-menolong. 

 

2) Tawar-menawar (bargaining) 

Tawar-menawar adalah bentuk perjanjian mengenaipertukaran barang dan 

jasa antara dua organisasiatau lebih. 

 

3) Kooptasi 

Kooptasi adalah kerjasama dalam bentuk maumenerima pendapat atau ide 

orang atau kelompoklain. Hal itu diperlukan agar kerjasama dapatberlanjut 

dengan baik. 
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4). Koalisi 

Koalisi adalah bentuk kerjasama antara duaorganisasi atau lebih yang 

mempunyai kesamaan tujuan. Koalisi dilakukan agar memperoleh hasilyang lebih 

besar. 

 

5) Joint venture 

Joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukanoleh beberapa 

perusahaan. Dengan joint venturediharapkan hasil atau keuntungan yang 

diperolehdari sebuah usaha akan lebih besar. 

 

b. Akomodasi (accomodation) 

Akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu yangmenunjuk pada suatu 

keadaan dan yang menunjukpada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk 

padasuatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangandalam interaksi di antara 

orang-orang, yang berkaitandengan norma-norma sosial dan nilai-nilaisosial yang 

berlaku dalam masyarakat. Sedangkansebagai suatu proses, akomodasi menunjuk 

padausaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. 

Akomodasi mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1) Mengurangi pertentangan. 

2) Mencegah pertentangan untuk sementara. 

3) Memungkinkan terjadinya kerjasama. 

4) Mengusahakan peleburan antara kelompok sosial. 

Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untukmenyelesaikan 

pertentangan tanpa menghancurkanpihak lawan sehingga lawan tidak 

kehilangankepribadiannya. Ada beberapa bentuk akomodasi. 

Bentuk-bentuk akomodasi tersebut antara lain sebagai berikut:  

1) Paksaan (coercion) 

Paksaan merupakan bentuk akomodasi yangprosesnya dilaksanakan karena 

adanya unsur paksaan. Paksaan merupakan bentuk akomodasidengan salah satu 

pihak berada dalam keadaanyang lemah dibandingkan dengan pihak lawan. 
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2) Kompromi 

Kompromi adalah bentuk akomodasi di manapihak-pihak yang terlibat 

saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap 

perselisihan yang ada. 

 

3) Penengah (arbitration) 

Adanya penengah (arbitration) atau pihak ketigamerupakan suatu cara 

untuk mencapai kompromiapabila pihak-pihak yang berhadapan tidaksanggup 

mencapai penyelesaian. Pertentangandiselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih 

olehkedua belah pihak yang bertentangan. 

 

4) Mediasi 

Mediasi menyerupai penengah. Pada mediasihadirnya pihak ketiga hanya 

sebagai penasihat belaka. Tugas pihak ketiga adalah memberi nasihatagar para 

pihak yang bertikai menemukan penyelesaianuntuk selanjutnya melakukan 

perdamaian. 

 

5) Konsilisasi 

Konsilisasi adalah suatu usaha mempertemukankeinginan-keinginan dari 

pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu tujuan bersama. 

 

6) Kesabaran 

Kesabaran suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuanyang resmi. Pada 

usaha ini pihak yang berselisihmenyadari betapa berselisih itu tidak bermanfaat. 

Secara perlahan-lahan perselisihan diharapkanakan hilang atau setidaknya 

berkurang. 

 

7) Terperangkap (skakmat) 

Terperangkap hingga tak dapatbergerak lagi adalah suatu 

bentukakomodasi di mana dua pihak yangsedang berselisih yang 

mempunyaikekuatan seimbang berhenti padasuatu titik tertentu. 
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8) Keputusan pengadilan 

Keputusan pengadilan adalah penyelesaianperselisihan melalui 

jalanpengadilan. Hal ini dilakukan karenakedua belah pihak mengalami 

kesulitanmencari jalan damai. 

 

c.  Asimilasi  

Asimilasi adalah penyesuaian sifat-sifat asli yangdimiliki dengan sifat-sifat 

sekitar. Dalam hal prosessosial, asimilasi berkaitan dengan peleburan 

perbedaanbudaya. 

Proses asimilasi bisa terjadi bila terdapat hal-hal berikut: 

1) Perbedaan kebudayaan kelompok-kelompokmanusia. 

2) Terjadi pergaulan secara langsung dan intensif. 

3) Ada perubahan kebudayaan dari kelompok-kelompokmanusia dan saling 

menyesuaikan diri. 

Beberapa faktor yang mempermudah asimilasiadalah toleransi, sikap 

menghargai orang asing,sikap terbuka yang dimiliki para pemimpin, 

persamaanunsur-unsur kebudayaan, dan kesempatankesempatanyang seimbang di 

bidang ekonomi. 

 

a). Proses disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dapatmerenggangkan 

hubungan solidaritas antar individu. Proses disosiatif meliputi persaingan, 

kontravensi, dankonflik. 

 

• Persaingan (competition) 

Persaingan adalah proses sosial dimanaindividu atau kelompok 

manusia bersaingmencari keuntungan melalui suatu bidangkehidupan yang 

pada suatu masa tertentumenjadi pusat perhatian umum, dengancara 

menarik perhatian publik atau mempertajamprasangka yang ada, 

tanpamenggunakan ancaman atau kekerasan. Beberapa bentuk persaingan 

antara lainpersaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan 

kedudukan danperanan, serta persaingan ras. 
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• Kontravensi (contravention) 

Pada hakikatnya kontravensi merupakan suatubentuk proses sosial 

yang berada antara persaingandan pertentangan atau pertikaian. 

Kontravensiadalah sikap mental yang tersembunyi terhadaporang-orang lain 

atau unsur-unsur kebudayaangolongan tertentu, yang dapat berubah 

menjadikebencian, tetapi tidak sampai pada pertentangan atau pertikaian. 

Secara umum, bentuk kontravensimeliputi penolakan, keengganan, 

perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, dan 

mengecewakanrencana pihak lain. 

 

• Pertentangan/pertikaian (conflict) 

Interaksi sosial dalam bentuk pertentangan ataupertikaian terjadi jika 

masing-masing pihak yangsedang mengadakan interaksi, tidak 

menemukankesepahaman mengenai sesuatu, kemudian berlanjutmenjadi 

adu kekuatan, lalu timbul adanya pertentanganatau pertikaian. Pertentangan 

atau pertikaiantersebut dapat bersifat sementara atau terus-menerus. 

Sejak dahulu bangsa Indonesia sudah melakukan interaksi sosial 

dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia sudah 

terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Indonesia juga memiliki 

komoditas lain seperti emas, perak, batu permata, kain katun, teh, kopi, dan 

hasil alam lainnya yang bermutu tinggi. Hal ini menjadi daya tarik bangsa-

bangsa lain untuk membeli hasil bumi itu. 

 

C.    FUNGSI PRANATA SOSIAL 

Peranata social atau sering disebut lembaga sosial, secara umum berkaitan dengan: 

1). Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi;2). 

Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan 

kebutuhan hidup; 3). Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat 

agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur; 4). Fungsi pranata sosial atau lembaga sosial 

adalah agar ada keteraturan dan integrasi di dalam masyarakat. 

Pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok 

manusia. Pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1). Memberikan 
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pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap 

di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut 

kebutuhan-kebutuhan; 2). Menjaga keutuhan masyarakat; 3). Memberikan pegangan 

kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial 

(social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-

anggotanya. 

Fungsi-fungsinya di atas menyatakan bahwa betapa pentingnya keberadaan pranata 

sosial bagi masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, apabila Anda hendak 

mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara 

teliti lembagalembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. 

 

1. Ciri-ciri Pranata Sosial 

pranata sosial adalah merupakan pedoman bagi warga masyarakat dalam 

melakukan aktivitasnya sebagai mahluk sosial. Keberadaan pranata sosial dalam 

masyarakat berbeda dengan lembaga atau organisasi sosial lainnya. Untuk 

membedakannya, maka secara umum terdapat lima ciri pranata sosial, yaitu: 

a.  Adanya tujuan, dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tertulis atau 

tidak tertulis, 

b. Diambil dari nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, 

c. adanya prasarana pendukung, seperti bangunan dan lambang tertentu. 

d. Di dalam pranata sosial akan ditemukan unsur budaya dan unsur struktural, yaitu 

berupa 

norma dan peranan sosial. 

e. Pranata sosial dapat dikatakan sebagai suatu adat kebiasaan dalam kehidupan 

bersama yang mempunyai saksi yang disistematisasikan dan dibentuk oleh 

kewibawaan masyarakat. 

 

Menurut Gillin dan Gillin dalam General features of social institutions, 

mengemukakan enam ciri pranata sosial , yaitu: 

a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola pola 

perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-

hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, 
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kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun 

tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional. 

b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga 

kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan 

menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. 

Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya 

setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan 

biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai 

himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang 

sudah sewajarnya harus dipelihara. 

c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin 

tujuantujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang 

bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. 

Perbedaan antara tujuan dan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu 

lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan 

masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. 

Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam 

sistem social dan kebudayaan masyarakat, mungkin tidak diketahui atau disadari 

golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah 

diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpamanya 

lembaga perbudakan ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh 

semurah-murahnya, tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat 

mahal. 

d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan seperti bangunan, peralatan, mesin 

dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan 

antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya, gergaji Jepang dibuat 

sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya 

gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong. 

e.  Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. 

Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi 

lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan-kesatuan angkatan 
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bersenjata masing-masing mempunyai panji-panji. Perguruan-perguruan tinggi 

masing-masing mempunyai lambanglambangnya dan lain-lain. Kadang-kadang 

lambang-lambang tersebut berbentuk tulisantulisan atau slogan-slogan 

f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis 

yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi tersebut 

merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi 

bagiannya. 

 

Sedangkan Harsojo (1986 ) mengemukakan enam sifat umum pranata sosial, 

yaitu: 

a. Pranata sosial berfungsi sebagai satu unit dalam sistem kebudayaan yang merupakan 

satu kesatuan bulat; 

b.  Pranata sosial biasanya mempunyai berbagai tujuan yang jelas; 

c. Pranata sosial biasanya relatif kokoh; 

d. Pranata sosial dalam melakukan fungsinya sering mempergunakan hasil 

kebudayaan material; 

e.  Sifat karakteristik yang ada pada pranata sosial adalah lambang; dan 

f. Pranata sosial biasanya mempunyai tradisi tertulis atau lisan yang jelas. 

Suatu lembaga atau organisasi sosial dapat dikatakan sebagai pranata sosial 

apabila memenuhi persyaratan.  

 

Menurut Suhandi (1987), terdapat empat syarat bagi lembaga 

atau organisasi sosial agar menjadi pranata sosial, yaitu: 

a.      Harus memiliki aturan atau norma yang hodup dalam ingatan atau yang tertulis. 

b. Aktivitas-aktivitas bersama itu harus memiliki suatus istem hubungan yang 

didasarkan atas norma-norma tertentu. 

c.   Aktivitas-aktivitas bersama itu harus memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok masyarakat 

bersangkutan. 

d. Harus memiliki peralatan dan perlengkapan. 
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Dengan demikian bahwa pranata sosial adalah merupakan norma yang ada di 

masyarakat yang relatif, di mana warga masyarakatnya memiliki fungsi masing-masing 

untuk mendukung pranata sosial tersebut agar berfungsi bagi keteraturan dan 

integrasi sosial. 

 

2. Tipe-Tipe Pranata Sosial 

Beragamnya aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat membawa konsekuensi 

terhadap beragamnya bentuk dan jenis pranatanya sosial yang mengaturnya. Menurut 

Gillin dan Gillin ( Soekanto, 1990), pranata sosial dapat diklasifikasikan menjadi lima 

kelompok, yaitu: 

a. Crescive institutions dan enacted institutions. Crescive institutions dan enacted 

institutions, merupakan klasifikasi pranata social berdasarkan perkembangannya. 

Crescive institutions disebut juga pranata sosial primer, merupakan lembaga yang 

secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya: hak milik, 

perkawinan, agama, dan seterusnya. Sedangkan enacted institutions adalah pranata 

sosial yang dengan segaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya: 

lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan, 

yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. 

Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi 

dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan 

oleh negara. 

b. Basic institutions dan subsidiary institutions. Pranata sosial tipe ini merupakan 

pengklasifikasian berdasarkan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Lahirnya pranata 

sosial ini (Basic institutions) karena dipandang sebagai lembaga sosial yang sangat 

penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Di 

dalam masyarakat Indonesia, keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya 

dianggap sebagai basic institutions yang pokok. Sebaliknya subsidiary institutins 

dipandang relatif kurang penting dan lahir sebagai pranata sosial untuk melengkapi 

aktivitas kebutuhan pokok. Misalnya: Kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran 

untuk menentukan suatu lembaga sosial penting atau tidak/kurang penting, 

bergantung kepada penilaian masyarakat. Misalnya: pada masyarakat pedesaan 

memandangpenting pranata sosial yang mengatur pengairan sawah (mata 
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pencaharian), sedangkan masyarakat kota memandang penting pranata sosial yang 

mengatur ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok). 

c. Approved atau social sanctioned institutions dan unsanctioned institutions. Kedua 

tipe pranata sosial ini merupakan pengkalsifikasian berdasarkan penerimaan 

masyarakat terhadap pranata sosial. Approved atau social sanctioned institutions 

adalah lembaga-lembaga sosial yang diterima masyarakat, seperti: sekolah, 

perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya unsanctioned institutions adalah 

lembaga sosial yang ditolak keberadaannya oleh masyarakat, walau kadang-kadang 

masyarakat itu sendiri tiak berhasil memberantasnya. Misalnya, kelompok penjahat, 

perampok, pemeras, pencoleng, dan lain-lain. 

d. General institutions dan restricted institutions Kedua pranata sosial ini merupakan 

hasil pengklasifikasian berdasarkan pada penyebarannya. Misalnya: pranata agama 

adalah suatu general institutions, karena hampir dikenal oleh seluruh masyarakat di 

dunia. Sedangkan pranata agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan lainnya, 

merupakan restricted instiutions karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu 

di dunia. Misalnya, agama Islam banyak dianut oleh masyarakat di Negara Arab 

Saudi, Indonesia, dan Malaysia, sedangkan di Eropa mayoritas pemeluk agama 

Kristen. 

e. Operative institutions dan regulative institutions. Pranata sosial ini merupakan 

pengklasifikasian berdasarkan fungsinya bagi masyarakat. Operative institutions 

adalah pranata sosial yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola 

atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, 

seperti: lembaga industri. Sedangkan regulative institutions adalah pranata sosial 

yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi 

bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contoh: kejaksaan dan pengadilan. Klasifikasi  

lembaga-lembaga sosial tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat 

akan dijumpai bermacam-macam lembaga sosial. Setiap masyarakat mempunyai 

sistem nilai ang menentukan lembaga sosial manakah yang dianggap sebagai pusat 

dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga sosial lainnya. 

Pada masyarakat totaliter misalnya, negara dianggap sebagai lembaga sosial 

pokok yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, 

perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam setiap masyarakat akan 
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dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antar lembaga sosial tersebut. Sistem 

pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut institutional configuration. 

Sistem tadi, dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, 

mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis. Lain halnya pada masyarakat yang 

sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial 

kebudayaan, sistem tersebut sering mengalami kegoncangan-kegoncangan. Karena 

dengan masuknya hal-hal baru, masyarakat mempunyai anggapan-anggapan baru 

tentang norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokoknya. 

Secara garis besar, munculnya pranata sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua cara, yakni secara tidak terencana dan secara terencana. Secara tidak terencana 

artinya bahwa lembaga tersebut lahir secara bertahap (berangsur-angsur) dalam 

praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan 

pada masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Contoh, dalam kehidupan ekonomi, ketika sistem barter (tukar barang) sudah 

dianggap tidak efisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan dari orang lain. Sedangkan secara terencana 

berarti bahwa lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh 

seorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan 

wewenang. Contoh, untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka pemerintah 

membentuk KUD yang bisa menampung hasil panen dan membelinya dengan harga 

yang menguntungkan petani. 

 

3. Bentuk-Bentuk Pranata Sosial 

a. Pranata Keluarga 

Keluarga memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya kehidupan 

sosial dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak, yang disebut keluarga inti (nuclear family). Dalam keluarga 

diatur hubungan antaranggota keluarga dan setiap anggota mempunyai peran 

dan fungsi yang jelas.  

Contoh, ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggungjawab untuk 

menghidupi keluarganya, ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak. 

Selain keluarga inti, terdapat keluarga luas (extended family), yaitu keluarga yang 
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dibentuk berdasarkan kekerabatan, baik atas dasar perkawinan maupun 

hubungan darah. 

 Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan atau hubungan darah 

merupakan penelusuran leluhur seseorang baik melalui garis ayah maupun ibu. 

Keluarga luas (extended family) yaitu ikatan keluarga dalam 

satu keturunan yang terdiri dari kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan 

seterusnya. Pembentukan keluarga yang ideal yaitu untuk mendirikan rumah 

tangga (household) yang berada pada satu naungan tempat tinggal. Apabila 

dalam satu rumah tangga terdiri dari lebih dari satu keluarga inti yang dipimpin 

oleh seorang kepala keluarga disebut keluarga poligamous. 

Dalam keluarga akan terbentuk tingkat-tingkat sepanjang hidup individu 

(stages a long the lifecycle), yaitu masa-masa perkembangan individu semenjak 

masa bayi, masa penyapihan (anaktidak lagi menyusu kepada ibunya), masa 

anak-kanak, masa pubertas, masa setelah nikah, masa hamil, masa tua, dan 

seterusnya. 

Keluarga yang terbentuk karena perkawinan disebut keluarga konyungal. 

Perkawinan adalah penerimaan status baru, untuk siap menerima hak dan 

kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah diakui masyarakatnya dan 

hukum. Pasangan hidup yang telah berumah tangga dan membentuk keluarga 

batih, pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut : 1). Unit terkecil dalam 

masyarakat yang mengatur hubungan seksual secara berkesinambungan dan sah 

secara hokum; 2). Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses di 

mana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk 

mengenal, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai 

yang berlaku; 3). Unit terkecil masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

ekonomis; 4). Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya 

mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.  

Perkawinan dapat dilakukan di dalam kelompok yang sama maupun dari 

luar kelompoknya. Perkawinan di dalam kelompok, baik berdasarkan wilayah 

maupun keturunan disebut endogami. Perkawinan ini bertujuan untuk 

mempertahankan kekekalan keturunan atau darah (keluarga yang 

disusun atas dasar pertalian darah disebut konsanguinal), juga untuk 
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menghindarkan kekayaan yang dimiliki sekelompok kekerabatan jatuh ke tangan 

kerabat dari kelompok lain. Sedangkan perkawinan antar kelompok disebut 

eksogami. Perkawinan eksogami terjadi karena semakin luasnya pergaulan, 

sehingga di antara mereka saling mengenal. 

Pada masyarakat sekarang, perkawinan banyak disebabkan oleh 

lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan yang sama. Perkawinan monogami, 

yaitu pasangan hidup antara seorang suami dengan seorang istri. Tetapi di 

masyarakat, tidak menutup kemungkinan terjadi poligami yaitu seseorang 

memiliki pasangan lebih dari satu. Poligami dibagi dua : Poligini yaitu seorang 

suami memiliki pasangan lebih dari seorang istri dan Poliandri yaitu seorang istri 

memiliki pasangan lebih dari seorang suami.  

Poliandri di Indonesia dilarang dilaksanakan, selain bertentangan dengan 

norma agama, juga status anak yang dilahirkan oleh istri tidak jelas ayahnya.  

Terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu: 

1). Fungsi melanjutkan keturunan/reproduksi. 

2). Fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini dapat berupa tatapan mata, ucapan-ucapan 

mesra, sentuhansentuhan halus, yang semuanya akan merangsang anak 

dalam membentuk kepribadiannya. 

3). Fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sistem yang menyelenggarakan 

sosialisasi terhadap calon-calon warga masyarakat baru.  

 

Seseorang yang dilahirkan di suatu keluarga akan melalui suatu proses 

internalisasi unsur-unsur budaya yang mengatur masyarakat bersangkutan. 

Keluarga sebagai tempat awal terbinanya sosialisasi bagi seseorang, akan 

dijumpai tiga proses yang menjadi dasar hubungan antar manusia dengan dunia 

kehidupannya sebagai lingkungan sosial (walaupun tidak selalu berurutan), yaitu 

: 1). eksternalisasi adalah proses pembentukan pengetahuan latar belakang yang 

tersedia untuk dirinya serta untuk orang lain; 2). obyektivasi adalah proses 

meneruskan pengetahuan latar belakang itu kepada generasiberikutnya secara 

obyektif; 3).internalisasi adalah proses di mana kenyataan sosial yang sudah 

menjadi kenyataan obyektif itu ditanamkan ke dalam kesadaran, terutama pada 

anggota masyarakat baru, dalam konteks proses sosialisasi. 



 

26 
 

 

b. Pranata Ekonomi 

Pranata ekonomi adalah lembaga-lembaga berkisar pada lapangan 

produksi, distribusi, konsumsi (pemakaian) barang-barang dan jasa yang 

diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Masyarakat di manapun 

berada akan memiliki pranata-pranata ekonomi, hanya saja berbeda dalam sifat 

dan cara pelaksanaannya. Sehingga setiap masyarakat akan menyusun pola 

pemenuhan kebutuhan ekonominya yang disebut konsumsi atau pengeluaran 

pendapatannya berupa makanan, pakaian, perumahan yang harus tersedia, agar 

mereka dapat bertahan hidup. Setiap pemenuhan kebutuhan tidak selamanya 

dapat dihasilkan masyarakat sendiri, adakalanya memerlukan kelompok 

masyarakat lain yang memiliki barang-barang yang dibutuhkan, maka timbulah 

proses tukar menukar barang-barang kebutuhan tersebut.  

Proses tersebut dimulai dari sistem barter, kemudian penggunaan uang 

sebagai alat tukar yang sah. Menelaah pranata ekonomi melalui sosiologi, dapat 

dikaji dengan pendekatan struktural, yakni melihat relasi atau hubungan antara 

subyek dengan obyek atau komponen-komponen yang merupakan bagian dari 

suatu sistem pemenuhan kebutuhan. Struktur adalah pola dari pelbagai sistem 

relasi. Dengan demikian, pranata ekonomi akan melibatkan berbagai sistem yang 

terdapat di dalamnya, termasuk hubungan antar manusia dalam proses ekonomi, 

yaitu: produksi, distribusi, serta konsumsi.  

Pranata ekonomi merupakan struktur sosial-ekonomi, karena 

perekonomian masyarakat akan melibatkan hubungan antar manusia baik 

sebagai konsumen maupun sebagai produsen, yang juga merupakan relasi sosial 

yang meliputi: 

1) Pola  relasi antara manusia sebagai subyek dengan sumber kemakmuran 

ekonomi, seperti alat produksi, fasilitas dari negara, perbankan dan 

kenyataan sosial. Sedangkan masalah struktural dalam ekonomi akan berkisar 

pada bagi hasil, sewa-menyewa, keuntungan, pinjaman ke bank dan lain-lain. 

2)  Pola  relasi antara manusia sebagai subyek dengan hasil produksi. Meliputi 

masalah distribusi hasil, masalah penghasilan yang didapat dengan prestasi 

yang dicapai. 
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3) Pola  relasi antar subyek sebagai komponen sosial-ekonomi, sehingga 

merupakan mata rantai dalam sistem produksi. Produksi adalah proses yang 

diorganisasikan secara sosial di mana barang dan jasa diciptakan atau 

dihasilkan, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Pada tahap 

produksi, lingkungan alam digarap dan diubah oleh hasil kerja manusia yang 

melibatkan segi fisik dan berbagai perangkat teknologi serta unsur-unsur 

sosial yang terdapat di dalamnya. 

 

Hasil produksi memiliki dua jenis nilai, yaitu: nilai guna dan nilai tukar. Nilai 

guna sebuah barang adalah kegunaannya secara langsung, manfaatnya diperoleh 

pemakai ketika mempergunakannya. Misalnya : nilai guna sebuah buku tulis 

adalah sebagai alat untuk menyimpan tulisan dari berbagai kepentingan pemakai. 

Sedangkan nilai tukar adalah nilai barang yang diperoleh ketika dipertukarkan 

dengan barang lain atau dengan uang. 

Distribusi adalah proses alokasi barang dan jasa yang diproduksi masyarakat, 

karena hasil produksi selain untuk digunakan sendiri juga ditukarkan untuk 

melengkapi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diperoleh di 

lingkungannya. Usaha untuk memenuhi akan barang dan jasa, menyebabkan 

manusia melakukan hubungan dengan manusia lain, walau diantara mereka 

berjauhan, sehingga akan terbentuk interaksi antar wilayah. Adanya distribusi 

barang dan jasa secara seimbang di setiap daerah, akanmempengaruhi 

keseimbangan dan keteraturan daerah bersangkutan. Jika saja salah satu barang 

kebutuhan tidak terpenuhi di suatu daerah, karena daerah penghasil mengalami 

gangguan, maka akan berpengaruh terhadap barangbarang lain. Dengan 

demikian, keseimbangan distribusi barang dan jasa harus dipertahankan, agar 

tidak terjadi goncangan di masyarakat. 

Konsumsi merupakan suatu pengeluaran dari pendapatan yang diperoleh 

seseorang, masyarakat atau lembaga tertentu untuk dibelanjakan barang atau 

yang dibutuhkan. Pengeluaran tersebut, baik berupa belanja rumah tangga, 

belanja perusahaan, belanja pemerintah dan lain-lain yang sifatnya untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam proses konsumsi terjadi hubungan sosial. 
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c. Pranata Politik 

Politik merupakan suatu aspek kehidupan sosial yang tidak dapat dihindarkan 

oleh setiap orang di dalam suatu negara. Politik pada umumnya disamakan 

dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan dan persaingan di antara 

individu dan kelompok atas alokasi ganjaran ataunilai-nilai di dalam masyarakat. 

Politik juga mencakup proses pengendalian sosial. 

Pranata politik adalah suatu pola tingkah laku manusia yang sudah mapan, 

yang terdiri dari interaksi sosial yang tersusun di dalam suatu kerangka nilai yang 

relevan. Pranata politik dibentuk berdasarkan konstitusi dokumen dokumen 

dasar atau beberapa kebiasaan, sehingga terbentuk struktur dan proses formal 

legislatif, eksekutif, adminitratif dan hukum. 

Pranata politik memiliki fungsi: memelihara ketertiban, menjaga keamanan, 

mengusahakan kesejahteraan umum, dan mengatur proses politik. Sehingga, 

untuk menjalankannya diperlukankekuasaan dari pemerintah yang dapat 

melindungi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum dari berbagai tekanan 

dan rongrongan yang mengacaukan. Karena itu, rakyat perlu mendapatkan rasa 

aman dan tentram, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga 

perlu adanya kesadaran politik dari setiap warga negara. 

Kesadaran politik ialah apabila seluruh warga negara menyadari 

kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan 

demikian, pranata politik akan berkaitan dengan masalah-masalah bentuk 

negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. 

 

d. Pranata Pendidikan 

Pendidikan mulai diterapkan dalam kehidupan seseorang, semenjak yang 

bersangkutan masih ada dalam kandungan ibunya, kemudian lahir dan 

pendidikan keluarga mulai dilaksanakansebagai pendidikan yang paling awal 

diterima. Pendidikan sekolah dilaksanakan di sekolahmelalui kegiatan belajar 

mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.  

Bagi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan, 

sebenarnya hampir sama dengan proses sosialisasi, tetapi pendidikan sekolah 

selain proses sosialisasi, juga mentransfer pengetahuan dasar dari setiap bidang 
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ilmu atau mensosialisasikan kebudayaan kepada warga masyarakat terutama 

generasi muda, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

mempunyai tugas mempertahankan atau melakukan pelestarian terhadap 

system nilai-nilai yang berlaku dan berperan penuh dalam dalam mempercepat 

perubahan soial. 

Nilai dan budaya diturunkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan 

sekolah, berarti sekolah sebagai pranata formal adalah tempat untuk 

mensosialisasikan warisan nilai-budaya, disamping pengetahuan kepada anak 

didiknya. Warisan nilai budaya yang diturunkan dapat berupa perilaku 

untuk membentuk kepribadian yang bertanggungjawab terhadap masa depan 

bangsa,dengan tidak melepaskan diri dari nilai dan norma yang sesuai dengan 

identitas. 

Pendidikan sekolah juga memegang peran penting untuk terjadinya 

perubahan-perubahan di masyarakat, dalam arti mengembangkan kehidupan 

masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya. Pranata pendidikan mengalami 

perkembangan mulai dari pendidikan keluarga sampai 

pendidikan sekolah. Pendidikan keluarga sebagai pendidikan awal bagi seseorang 

dalam mengenal lingkungan sosialnya. Semakin berkembang kehidupan 

masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pranata yang 

dapat mendidik generasi mudanya untuk melanjutkan sistem nilai-budaya yang 

dianut, sehingga muncullah pranata pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah 

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan kemajuan teknologi, sehingga setiap saat kurikulum pendidikan ditinjau 

kembali, agar tidak terjadi ketinggalan kebudayaan (culture lag). Terdapat empat 

tahapanperkembangan pendidikan, yaitu: 

1) Pendidikan masyarakat tanpa aksara Pada masa ini, proses belajar mengajar 

berlangsung di dalam pendidikan keluarga, di mana proses pendewasaan 

anak diserahkan kepada orangtuanya. Anak belajar berdasarkan kebiasaan 

orang tuanya, sehingga segala kemampuan yang dimiliki orangtua akan 

diturunkan kepada anak. Orang tua dan orang dewasa yang ada di dalam 

keluarga berperan sebagai guru. 
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2) Pendidikan di luar pendidikan keluarga Pengetahuan mengenai tradisi atau 

nilai budaya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mendidik generasi 

mudanya, terutama yang berhubungan dengan pewarisan nilai-budaya yang 

disampaikan secara lisan, begitu juga pendidikan keterampilan dan 

kepercayaan yang dianut sebagai milik masyarakat. Dengan demikian 

tanggung jawab masyaratkat berkembang sesuai dengan pelestarian nilai-

budaya yang mereka miliki pada generasi mudanya. 

3) Pendidikan masyarakat yang semakin kompleks. Kehidupan masyarakat 

semakin berkembang, jenis-jenis pekerjaan mulai ditangani secara khusus 

oleh orang tertentu atau keterampilan tertentu hanya dapat dimiliki oleh 

seseorang berdasarkan hasil belajar. Berarti setiap jenis pekerjaan mulai 

ditangani oleh orang yang benarbenar dapat menjalankannya. Pendidikan 

anak tidak diserahkan kepada masyarakat, melainkan kepada pranata 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, yaitu pendidikan 

sekolah. 

Dengan demikian, masyarakat memerlukan pendidikan sekolah untuk 

menanamkan sikap, memberikan keterampilan-keterampilan yang diperlukan 

guna memelihara, mengembangkan dan menyesuaikan pranata-pranata 

sosial yang ada di masyarakat, sehingga lulusan pendidikan sekolah dapat 

bekerja mengisi pranata-pranata yang ada di masyarakat. Kurikulum di 

sekolah mulai diperhitungkan sehingga guru diperlukan untuk mendidik dan 

mengajar di sekolah, agar tujuan masyarakat terpenuhi maka disusun 

dipusatkan pada pengetahuan dan pengembangan bahasa, pengetahuan 

umum, dan falsafah, sebagai tambahannya diajarkan tata susila, hukum dan 

agama. Anak didik belajar menurut kedudukan mereka di masyarakat yang 

kadangkala terdapat keistimewaan dibanding dengan anak didik yang lain. 

Pendidikan sekolah yang demikian umumnya memiliki kurikulum yang 

dibuat oleh pranata bersangkutan, dan tidak menginduk pada kurikulum yang 

ditetapkan secara universal dalam suatu negara, karena keutuhan 

masyarakat sebagai warga negara belum terbentuk. Pendidikan 

sekolah seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada awal pergerakan 

kebangsaan atau pada awal penjajahan kolonial Belanda, seperti sekolah 
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wanita oleh Ibu Kartini di Jepara, Sakola Kautamaan Istri oleh R. Dewi Sartika 

di Bandung, atau sekolah-sekolah lain yang memiliki faham kebangsaan 

seperti yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya. 

Selain sekolah-sekolah tersebut juga terdapat sekolah yang hanya 

dilaksanakan oleh masyarakat tertentu saja, seperti sekolah khusus untuk 

orang Belanda, sekolah khusus orang Arab, atau sekolah khusus orang cina. 

4) Pendidikan pada masyarakat yang lebih maju. Kehidupan masyarakat menjadi 

sangat kompleks diberbagai bidang kehidupan, setiap warga 

masyarakat sudah terspesialisasi terhadap pekerjaannya, sehingga setiap 

pekerjaan sudah diserahkan kepada ahlinya. Masyarakat ini sudah 

menunjukkan sebagai masyarakat industri atau masyarakat modern.  

Pendidikan setelah pendidikan keluarga, seutuhnya diserahkan kepada 

pranata pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, yaitu 

pendidikan sekolah, serta untuk mengetahui pengetahuan tambahan bagi 

warga maysarakat, banyak bermunculanpendidikan luar sekolah yang 

mengajarkan keterampilan-keterampilan tertentu, seperti kursus komputer, 

kursus montir, kursus bahasa dan lain-lain.  

Pendidikan sekolah telah menyebar dan meluas ke berbagai pelosok 

tanah air, sehingga pendidikan sekolah memiliki peran yang penting dalam 

meningkatkan perubahan sosial-ekonami masyarakat. Masyarakat sudah 

sadar bahwa sekolah sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pada masyarakat modern memandang pendidikan sekolah sebagai 

pendidikan pokok untuk mendidik generasi penerusnya. Maka fungsi sekolah 

dalam masyarakat modern, yaitu: 

a) Pengawasan (custodial care) 

b) Penyeleksi peran sosial (social role selection) 

c) Indoktrinasi (indoktrination) 

d) Pendidikan (edukation) Pendidikan sekolah bagi industri akan 

menghasilkan tenaga kerja terlatih 

e) Ilmu Pengetahuan (knowledge) 

f) Sertifikasi (sertification) 

g) Kegiatan komunitas (community activity) 
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e. Pranata Agama 

Agama dimiliki oleh setiap orang pada setiap masyarakat, sehingga 

kerukunan hidup tidak saja diantara manusia sebagai individu maupun sebagai 

kelompok, tetapi juga kerukunan hidup beragama. Setiap agama mengatur 

hubungan antar manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 

sehingga agama merupakan pedoman hidup yang kekal. Hubungan manusia 

memiliki tiga makna, yaitu hubungan antar individu dan dengan kelompok 

(manusia sebagai mahluk sosial) dan hubungan manusia dengan Tuhan (manusia 

sebagai mahluk Tuhan). 

Agama menurut sosiologi adalah satu jenis sistem sosial yang dibuat oleh 

penganutpenganutnya yang berporos kepada kekuatan non empiris yang 

dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri 

mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka agama meliputi: 

1).  Agama disebut jenis sistem sosial. Bahwa agama dapat dikatakan sebagai 

suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan. Suatu sistem sosial 

dapat dianalisis, karena terdiri dari atau suatu komplek kaidah dan 

peraturan yang dibuat, saling berkaitan dan terarahkan pada tujuan 

tertentu. 

2). Agama berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris. Ungkapan ini hendak 

mengatakan bahwa agama memiliki ciri khas yang berurusan dengan dunia 

luar yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari pada 

kekuatan manusia dan dipercaya sebagai arwah, roh, dan kekuatan supra 

natural. 

3). Manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk kepentingan 

dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan kepentingan (keselamatan) ialah 

keselamatan di dunia sekarang ini dan keselamatan di alam lalin (akherat) 

yang dimasuki manusia sesudah kematiannya. Agama memberi dukungan 

psikologis dan memberikan rasa percaya diri dalam mengahadapi segala 

macam kehidupan yang serba tidak menentu. Kegiatan keagamaan dan 

pranata agama mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat, 
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sehingga agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku atau 

amaliah, agama tidak sekedar kepercayaan.  

 

Agama berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, baik dalam 

perilaku lahiriahmaupun yang bersifat simbolik (lambang, upacara keagamaan 

dll). Kegiatan keagamaan (ritual) bertujuan memelihara keseimbangan 

masyarakat. Ritual menimbulkan rasa aman secara individu maupun bagi 

masyarakat, misalnya cara orang berdoa atau doa bersama-sama menginginkan 

suatu keselamatan dan kesejahteraan.  

Menurut Durkheim, melalui komunikasi dengan Tuhan, orang yang 

beriman bukan hanya mengetahui kebenaran yang tidak diketahui orang yang 

tidak percaya (kafir) tetapi juga orang yang lebih kuat. Menurutnya, fungsi agama 

adalah menggerakkan dan membantu manusia untuk hidup. 

Secara umum, agama dapat menjalankan fungsi positif yaitu memenuhi 

keperluan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat 

perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan dan persamaan 

umat.  

Namun demikian, beberapa sosiolog juga mengemukakan bahwa agama 

mempunyai disfungsi. Contoh, munculnya pertentangan atau konflik sebagai 

akibat sikap fanatik antarumat yang berbeda agama. Padahal, apabiula kita amati 

lebih dalam konflik yang terjadi tidak semata-mata faktor agama, tetapi banyak 

dipengaruhi faktor kepentingan di luar agama, seperti kepentingan politik dan 

ekonomi. 

Fungsi agama bagi individu memberikan identitas diri, sehingga seseorang 

akan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Agama juga memberikan 

pemuasan terhadap kepuasan kebutuhan identitas lain. Dalam siklus 

perkembangan individu, terutama dalam masyarakat sederhana terdapat 

upacara ritual yang menyebabkan seseorang berubah status dan perannya dalam 

maasyarakat. Sebelum upacara dilangsungkan seseorang masih dianggap anak-

anak, setelah upacara ritual selesai, maka ia akan dianggap telah dewasa 

sehingga memiliki status dan peran baru di masyarakat. 
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D. PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT 

Perilaku  menyimpang adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau 

beberapa orang anggota masyarakat yang disadari atau tidak telah menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku yang telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. 

 

1. Teori-Teori Perilaku Menyimpang 

a. Teori Differencial Association (Edwin H. Sutherland) 

Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang 

disebabkan karena hubungan diferensiasi. Agar terjadi penyimpangan seseorang harus 

mempelajari terlebih dahulu bagaimana caranya menjadi seorang yang menyimpang. 

Proses pembelajaran ini terjadi akibat interaksi sosial antara seseorang dengan orang 

lain. Derajat interaksi tergantung pada frekuensi, prioritas, lamanya, dan intensitasnya. 

Semakin tinggi derajat keempat faktor tersebut, maka akan semakin tinggi pula 

kemungkinan bagi mereka untuk menerapkan tingkah laku yang sama-sama dianggap 

menyimpang. Misalnya, pecandu narkoba, sebelum menjadi seorang pecandu biasanya 

mereka berinteraksi dengan para pemakai narkoba dan secara tidak langsung 

mempelajari kebiasaan tersebut sehingga lama-lama menjadi pecandu narkoba. 

 

b. Teori Labelling (Edwin M. Lemert) 

Teori lain yang menjelaskan penyimpangan ialah teori labelling yang 

menyebutkan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang menyimpang 

karena pemberian julukan. Seseorang menjadi orang yang menyimpang karena proses 

labelling berupa julukan, cap, etiket, dan merk yang ditujukan oleh masyarakat ataupun 

lingkungan sosialnya. Mula-mula seorang melakukan penyimpangan primer (primary 

deviation). Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut misalnya pencurian, penipuan, 

pemerkosaan, pelanggaran susila maka si pelaku penyimpangan tersebut diberi cap 

pencuri, penipu, pemerkosa, wanita nakal, dan lain-lain. Sebagai tanggapan terhadap 

pemberian cap oleh orang lain maka si pelaku penyimpangan primer kemudian 

mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatannya. 

Kemudian si pelaku penyimpangan primer melakukan penyimpangan sekunder sehingga 

mulai menganut suatu gaya hidup menyimpang yang menghasilkan suatu karier 

menyimpang. Misalnya seorang siswa yang ketahuan membolos sekolah sehingga dicap 
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sebagai siswa nakal. Karena labelling sebagai anak nakal maka apapun yang dilakukan 

oleh siswa tersebut dianggap negative dan ini mendorong siswa tersebut untuk 

melakukan perilaku itu terusmenerus. 

Teori labelling ini menggambarkan bagaimana suatu perilaku menyimpang 

seringkali menimbulkan serangkaian peristiwa yang justru mempertegas dan 

meningkatkan tindakan penyimpangan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam 

keadaan tertentu pemberian cap mendorong timbulnya penyimpangan berikutnya.  

Dalam  keadaan tertentu lainnya pemberian cap akan mendorong kembalinya orang 

yang menyimpang kepada perilaku yang normal. 

 

c. Teori Merton 

Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap 

situasi tertentu, empat di antara perilaku dalam menghadapi situasi tersebut merupakan 

perilaku menyimpang. 

1) Konformitas, merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Di sini perilaku 

mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat dan mengikuti cara yang 

ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. 

2) Inovasi, merupakan cara di mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan 

masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. 

3) Ritualisme, merupakan perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya 

namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. 

4) Retreatism, merupakan bentuk adaptasi berikutnya. Dalam bentuk adaptasi ini 

perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara 

untuk meraih tujuan budaya. Pola adaptasi ini dapat dijumpai pada orang yang 

menderita gangguan jiwa, gelandangan, pemabuk, pecandu obat bius. Orang-orang 

dalam kategori ini berada dalam masyarakat tetapi tidak merupakan bagian darinya. 

5) Rebellion (Pemberontakan), merupakan bentuk adaptasi terakhir. Dalam pola 

adaptasi ini orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya 

menciptakan suatu struktur sosial yang lain. Tujuan budaya yang ada dianggap 

sebagai penghalang bagi tujuan yang didambakan. Cara yang tersedia untuk 

mencapai tujuan pun tidak diakui. 
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d. Teori Fungsi dari Durkheim 

Keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat 

tidak dimungkinkan tiap individu berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi 

secara berlainan oleh berbagai faktor seperti faktor keturunan, lingkungan fisik, dan 

lingkungan sosial. Durkheim berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat 

karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara 

normal. Hukum  memang diciptakan ketika adanya kejahatan yang terjadi. Seperti 

misalnya UU Nomor 23 Tahun 2005 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Aturan ini tercipta karena banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga baik 

terhadap anak maupun istri. 

 

e. Teori Konflik dari Karl Marx 

Kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Menurut pandangan ini 

apa yang merupakan perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok-kelompok 

berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Hukum 

merupakan pencerminan kepentingankelas yang berkuasa dan bahwa sistem peradilan 

pidana mencerminkan nilai dan kepentingan mereka. Oleh sebab itu, orang yang dianggap 

melakukan tindak pidana dan yang terkena hukumanbiasanya lebih banyak terjadi di 

kalangan orang miskin. Banyak perusahaan besar melakukan pelanggaran hukum tetapi 

tidak dituntut ke pengadilan.  

 

Terdapat dua macam konflik dalam teori ini, yaitu: 

1) Teori konflik budaya 

Ini terjadi bilamana dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah 

kebudayaan khusus (etnik, agama, kebangsaan, dan kedaerahan) maka 

hal tersebut mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai (Value 

Consensus). Berbagai norma yang saling bertentangan dan bersumber dari 

kebudayaan khusus yang berbeda menciptakan kondisi tidak adanya norma atau 

disebut sebagai anomi.  

Norma budaya yang dominan yang dijadikan sebagai hukum tertulis sehingga 

orang lain yang termasuk dalam kebudayaan lain bisa saja dianggap sebagai orang 

jahat. Budaya kelas sosial rendah bertentangan dengan norma dominan yang 
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sebagian besar merupakan norma kelas sosial menengah. Jadi, orang dari kelas 

social rendah terpaksa harus berkonflik dengan moralitas konvensional hanya 

karena mereka harus meninggalkan norma budaya yang telah mereka ikuti selama 

ini. Biasanya terjadi pada kelompok minoritas. Misalnya, para tenaga kerja wanita di 

Indonesia yang sering mendapatkan perilaku yang diskriminatif dari pihak-pihak 

tertentu seperti di terminal pemberangkatan yang dibedakan dari penumpang lain 

dengan tujuan yang sama. 

 

2) Teori konflik kelas social 

Para penganut teori konflik sosial menolak model kesepakatan pada 

masyarakat yang stabil dan terintegrasi yang para anggotanya 

menyepakati nilai-nilai tertentu. Mereka menganggap bahwa konflik nilai 

bukanlah kesepakatan nilai yang merupakan kenyataan dasar dari masyarakat Barat 

yang modern. Mereka memandang kesepakatan nilai sebagai mitos yang diciptakan 

secara halus oleh mereka yang berkuasa demi kepentingan mereka sendiri karena 

hal tersebut akan membuat nilai mereka seolah-olah merupakan nilai semua orang. 

Mereka yangmenentang hak-hak istimewa kelas atas dianggap mempunyai perilaku 

menyimpang sehingga dicap sebagai penjahat. 

 

f. Teori Pengendalian 

Kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan nilai dominan karena 

adanya pengendalian dari dalam maupun dari luar. Pengendalian dari 

dalam berupa norma yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang. 

Pengendalian dari luar berupa imbalan sosial terhadap konformitas (tindakan mengikuti 

warna) dan sanksi hukuman terhadap tindakan penyimpangan. Dalam masyarakat 

konvensional terdapat empat hal yang mengikat individu terhadap norma masyarakatnya, 

yaitu: 

1)  Kepercayaan,  mengacu pada norma yang dihayati. 

2) Ketanggapan, yaitu sikap tanggap seseorang terhadap pendapat 

orang lain, berupa sejauh mana kepekaan seseorang terhadap kadar 

penerimaan orang konformis. 
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3) Keterikatan (komitmen), berhubungan dengan berapa banyak imbalan 

yang diterima seseorang atas perilakunya yang konformis. 

4) Keterlibatan, mengacu pada kegiatan seseorang dalam berbagai 

lembaga masyarakat seperti majelis taklim, sekolah, dan organisasiorganisasi 

setempat. 

 

2. Jenis-Jenis Perilaku Menyimpang 

Kita telah mempelajari tentang teori-teori perilaku menyimpang, bagaimana 

dengan jenis-jenis perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Untuk memudahkan 

dalam memahami tentang perilaku menyimpang maka akan dibedakan perilaku 

menyimpang menurut jenis-jenisnya. 

 

a. Berdasarlan Jumlah Individu yang Terlibat 

1) Penyimpangan individu 

Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang yang telah mengabaikan 

dan menolak norma-norma yang telah berlaku dengan mantap dalam kehidupan 

masyarakat. Hanya satu individu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

norma-norma umum yang berlaku, tanpa bantuan dan tanpa melibatkan orang lain. 

Perilaku seperti ini secara nyata menolak norma-norma yang telah diterima secara 

umum dan berlaku dalam waktu yang relatif lama. Misalnya, mencuri/merampok 

yang dilakukan sendirian, mencopet di dalam bus, menghipnotis orang dan 

mengambil barang berharga dari korbannya, dan lain-lain. Untuk jenis penyimpangan 

individu ini, masyarakat telah memberikan julukan tertentu sesuai dengan kadar 

penyimpangannya, antara lain: 

a) Jika individu tersebut tidak mau tunduk kepada nasihat orang-orang 

di lingkungannya agar mau mengubah pendiriannya maka disebut 

pembandel. 

b) Jika individu tidak mau tunduk kepada peringatan orang-orang yang 

berwenang di lingkungannya maka disebut pembangkang. 

c) Jika individu melanggar norma-norma umum atau masyarakat yang 

berlaku maka disebut pelanggar. 
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d) Jika individu mengabaikan norma-norma umum atau masyarakat 

sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di 

lingkungannya maka disebut penjahat. 

 

2)  Penyimpangan kelompok 

Penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang 

dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Individu yang 

termasuk situasi seperti ini bertindak sesuai dengan norma-norma 

kebudayaan kelompoknya yang bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku. Biasanya mereka tidak mau menerima norma-norma umum yang 

berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang kelompok ini agak rumit 

sebab kelompok-kelompok tersebut mempunyai nilai-nilai, norma-norma, sikap, dan 

tradisi sendiri. Fanatisme anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka 

merasa tidak melakukan perilaku menyimpang. Kejadian seperti inilah yang 

menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya jika dibandingkan dengan 

penyimpangan individu. 

 

3)  Penyimpangan campuran 

Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan 

banyak orang. Misalnya, perdagangan obat-obatan terlarang yang biasanya 

melibatkan jaringan kelompok sindikat tertentu, aksi bom bunuh diri atau terorisme 

yang akhir-akhir ini sering terjadi. 

 

b. Penyimpangan yang Berdasarkan Jangka Waktu Tertentu 

1) Penyimpangan primer  

Penyimpangan yang bersifat sementara dan orang yang melakukan 

penyimpangan primer masih tetap dapat diterima oleh masyarakat 

termasuk kelompok sosialnya. Karena penyimpangan ini biasanya tidak akan 

dilakukannya lagi serta tidak banyak memberikan kerugian bagi masyarakat sekitar 

misalnya terkena razia polisi karena tidak membawa/ mempunyai Surat Ijin 

Mengemudi (SIM), anak yang suka merokok, dan lain-lain. 
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2). Penyimpangan sekunder 

Penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sanksi 

telah diberikan. Orang yang telah melakukan penyimpangan sekunder 

ini akan dibenci oleh masyarakat umum dan kehadirannya tidak bisa diterima 

kembali. Misalnya, seseorang yang sering keluar masuk penjara karena alasan yang 

sama seperti mencuri sepeda motor atau menjual obatobatan terlarang. 

 

c. Berdasarkan kadar penyimpangannya 

1) Penyimpangan ringan 

Penyimpangan yang menimbulkan gangguan, ancaman, hambatan 

dan kerugian yang kecil kepada pihak luar. Biasanya sanksi yang diberikan berupa 

nasihat dan diminta tidak diulangi lagi. Misalnya, seorang anak yang mengambil buah-

buahan tetangga tanpa minta izin terlebih dahulu. 

 

2) Penyimpangan berat 

Penyimpangan yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi pihak 

lain dan kadangkala menimbulkan korban jiwa dan harta. Penyimpangan 

jenis ini biasanya terancam hukuman yang cukup berat seperti hukuman 

penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Misalnya pembunuhan, menyetir 

dalam kondisi mabuk yang menyebabkan kecelakaan, merampok yang disertai 

tindakan kekerasan, dan lain-lain. Dari jenis-jenis perilaku menyimpang yang telah 

disebutkan maka secara tidak langsung kalian telah mengetahui contoh-contoh 

perilaku yang menyimpang. Untuk lebih jelasnya akan diberikan bentuk-bentuk 

penyimpangan yang biasa terjadi di masyarakat. 

 

3.  Bentuk-bentuk Penyimpangan 

a. Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah sejenis obat 

bius yang sangat berbahaya jika disalahgunakan karena bisa menimbulkan 

ketergantungan (addiction) yang kuat. Pengaruh ketergantungan ini 

seringkali membuat individu tersebut melakukan tindakan-tindakan 

asusila, amoral dan kejahatan. Penggunaan narkoba tanpa pengawasan 
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dapat merusak sistem saraf yang berfungsi sebagai pengendali daya pikir 

sehingga individu tersebut tidak dapat membedakan perbuatan buruk atau 

baik, pikiran menjadi tidak rasional, dan menyebabkan seseorang menjadi 

tidak produktif. 

Adapun jenis-jenis narkoba antara lain: opium, ganja, morfin, sabusabu, 

putaw, dan heroin. Harga dari obat-obatan ini sangat mahal sehingga apabila 

seseorang sudah mengalami taraf addiction akan melakukan apapun untuk 

mendapatkan obat-obatan tersebut termasuk melakukan pencurian untuk dapat 

membeli obat-obatan tersebut. Penyalahgunaan narkoba disebut sebagai 

penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. 

Narkoba biasanya digunakan dalam bidang kedokteran yang diatur dalam 

seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Penggunaan narkoba harus di bawah 

pengawasan yang ketat misalnya oleh seorang dokter sebagai pengobatan atau 

pembiusan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dalam taraf yang 

mengkhawatirkan. Sudah banyak korban jiwa dan dilakukan oleh remaja. 

Beberapa penelitian menyebutkan alasan mengapa banyak orang 

menyalahgunakan narkoba sebagai konsumsi harian, antara lain: 

1) Melupakan masalah atau kesulitan hidupnya meski sifatnya sementara. 

2)  Menghilangkan rasa takut karena dengan menggunakan narkoba ini seseorang 

dapat menjadi pribadi yang berani. 

3)  Menghilangkan rasa malu atau meningkatkan kepercayaan diri. 

4)  Sebagai gaya hidup (life style). 

5)  Awalnya hanya untuk coba-coba lama kelamaan ketagihan. 

 

b. Tawuran Pelajar/Mahasiswa 

Gejala tawuran pelajar/mahasiswa merupakan perilaku menyimpang 

yang sering kita jumpai di kawasan perkotaan. Fenomena ini dulunya biasa 

terjadi di kalangan pelajar saja tetapi dalam perkembangannya, 

mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan bagi masyarakat ikutikutan berkelahi 

antarmahasiswa dari fakultas lain. Ini sangat memprihatinkan. Karena tawuran 

pelajar/mahasiswa ini penyebabnya adalah hal yang sepele misalnya, perebutan pacar, 

tidak ingin dianggap pengecut, sebagai unjuk kekuatan sampai balas dendam. Oleh 
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karena itu, menjadi tanggung jawab khususnya sekolah untuk melakukan pembinaan 

secara intensif dengan pemberian pelajaran yang terkait dengan moralitas dan budi 

pekerti sehingga peristiwa tawuran antar pelajar tidak terjadi. Perlunya kerja sama 

antara sekolah dengan pihak luar seperti polisi untuk melakukan pengawasan atau 

kontrol.  

 

c. Hubungan Seks di Luar Nikah 

Perilaku seks yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan jelas melanggar norma 

masyarakat baik norma hukum, norma agama, norma susila maupun norma adat. 

Penyebab utama dari perilaku ini adalah rendahnya iman dan takwa seseorang. 

Fenomena maraknya peredaran video porno menambah banyaknya orang-orang yang 

melakukan hubungan seksual tanpa melalui lembaga pernikahan seperti kumpul kebo, 

pelacuran, pacaran yang melampaui batas, maupun pemerkosaan. Hubungan  seks 

yang bebas dapat mendatangkan malapetaka yang menyebabkan seorang individu 

mati muda. Munculnya berbagai penyakit karena kebiasaan perilaku seks yang tidak 

sehat seperti penyakit AIDS dapat menyebabkan kematian karena belum ada obatnya. 

Selain itu ada perilaku penyimpangan seksual seperti lesbian, homoseksual dan 

transeksual yang merupakan perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat. Para 

pelaku penyimpangan seksual ini untuk masa sekarang dapat diterima oleh 

masyarakat meskipun sering mendapatkan cemoohan dari warga sekitar. Homoseksual 

adalah perilaku seseorang yang cenderung tertarik secara seksual pada orang yang 

berjenis kelamin sama. Untuk seorang pria disebut homoseks dan untuk perempuan 

disebut lesbian. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang cenderung mengubah 

karakteristik seksualnya. Hal ini menyangkut konflik batiniah mengenai identitas diri 

yang bertentangan dengan identitas sosialnya seperti waria. 

 

d. Alkoholisme/Minum-minuman Keras 

Perilaku ini hampir sama dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Efek yang 

ditimbulkan dari minum-minuman keras ini juga menyebabkan orang sulit 

mengendalikan dirinya baik sosial, fisik maupun psikologis. Orang yang sedang mabuk, 

tindakan yang dilakukan berada di luar kesadarannya, tidak terkontrol dan sering 
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menimbulkan keributan serta keonaran di masyarakat bahkan sampai pada tindakan 

pembunuhan. 

 

Light Keller dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi empat, 

yaitu: 

a. Crimes Without Victims atau Kejahatan Tanpa Korban 

Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan jenis ini antara lain 

perjudian, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras sampai mabuk, atau 

hubungan seks yang tidak sah. Meskipun perilaku ini tergolong perilaku yang tidak 

membawa korban tetapi perilaku ini merupakan bentuk kejahatan karena dianggap 

perbuatan tercela oleh masyarakat. Tetapi perilaku ini kadangkala menimbulkan 

korban seperti menyetir dalam kondisi mabuk dapat menyebabkan kecelakaan atau 

pecandu dapat mati karena over dosis. 

 

b. Organized Crime atau Kejahatan yang Diorganisasi 

Merupakan kejahatan yang dijalankan untuk memperoleh uang atau kekuasaan 

dengan jalan melanggar hukum seperti pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri secara ilegal. 

 

c. White-collar Crime atau Kejahatan oleh Orang yang Mempunyai Status Tinggi 

Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan ini misalnya, korupsi yang 

dilakukan oleh orang-orang terpandang seperti para pejabat negara atau pengusaha. 

 

d. Corporate Crime atau Kejahatan yang Dilakukan atas Nama Perusahaan 

Merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan 

tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Bentuk kejahatan seperti ini 

dibagi menjadi empat yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, 

kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan, tergolong 

dalam kejahatan ini, misalnya pemberian upah buruh di bawah standar Upah 

Minimum Kerja (UMK) yang ditentukan. 
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4. Pengendalian Sosial 

pengendalian sosial merupakan upaya untuk mendidik, mengajak, dan bahkan 

memaksa kepada setiap anggota masyarakat agar mematuhi aturan permainan yang 

mengatur hubungan-hubungan, baik antara seseorang dengan seseorang, antara 

seseorang dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pengendalian sosial adalah: 

a. Memelihara pelaksanaan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat, 

b. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap sistem nilai dan sistem norma yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan 

c. Memulihkan keadaan sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan terhadap sistem 

nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengendalian sosial 

adalah sebagai berikut:  

a. Dilakukan sosialisasi tentang sistem nilai dan sistem norma yang telah disepakati 

bersama sehingga setiap anggota masyarakat akan memperoleh pengertian dan 

pemahaman. Langkah sosialisasi ini ditempuh agar setiap anggota masyarakat 

dengan sadar dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan. 

b. Dilakukan tekanan sosial, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga setiap 

anggota masyarakat segan dalam melakukan pelanggaran. Tekanan sosial ini 

dipertegas lagi dengan memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang melakukan 

pelanggaran. 

c. Jika langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka diperlukan kekuatan dan 

kekuasaan yang dapat menegakkan pengendalian sosial secara resmi. 

 

Banyak sekali bentuk-bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Di antaranya adalah 

gosip, teguran, sanksi/hukuman, pendidikan, dan agama.  

a. Gosip  

Gosip sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip merupakan 

memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa 
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didukung oleh fakta yang jelas. Gosip tidak dapat diketahui secara terbuka, 

terlebih-lebih oleh orang yang merupakan objek gosip. 

 

b. Cemoohan 

Cemooh adalah ejekan, hinaan atau cela. Mencemoohkan artinya mengejek, 

menghinakan atau menertawakan. Tindakan seseorang yang melanggar nilai dan 

norma dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan tabu. Contohnya 

pencabulan. 

 

c. Teguran 

Teguran biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap 

seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar etika dan/atau 

mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Teguran merupakan kritik sosial 

yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera 

menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Di dalam tradisi masyarakat kita 

teguran merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi. 

 

d. Pengucilan 

Pengucilan atau mengucilkan adalah membuang atau mengeluarkan dari 

lingkungan (keluarga atau persekutuan). Orang yang terkucilkan adalah orang yang 

tekah dibuang dari kelompoknya. Contoh, seorang anak lelaki yang mengalami 

kelainan seks ingin berubah menjadi wanita (waria) ditentang oleh keluarganya dan 

dikucilkan oleh orangtuanya. 

 

e. Intimidasi 

Intimidasi merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan 

dengan paksaan, biasanya dengan cara mengancam atau menakutnakuti. Aparat 

penegak hukum sering menggunakan cara ini untuk mengorek keterangan dari 

orang yang dimintai keterangannya. 
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f. Sanksi/Hukuman 

Pada dasarnya sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat 

negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap 

telah melakukan perilaku menyimpang. Misalnya pemecatan yang dilakukan 

terhadap polisi yang terbukti telah mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, dan 

lain sebagainya. Adapun manfaat dari sanksi atau hukuman antara lain adalah: (1) 

untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok orang terhadap penyimpangan 

yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya lagi, dan (2) sebagai 

peringatan kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan penyimpangan. 

 

g. Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar 

mencapai taraf kedewasaan. Melalui pendidikanlah seseorang mengetahui, 

memahami, dan sekaligus mempraktekkan sistem nilai dan sistem norma yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat. 

 

h. Agama 

Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga hubungan 

baik antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan makhluk 

lain, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang baik dapat 

dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi 

segala larangan-Nya. Melalui agama ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan 

perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala. 

Sebaliknya, melanggar larangan Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan 

mendatangkan siksa. Dengan keyakinan seperti ini, maka agama memegang 

peranan yang sangat penting dalam mengontrol perilaku kehidupan manusia. 

 

A. ANALISIS PERUBAHAN SOSIAL 

1 . Pengertian dan Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidak  sesuaian 

di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan  masyarakat, sehingga 
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menghasilkan pola kehidupan yang baru ( berbeda dengan pola kehidupan 

sebelumnya). Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai - nilai sosial, norma-

norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, 

interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi 

kehidupan masyarakat lainnya. 

Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Di dalam kehidupan masyarakat dapat kita 

jumpai berbagai bentuk  perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut: ( 

Henslin, 2007; PB Horton dan CL Hunt, 1992; dalam Soekanto, 2000 )  

1) Perubahan Sosial secara Lambat Perubahan sosial secara lambat dikenal 

dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan 

waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. 

Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di 

masyarakat,  berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan 

disintegrasi  kehidupan. Perubahan secara lambat terjadi karena masyarakat 

berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru 

yang  timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu 

perubahan  yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara 

alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu. 

2)  Perubahan Sosial secara Cepat  Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut 

revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar 

bagi kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan 

sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan 

politik.  

3)  Perubahan Sosial Kecil Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung / berarti bagi masyarakat karena tdak berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.  

4)  Perubahan Sosial Besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang 

dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta 

menimbulkan  perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi 

pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi - industrialisasi. 
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5) Perubahan Sosial yang Direncanakan ( Dikehendaki ). Perubahan Sosial yang 

dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan 

atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan 

perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan 

dinamakan Agent of change ( agen perubahan), yaitu seseorang atau 

sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai 

pemimpin dari satu atau lebih  lembaga - lembaga kemasyarakatan, serta 

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Suatu perubahan yang 

dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian 

serta pengawasan Agent of change tersebut. Cara-cara mempengaruhi 

masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu 

dinamakan rekayasa sosial ( sosial engineering) atau yang biasa disebut 

sebagai perencanaan sosial.  

6)  Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (tidak dikehendaki ). Perubahan 

sosial yang tidak direncanakan ( tidak dikehendaki) merupakan perubahan 

yang berlangsung tanpa direncanakan / dikehendaki oleh masyarakat dan di 

luar jangkauan pengawasan masyarakat.  Konsep perubahan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah 

perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh 

masyarakat. Karena bisa terjadi, perubahan yang tidak direncanakan/tidak 

dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, seperti 

reformasi yang terjadi di Indonesia. 

 

2. Penyebab Perubahan Sosial 

Untuk menelusuri penyebab terjadinya perubahan sosial, perlu mencermati 

fenomena yang cukup kompleks; namun secara umum dibedakan antara penyebab 

yang bersumber dari dalam ( internal ) masyarakat itu sendiri dan yang bersumber dari 

luar ( eksternal ) masyarakat tersebut, seperti dipaparkan  berikut in: ( James M. 

Henslin, 2007; PB Horton dan CL Hunt, 1992; Soerjono Soekanto, 2000 )  

1)  Penyebab perubahan yang bersumber dari dalam ( internal ) masyarakat antara 

lain : 
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a) Bertambah dan Berkurangnya Penduduk.Bertambahnya penduduk yang 

sangat cepat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam 

struktur masyarakat, terutama dalam lembaga - lembaga kemasyarakatannya 

( dalam bentuk aturan / norma sosial ). Berkurangnya penduduk dapat 

disebabkan karena penduduk berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi 

sosial, sehingga memepengaruhi lembaga - lembaga kemasyarakatan. 

b) Penemuan - penemuan baru.  

Penemuan-penemuan baru dibedakan dalam pengertian discovery dan 

invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik 

berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang 

individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi 

invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan 

/ menggunakan penemuan baru tersebut; misalnya dalam proses penemuan 

mobil.  Rangkaian proses penemuan, pengembangan dan persebaran suatu 

hasil kebudayaan baru tersebut, serta cara-cara unsur kebudayaan baru tadi 

diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat, dinamakan 

sebagai innovation ( inovasi). 

Di dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan beberapa faktor 

pendorong untuk memunculkan penemuan-penemuan baru, antara lain: 

1) Kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaan. Adanya 

sebagian masyarakat yang menyadari atas kekurangan dalam kebudayaan 

masyarakatnya namun tidak mampu memperbaiki kekurangan tersebut, 

akan berusaha untuk menciptakan kebudayaan baru. 

2) Peningkatan kualitas oleh para ahli dalam suatu kebudayaan. Keinginan 

untuk meningkatkan kualitas suatu karya yang biasanya dilandasi rasa kurang 

puas pada diri para ahli terhadap hasil suatu karya, merupakan pendorong 

untuk meneliti dan memungkinkan lahirnya ciptaan-ciptaan baru. 

(3) Adanya perangsang bagi aktivitas – aktivitas penciptaan dalam 

masyarakat. Adanya penghargaan dari masyarakat dalam bentuk tanda 

jasa,  hadiah dan sebagainya terhadap mereka yang berhasil menciptakan 

penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, menjadi motivasi  
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untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan 

ciptaan/penemuan baru. Pengaruh dari suatu penemuan baru, tidak 

hanya terbatas pada  satu bidang tertentu saja, namun dapat menyebar 

ke bidang-bidang lainnya : (1) Penemuan Radio, memancarkan 

pengaruhnya ke berbagai arah  dan menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan dalam lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, agama, 

pemerintahan, rekreasi  dan sebagainya, seperti dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

(2) Penemuan Kapal Terbang memunculkan pengaruh secara  menjalar dari 

satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya 

seperti metode peperangan, yang kemudian  memperdalam perbedaan 

antara negara-negara besar ( super powers) dengan negara-negara kecil. 

Begitu pula dengan penemuan Bom Atom telah merubah metode perang 

yang terbatas menjadi tidak terbatas. Pengaruh secara menjalar dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

(3) Beberapa jenis penemuan baru dapat pula menyebabkan terjadinya  satu 

jenis perubahan, seperti penemuan mobil, kereta api dan jalan kereta api, 

telepon dan sebagainya menyebabkan semakin banyak tumbuhnya pusat - 

pusat kehidupan di daerah pinggiran kota ( sub urban ). Di samping 

penemuan-penemuan baru di bidang unsur kebudayaan material 

(kebendaan), terdapat pula penemuan baru di bidang unsur kebudayaan 

immaterial (rohaniah). Misalnya dengan lahirnya ideologi  baru, aliran-aliran 

kepercayaan baru, sistem hukum yang baru dan seterusnya. Adapun Ogburn 

dan Nimkoff menamakan penemuan baru  dalam hal penciptaan 
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pengelompokan individu-individu yang baru, atau penciptaan adat-istiadat 

yang baru, maupun suatu perilaku sosial yang baru sebagai social invention. 

 

 

 

 

 

 

c ) Pertentangan ( Conflict). 

Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara 

kelompok dengan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan 

sosial masyarakatnya. Seperti yang sering terjadi pada  masyarakat yang 

tengah mengalami pergeseran dari masyarakat  traditional menuju 

masyarakat modern, pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua 

dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur 

kebudayaan modern.  

 

d) Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi  

Terjadinya pemberontakan atau Revolusi dalam sutau pemerintahan  negara 

akan meyebabkan terjadinya perubahan – perubahan besar dalam  

kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga kemasyarakatan, mulai dari 

bentuk negara sampai keluarga batih mengalami perubahan-perubahan yang 

mendasar.  

 

2) Penyebab perubahan yang bersumber dari luar ( eksternal ) masyarakat  

a) Lingkungan Alam Fisik . Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik 

dapat berupa  bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, 

angin taufan  dan sebagainya, maupun berupa tindakan manusia yang tidak  

terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar 

yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor.  Kondisi ini 

mengakibatkan penduduk harus pindah ke daerah yang lebih aman dan 

berbeda dengan kondisi lingkungan yang lama. Untuk menyesuaikan dengan 
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kondisi lingkungan di daerah yang baru, maka berkembanglah lembaga - 

lembaga kemasyarakatan baru untuk menjaga agar kehidupan masyarakat 

tetap dapat berjalan.  

b) Peperangan. Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan 

perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang kalah 

akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru 

sesuai dengan kehendak negara yang memenangkan peperangan tersebut. 

Karena negara yang menang biasanya akan memaksakan kehendaknya pada 

negara yang kalah. 

c) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat lain. Masuknya pengaruh kebudayaan 

masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antara dua 

masyarakat, yang diikuti adanya pengaruh timbal balik sehingga masing - 

masing masyarakat akan mengalami perubahan. Masuknya pengaruh 

kebudayaan masyarakat lain juga bisa terjadi secara sepihak, misalnya melalui 

media massa ( siaran TV ), masyarakat pemirsa siaran TV dapat terpengaruh 

oleh isi siaran yang ditayangkan.  

 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses  Perubahan Sosial 

Berlangsungnya proses perubahan sosial di dalam masyarakat juga  akan dipengaruhi 

oleh faktor - faktor yang dapat menjadi pendorong maupun yang jadi penghambat / 

penghalang jalannya proses perubahan sosial tersebut. 

 

1) Faktor – faktor Pendorong 

a)  Kontak dengan Kebudayaan lain Masyarakat yang mengalami kontak dengan 

kebudayaan lain ( sebagai kebudayaan baru ) cenderung akan terpengaruh 

oleh  kebudayaan tersebut sehingga menghasilkan perubahan dalam  

kehidupan masyarakatnya. Proses tersebut berlangsung melalui difusi ( 

diffusion ) yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan  ke individu atau 

masyarakat lain.  

b)  Sistem Pendidikan Formal yang Maju Pendidikan akan memberikan nilai-nilai 

tertentu kepada manusia,  terutama dalam membuka pikirannya, menerima 

hal - hal baru,  maupun cara berfikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan 
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manusia untuk dapat berfikir secara obyektif, rasional dan melihat ke masa 

depan, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju.  

c)  Sikap menghargai Hasil Karya Seseorang dan keinginan untuk maju Sikap 

positif masyarakat terhadap berbagai karya yan dihasilkan  oleh anggota 

masyarakatnya merupakan indikasi bahwa masyarakat  tersebut ingin maju 

lewat karya-karya baru warganya. Kenyataan  ini dapat mendorong 

masyarakat untuk selalu berprestasi melalui berbagai penemuan-penemuan 

baru lewat hasil karya mereka yang diharapkan dapat membawa perubahan 

dan kebaikan dalam kehidupan masyarakatnya.  

d)  Toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang bukan  merupakan delik ( 

pelanggaran hukum )Adanya sikap toleransi terhadap penyimpangan yang 

terjadi di masyarakat dalam bentuk penyimpangan dari kebiasaan – 

kebiasaan hidup masyarakatnya ( akan tetapi bukan penyimpangan dalam 

arti delik / pelanggaran hukum ) menyebabkan masyarakat memiliki 

keberanian untuk melakukan hal-hal yang menyimpang / berbeda dari 

kebiasaan - kebiasaan yang ada, sehingga terjadi perubahan di  dalam 

kehidupan masyarakatnya. 

e)  Sistem Pelapisan Masyarakat ( Stratifikasi Sosial ) yang terbuka Sistem 

pelapisan masyarakat yang terbuka merupakan sistem yang memberikan 

peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami 

mobilitas sosial vertikal secara luas, dimana setiap warga masyarakat 

memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan/status 

sosial yang lebih tinggi. 

f)  Penduduk yang Heterogen 

Di dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang 

mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, ras, ideologi  dan 

sebagainya, mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, 

sehingga sering muncul goncangan- goncangan yang mendorong terjadinya 

perubahan kehidupan masyarakat.  

g)  Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Ketidak 

puasan yang berkembang di masyarakat dan telah  berlangsung lama, dapat 

mendorong munculnya sebuah revolusi atau pemberontakan. 
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h)  Orientasi ke masa depan. 

Masyarakat yang mampu berfikir ke arah masa depan ( memiliki Vis, Misi dan 

tujuan hidup yang jelas ) akan terdorong untuk mewujudkan cita - cita masa 

depannya, sehingga tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, kreatif, yaitu 

masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan - penemuan baru 

yang akan merubah kehidupan masyarakatnya menuju terwujudnya 

masyarakat yang dicita-citakan. 

i). Pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. 

Berkembangnya keyakinan terhadap nilai – nilai hakekat hidup di mana 

manusia agar bisa tetap eksis harus berusaha memperbaiki hidupnya, 

menjadi pendorong masyarakat untuk selalu berusaha  meningkatkan 

kualitas hidupnya dengan berusaha merubah kondisi  hidupnya ke arah yang 

lebih baik.  

 

2) Faktor - faktor Penghambat 

a)  Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang hidup 

terasing mengakibatkan tidak akan  mengetahui perkembangan kemajuan 

yang telah dicapai oleh  masyarakat lain. Biasanya masyarakat tersebut 

terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi, dan tidak menyadari bahwa 

masyarakatnya telah tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang lain, 

sehingga tidak memiliki gambaran ataupun keinginan untuk merubah kondisi 

masyarakatnya agar menjadi lebih maju. 

b)  Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang terlambat. Kondisi masyarakat yang 

terlambat ilmu pengetahuannya dapat  dijumpai pada masyarakat yang 

pernah terjajah lama oleh masyarakat atau bangsa lain. Selain itu bisa juga 

terjadi pada masyarakat yang  terasing atau tertutup. Kondisi tersebut 

melahirkan masyarakat yang  statis, dan tidak mampu berkembang karena 

keterbatasan ilmu pengetahuannya.  

c)  Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Sikap masyarakat yang suka 

mengagung-agungkan tradisi  dan masa lampau, serta anggapan bahwa 

tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah, akan menjadi penghambat jalannya 

proses perubahan, karena masyarakat dihinggapi rasa takut atau 
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menganggap tabu untuk meninggalkan dan merubah tradisi lama dengan 

tradisi yang baru. 

d)  Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau 

vested interests. Dalam setiap masyarakat terdapat sistem pelapisan / 

strtifikasi sosial yang memposisikan sekelompok orang untuk menikmati 

posisi / kedudukan sosial pada lapisan atas. Hal ini sering terjadi pada 

masyarakat feodal dan masyarakat yang tengah mengalami transisi. Mereka 

yang memiliki posisi / kedudukan pada lapisan atas, akan  selalu 

mempertahankan posisi tersebut dan sukar sekali untuk mau  melepaskan 

kedudukannya.  

e)  Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Setiap 

masyarakat memiliki unsur-unsur budaya yang dipandang menjadi dasar 

integrasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis. Oleh sebab 

itu masyarakat berusaha memelihara dan mempertahankannya agar 

keharmonisan tetap terjaga. Masuknya unsur-unsur budaya luar sering 

disikapi dengan kekhawatiran dapat menyebakan terjadinya perubahan pada 

unsur-unsur kebudayaan tersebut dan menggoyahkan integrasi 

masyarakatnya, sehingga cenderung ditolak. 

f)  Prasangka terhadap hal-hal baru ( asing ) atau sikap yang  tertutup. Bagi 

masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat,  prasangka - 

prasangka negatif serta sikap yang tertutup tersebut  masih sering melekat 

dengan kuat, karena tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit 

yang pernah mereka terima selama  dijajah. Karena saat ini hal – hal baru 

umumnya datang dari dunia Barat, maka oleh masyarakat disikapi dengan 

prasangka sebagai upaya untuk melakukan penjajahan kembali. Oleh sebab 

itu  masuknya hal-hal baru cenderung ditolak oleh masyarakat. 

g)  Hambatan-hambatan yang bersifat Ideologis. Setiap bangsa atau masyarakat 

tentu memiliki ideologi yang mengandung nilai - nilai dasar sebagai pedoman 

dalam hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu nilai-

nilai ideologi merupakan nilai universal yang berfungsi sebagai alat 

pemersatu / integrasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat tersebut. Masuknya unsur budaya baru yang dianggap tidak 
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sesuai apalagi bertentangan dengan nilai-nilai ideologi tersebut, cenderung 

akan ditolak karena dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan dan 

integrasi dalam kehidupan mereka. 

h)  Adat atau Kebiasaan dalam Masyarakat. Adat atau kebiasaan yang hidup di 

masyarakat merupakan pola - pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam 

memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Ada kalanya adat atau kebiasaan 

tersebut begitu kokoh ternanam dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga 

sulit untuk diubah, seperti yang berkaitan dengan bidang kepercayaan, 

sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu dan 

sebagainya. 

i)  Nilai bahwa Hidup itu pada hakekatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. 

Berkembangnya nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat akan melahirkan 

sikap hidup yang apatis. Mereka meyakini bahwa  kehidupan di dunia 

memang penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang dipahami sebagai 

kodrat yang harus diterima dan dijalaninya, karena kehidupan tidak mungkin 

diubah dan diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATIHAN SOAL BAB  II 

B. Soal uraian 

Jawablah pertanyaan dengan jelas 

1. Apa alasan masyarakat dapat menerima perubahan? Jelaskan dan berikan contoh bahwa 

suatu penemuan baru dapat mengakibatkan perubahan dalam bidang-bidang lain! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan “kerah putih”, Bagaimana upaya untuk 

dapat mengantisipasi kejahatan tersebut! 

3. Jelaskan tiga jenis kenakalan remaja dan Bagaimana cara menanggulangi penyimpangan 

sosial berupa kenakalan remaja yang cenderung mengarah kriminal! 

4. Dalam proses interaksi sosial seringkali sulit dibedakan antara imitasi dengan 

identifikasi, serta simpati dan empati. Jelaskan beserta contoh perbedaan antara imitasi 

dan identifikasi, serta perbedaan simpati dan empati! 
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BAB III 

HUBUNGAN LETAK ASTRONOMIS, GEOGRAFIS, GEOLOGIS DAN LUAS 

WILAYAH DENGAN SUMBERDAYA DI  INDONESIA 

 

KOMPETENSI INTI 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran IPS 

 

KOMPETENSI DASAR 

• Menjelaskan Hakikat Letak Astronomis, Letak Geografis, Letak Geologis dan Luas  

Wilayah Indonesia 

• Menjelaskan Bentuk Muka Bumi Indonesia 

• Menjelaskan Menjelaskan Keadaan Sumberdaya Manusia Indonesia 

• Menjelaskan Persebaran Folra dan Fauna Indoensia. 

• Menjelaskan Pengertian , Jenis, dan Skala Peta. 

 

 

URAIAN MATERI 

A. LETAK ASTRONOMIS, GEOGRAFIS, GEOLOGIS DAN LUAS WILAYAH INDONESIA 

1. Letak Astronomis 

Letak astronomi adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis 

bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi. Garis bujur 

adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutubselatan. Secara astronomis, 

Indonesia terletak antara 950 BT – 1410 BT dan 60 LU – 110 LS dengan letak astronomis 

tersebut , indonisia termasuk ke dalam wlayah tropis . wilayah tropis di batasi oleh lintang 

23,50 LU dan 23,50 LS  

Sinar matahari selalu ada pada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim( tidak 

jauh berbeda antar musim ) , sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai 

kegiatan di dalam dan di luar rumah. Lama siang dan malam juga hampir sama , yaitu , 12 

jam siang dan 12 jam malam . bandingkan dengan negara-negara yang terletak di lintang 
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Gambar 3.1 : Peta Letak Astronomis Indonesia 
 (sumber: scanigaspenasa.blogspot.com) 

tinggi, pada musim panas, lama siang jauh lebih lama di bandingkan dengan malam 

sebaliknya  pada musim dingin , lama siang lebih pendek. 

Keadaan suhu di daerah teropis berbeda dengan suhu di negara – negara yang 

terletak oada lintang sedang , dengan empat musim , yaitu , musim dingin , semi , panas , 

dan gugur. Pada  musim dingin udara sangat dingin sampai mencapai puluhan derajat di 

bawah nol celsius , sehingga di perlukan penghangat ruangan . Jalanan  tertutup salju , 

sehingga kendaraan tidak bebas berlalu lalang . pada saat itu banyak penduduk melakukan 

kegiatannya di dalam ruangan , baik di rumah maupun di kantor. Sehingga dari mereka pergi 

ke wisata ke daerah yang lebih hangat , yaitu di daerah tropis . 

Pada saat musim panas, keadaan sebaliknya dapat terjadi pada saat itu, udara sangat 

panas , bahkan suhu udara dapat melampaui 400 celsius. akibatnya di perlukan pendingin 

ruangan agar tetap nyaman. Tentu  saja kegiatan di luar ruangan sangat tidak nyaman 

karena suhu udara terlalu tinggi, untuk menghindari udara panas, sebagian penduduk ada 

yang berenang di kolam renang atau di pantai. 
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Posisi  Kepulauan Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis bujur 

dan garis lintang dapat  menentukan posisi suatu tempat dipermukaan bumi. Hal ini 

berkaitan dengan posisi Indonesia dengan Grenwich Mean Time (GMT) sebagai standar 

waktu Internasional yaitu 0°. Garis bujur inilah yang dipakai sebagai standard waktu 

Internasional. Indonesia berada dibelahan timur dari GMT sehingga garis bujurnya berada 

pada 95° sampai dengan 141° dihitung mulai dari Greenwich tersebut. Karena letak 

Indonesia disebelah Timur kota Greenwich maka garis bujurnya disebut Bujur Timur.  

Bumi berputar pada sumbunya (Rotasi), sekali putaran membutuhkan waktu 24 jam. 

Lingkaran Bumi = 360°. Dengan demikian bila bumi berputar 1 jam menempuh lingkaran 

Bumi 360°/24 jam = 15°. Indonesia  terletak diantara garis bujur 95°BT - 141°BT, panjangnya 

46°. Panjang Garis bujur itulah jika dibagi 15°, maka di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, 

yaitu waktu di Indonesia Barat, Tengah, dan Indonesia bagian Timur, yang masing-masing 

berbeda 1 jam, atau 7 jam untuk Indonesia bagian Barat, 8 jam untuk Indonesia bagian 

Tengah, dan 9 jam untuk Indonesia bagian Timur. Kalau ada bujur standar lokal, apakah ada 

bujur standar Internasional? Jawabanya ada yaitu 0° yang letaknya di Kota Greenwich 

sebelah selatan kota London di Inggris. Garis bujur inilah yang dipakai sebagai standar, 

sehingga kalau di Indonesia garis bujurnya berada pada 95° s.d 141° BT dihitungnya mulai 

dari kota Greenwich tersebut ke arah Timur. Karena letak Indonesia  disebelah Timur kota 

Greenwich maka garis bujurnya disebut Bujur Timur. 

Garis  bujur yang melewati Indonesia ada tiga yang  bisa dibagi dengan 15 dan 

hasilnya bulat. Mengapa harus dibagi dengan 15. Sebab bumi berputar selama satu hari satu 

malam ditempuh dalam waktu 24 jam. Lingkaran Bumi 360°. Kalau begitu 1 jam bumi 

berputar  dalam waktu 360/24 = 15°. Jadi garis bujur berapa saja  yang bisa dibagi dengan 

15? Itulah bujur standar lokal di Indonesia. Karenanya di Indonesia memiliki 3 bujur standar 

lokal. Dengan demikian masing-masing garis bujur memiliki selisih waktu berturut-turut dari 

Indonesia Bagian Barat 7 jam, Indonesia Bagian Tengah 8 jam dan Indonesia 9 jam denga 

kota Greenwich.  

 

2. Letak Geografis 

Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. 

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang 
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mengapit Indonesia adalah benua asia yang terletak disebelah utara Indonesia dan benua 

australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia.samudra yang mengapit Indonesia 

adalah samudra pasifik di sebelah timur Indonesia dan samudra hindia di sebelah barat 

Indonesia. 

 Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Betas-batas wilayah 

Indonesia dengan wilayah lainnya adalah seperti berikut 

 Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan malaysia, singapura, palau, filipina 

dan Laut china selatan 

 Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste,  Austalia, dan 

Samudra Hindia 

 Di sebelah barat,Indonesia berbatasan dengan samudra hindia. 

 Di sebelah timur,Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik 

 

Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia ? Letak geografis Indonesia sangat 

strategis karena menjadi jalur lalu litas perdagangan dunia antara negara-negara dari 

asia timur dengan negara-negara Eropa. Afrika dan Timur Tengah ,dan India. Kapal-kapal 

dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari China, Jepang,dan negara-negara lain 

yang melewati Indonesia menuju negara-negar tujuan di eropa. Indonesia juga di lewati 

jalur perdagangan dari asia ke arah Australia dan Selandia Baru. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 : Peta Letak Geografis Indonesia 
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Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia , baik secara sosial,ekonomi, 

maupun budaya. Karena menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia 

internasional,bangsa Indonesa telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain 

interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya 

berbagai agama ke Indonesia, seperti islam, hindhu, budha, kristen dan lain-

lain.Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau 

hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. 

Sementara negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperi kain dan tenunan 

halus, porselan, dan lain-lain ke Indonesia. 

Selain keuntunagan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang 

merugikan. Budaya dari negara lain yang selalu tidak sesuai dengan budaya Indonesia 

kemudian masuk dan memengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya 

pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap 

masuknya barang-barang selundupan dan barang-barang terlarang, misalnya narkoba, 

senjata api. 

 

3. Letak Geologis Indonesia 

Letak Geologis Indonesia adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan berdasarkan 

susunan bebatuan yang ada dipermukaan bumi Indonesia. Indonesia adalah negera dengan 

jumlah gunung api terbanyak didunia dan sebagian besarnya adalah gunung-gunung yang 

masih aktif. Gejala vulkan aktiv tersebut merupakan salah satu penyebab utama kesuburan 

tanah Indonesia. Tanah subuh karena mengandung unsur hara yang tinggi dan ini bisa 

terjadi karena letusan gunung berapi. Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua 

pegunungan muda, yaitu pengunungan sirkum Mediterania dan pegunungan sirkum Pasifik. 

Wilayah Indonesia bagian barat dilalui oleh pegunungan sirkum Mediterania sedangkan 

wilayah Indonesia bagian tengah dilalui oleh pegunungan sirkum Pasifik. 

Akibat tenaga dari dalam bumi (endogen), secara geologis Indonesia terletak 

diantara tiga lempeng utama yang ada di dunia yakni Lempeng Autralia, Eurasia, dan Pasifik. 

Kondisi geologis ini juga yang menyebabkan wilayah di Indonesia sering mengalami gempa 

bumi. Gempa bumi bisa terjadi karena tumbukan antar lempeng (tektonisme), oleh karena 

Indonesia terletak diantara tiga lempeng utama dunia, maka kemungkinan terjadi gempa 

bumi (seisme) di Indonesia sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. 
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Sebagian besar wilayah di Indonesia sangat rawan terhadap gempa, kecuali wilayah 

Kalimantan. 

 

Dampak dari letak geologis Indonesia tersebut adalah: 

a. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan sering mengalami 

erupsi. 

b. Laut di bagian Indonesia barat dan lndonesia timur dangkal, di Indonesia tengah 

lautnya dalam. 

c. Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral 

d. Wilayah Indonesta termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi 

tektonik dan vulkanik 

e. Pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkum 

Mediterania dan Sirkum Pasifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Peta Geologis Indonesia (sumber: abelpetrus.wordpress.com) 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil8cysh4vOAhULso8KHUGjApYQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fabelpetrus.wordpress.com%2Fgeography%2Fkondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia%2F&psig=AFQjCNGjaSFZrnoiUHzESKzHFQf1O_7Amw&ust=1469413839338707
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4. Pengaruh Posisi Geografis Terhadap Perubahan Musim 

a.  Keadaan Cuaca dan Iklim 

Dalam pembicaraan sehari-hari kita mendengar kata-kata cuaca, panas, 

dingin dan berangin. Keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu disebut  

cuaca. Adapun iklim adalah keadaan rata-rata udara di daerah yang luas selama 

kurun waktu yang lama (30 tahun). 

Indonesia terletak diantara dua benua  (Asia dan Australia) dan dua samudra 

(Pasifik dan Hindia). Posisi tersebut ternyata mempunyai pengaruh terhadap cuaca 

dan iklim di Indonesia. Mengapa demikian? Secara astronomis Indonesia terletak 

diantara 6° LU dan 11° LS.  

Berdasarkan letak Astronomis, Indonesia termasuk kedalam daerah tropis. 

Daerah tropis adalah daerah yang terletak diantara  0° - 23° LU dan  0° - 23° LS, 

daerah ini merupakan daerah peredaran mata hari semu tahunan.  Karena Indonesia 

terletak pada garis lintang 6° LU dan 11° LS, maka Indonesia termasuk daerah tropis. 

 

 

 

 

 

 

     

 

          Gambar 3.4 : Peredaran Matahari Semu Tahunan 

 

Kedudukan  matahari semu itu mempunyai pengaruh terhadap suhu udara,  

tekanan udara dan kelembaban pada kedua belahan bumi tadi, baik di belahan bumi 

bagian selatan maupun belahan bumi bagian utara. Pada gambar nomor 3.3 tampak 

angka-angka yang menunjukkan perbedaan temperatur. Garis pada peta yang 

menghubungkan tempat-tempat yang temperaturnya sama disebut Isotherm. 

Pergantian perbedaan tekanan udara terjadi   pada saat matahari berada di belahan 

bumi utara, dan  sebaliknya. Karena posisi Kepulauan Indonesia berada/diantara 

Benua Asia dan Australia, maka di Indonesia mengalami perubahan gerakan angin 
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mengikuti kedudukan matahari semu tadi. Perbedaan tekanan antara belahan bumi 

utara dan  selatan atau sebaliknya menyebabkan  terjadinya pergerakan udara di 

Indonesia, yang  berpengaruh terhadap perubahan musim. Musim adalah kondisi 

atau peristiwa atmosfer yang mencakup unsur-unsur cuaca, yaitu suhu udara, 

tekanan udara dan kelembaban  udara dalam periode waktu tertentu . 

 Dalam hal ini angin bergerak dari benua Australia ke benua Asia  dan 

sebaliknya. Pada saat terjadi perubahan gerakan udara inilah di Indonesia terjadi 

perubahan cuaca dan iklim. Hal ini karena terjadinya perubahan pada intensitas 

penyinaran matahari, kelembaban, tekanan udara, temperatur udara dan curah 

hujan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                  
                 Gambar 3.5.  Peta Suhu Udara dan Curah Hujan Dalam Musim Penghujan( Oktober – Maret) 
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            Gambar 3.6.  Peta Suhu Udara dan Curah Hujan Dalam Musim Kemarau ( April – September) 

 

b. Angin Muson di Indonesia. 

Perubahan kedudukan matahari semu tahunan ternyata berpengaruh 

terhadap tekanan udara baik di belahan bumi utara, maupun belahan bumi selatan. 

Penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap suhu udara, suhu udara yang panas 

tekanannya rendah. Tekanan udara akan menimbulkan gerakan udara. Gerakan udara 

inilah yang disebut angin.  

Angin Muson atau Angin Musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di  

Wilayah Indonesia terjadi dua angin muson setiap tahun yaitu angin muson barat dan 

angin muson timur. Hal ini terjadi karena terjadi karena perbedaan tekanan udara. 

Menurut Buys Ballot, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke 

daerah bertekanan udara minimum.  

1). Angin Muson Barat (Oktober – April). Tekanan udara yang tinggi di bagian bumi 

utara(musim dingin) dan tekanan udara rendah di belahan bumi bagian selatan 

mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga menimbulkan tiupan angin muson 

http://letakastronomisindonesia.blogspot.com/
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barat dari Asia ke Australia yang melewati Indonesia. Hal ini menyebabkan curah 

hujan yang tinggi, air melimpah, dan tanah menjadi subur. 

2). Angin Muson Timur (April-Oktober). Berkebalikan dengan Angin muson barat, 

terjadinya angin muson timur adalah disebabkan tekanan udara di belahan 

selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan utara. Ketika angin bertiup, 

maka Indonesia akan memasuki musim kemarau, suplai air berkurang, dan tanah 

menjadi sulit untuk bercocok tanam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3.7.  Peta Pergerakan Angin Muson Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.8.  Peta Pergerakan Angin Muson Timur 
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5. Luas Wilayah Indonesia 

Berdasar kenampakannya, ternyata wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan 

lautan. Jumlah pulau di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil-kecil, mencapai 

17.508 buah. Karena terdiri dari banyak pulau, Indonesia disebut  “ Archipelago State” 

berdasarkan hasil konvensi hukum laut internasional “United Nation Convention on the Law 

of the Sea” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Yamaica. : 

Berdasarkan konvensi tersebut Indonesia memiliki dua batas laut (Enoh, 2003) yaitu:   

 

a. Batas laut teritorial 

Luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah 

laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar 

(Perhatikan gambar 3. 8).  Garis dasar ditarik dari titik-titik paling luar sebuah pulau, 

kemudian titik-titik tadi dihubungkan sehingga menjadi sebuah garis yang 

bersambungan.  

Dengan demikian untuk menentukan batas laut teritorial,  pertama-tama 

ditarik jarak 12 mil kearah laut bebas. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas 

laut teritorial ini. Kapal- kapal asing yang lewat laut teritorial ini harus minta izin 

Indonesia. Namun demi perdamaian dunia, Indonesia harus menyediakan jalur 

pelayaran untuk lalu lintas damai.  

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 17,  tanggal 31 Desember 1985. Sejak 16 Nopember 1994 diratifikasi 

menjadi hukum positif. Sebagai konsekuensinya Indonesia harus membuka tiga Alur 

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memotong wilayah perairan dalam Negara 

Kepulauan Indonesia yaitu ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI – III. (gambar  3.9)  Dalam 

keadaan normal ALKI digunakan pada jarak 25 mil kanan – kiri. Sebagai bentuk 

konkret ratifikasi itu, Indonesia telah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah yaitu 

PP Nomor 36, 37, dan 38 tahun 2003. 
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Gambar 3.10. Wilayah Pembagian ALKI 

 

Garis Dasar 

 

                                       ZEE                                   Laut Bebas 

        Laut wilayah 

                       12 mil 

                                                              200 mil                        

 

    Garis Pantai 

 

 

          Landas Kontinent                       Lereng Kontinent 

                                                                          Kaki Kontinent 

                                                                                          

                                                                                         Dasar Laut Dalam 

                                           Tepian Kontinen 

        Gambar 3.9. Skema Laut Teritorial dan ZEE 

 

b. Zone  Ekonomi Eksklusif 

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) diukur dari garis dasar sejauh 200 mil. Batas 

wilayah teritorial 12 mil merupakan batas hukum kedaulatan negera Republik 

Indonesia. Sedang garis batas 200 mil adalah batas hak untuk mengekploitasi  

sumberdaya alam yang terdapat didalamnya. 
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Indonesia memiliki luas daratannya mencapai 1.919.443 km², luas laut 

3.257.357 km². Jumlah wilayah lautan dan daratan adalah 5.176.800 km².  Pulau-

pulau besar di Indonesia meliputi Pulau Kalimantan, luasnya ± 4 x Pulau Jawa, Pulau 

Sumatera luasnya ± 3,5 x Pulau Jawa, Papua luasnya ± 3 x Pulau Jawa, dan Pulau 

Sulawesi luasnya ± 1,5 x Pulau Jawa.  Luas masing-masing pulau tersebut dapat 

diperhatikan pada tabel 3. 1. 

 

    Tabel 3. 1. Luas Pulau –pulau di Indonesia 

No Pulau Luas (km²) 
1 Jawa dan Madura 132.187 
2 Kalimantan 539.400 
3 Sumatera 473.606 
4 Sulawesi 189.216 
5 Irian Jaya/Papua 421.981 
6 Nusatenggara 88.488 
7 Maluku 74.505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
  

Perbandingan luas Indonesia dengan negara-negara tetangga yang 

tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan 

Association South East Asia Nation ( ASEAN). Perhatikan tabel nomor 3.2 tentang 

luas negara-negara ASEAN. 

 

Gambar 3. 11. Peta Wilayah Laut Indonesia 
  (Sumber: madeandi.com) 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz36H3vorOAhWBvo8KHWE2C1sQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fmadeandi.com%2F2014%2F12%2F11%2Fbatas-maritim-untuk-orang-awam%2F&psig=AFQjCNGtCiiOvdXEkyebW0u1lx50yeed8w&ust=1469394420578847
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Tabel 3. 2. Luas  negara Indonesia dibandingkan dengan  ASEAN 

Negara Luas Wilayah 
(Km²) 

Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 

Ibu kota 

Indonesia 1.919.443 205.400.000 Jakarta 
Malaysia    330.434   17.981.000 Kuala Lumpur 
Philipina    300.000   68.700.000 Manila 
Thailand    513.115   59.400.000 Bangkok 
Singapure          618     2.900.000 Singapura 
Brunei 
Darussalam 

      5.776        300.000 Bandar Sri 
Begawan 

Kamboja    181.035   10.300.000 Pnom Pen 
Laos    236.800     4.700.000   Vien Tien 
Vietnam    329.707    59.400.000 Ho Chi Ming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BENTUK MUKA BUMI INDONESIA 

Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau,baik yang berukuran besar maupun 

berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia 

mencapai 5.180.053 km2, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km2 , dan lautan seluas 

3.257.483 km2 ,ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari pada wilayah daratannya. Jika 

kamu perhatikan pulau-pulau di Indonesia tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. 

Gambar 3. 12 : Peta Asia Tenggara 
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Bentuk muka bumi Indonesia dapat di bedakan menjadi dataran tinggi, dataran 

rendah,bukit,gunung,dan pegunungan. 

 

1. Dataran rendah 

Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 

0-200 m diatas permukaan air laut. Di daerah dataran rendah,aktivitas yang dominan 

adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas 

pertanian dalam sekala luas dan pemusatan penduduk yang besar. Di pulau jawa, 

pendudukmemaanfatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi sehingga jawa 

menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ada beberapa alasan terjadinya 

aktivitas pertanian dan permukiman di daerah dataran rendah yaitu: 

a. Di daerah dataran rendah penduduk mudah melakukan pergerakan atau 

mobilitas dari satu tempat ketempat yang lainnya. 

b. Di daerah dataran banyak, banyak di jumpai lahan subur karena biasanya 

berupa tanah aluvialatau hasil endapan sungai yang subur. 

c. Dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja 

sebagai nelayan 

d. Memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur 

laut. 

 

Dengan berbagai keuntungan tersebut, banyak penduduk bermukim di 

dataran rendah.pemusatan penduduk di dataran rendah kemudian berkembang 

menjadi daerah perkotaan. Sebagai besardaerah perkotaan di Indonesia, bahkan 

dunia, terdapat di dataran rendah. 

Aktivitas pertanian di dataran rendah umumnya adalah aktivitas pertanian 

lahan basah. Aktivitas pertanian lahan basah dilakukan di daerah yang sumber airnya 

cukup tersedia untuk mengairi lahan pertanian. Lahan basah umumnya di 

manfaatkan untuk tanaman padi yang di kenal dengan pertanian sawah. 

Selain memiliki aktivitas penduduk tertentu yang dominan berkembang, 

dataran rendah juga memiliki potensi bencana alam. Bencana alam yang berpotensi 

terjadi di dataran rendah adalah banjir,stunami,dan gempa. 
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Banjir di dataran rendah terjadi karena aliran air sungai yang tidak mampu 

lagi di tampung oleh alur sungai. Tidak mampunya sungai menampung aliran air 

dapat terjadi karena aliran air dari daerah hulu yang terlalu besar,pendangkalan 

sungai, penyampitan alur sungai, atau banyaknya sampah di sungai yang 

menghambat aliran sungai.bencana banjir memiliki beberapa tanda yang dapat kita 

lihat antara lain: 

a. Terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa di sertai 

dengan proses infiltrasi/penyerapan yang baik. 

b. Air melebihi batas sempadan sungaui sehingga meluap dan mengenangi daerah 

sekitarnya. 

c. Air yang jatuh kepermukaan tidak dapat mengalir dengan baik karena saluran 

drainase yang ada tidak berfungsi dengan baik sehingga air tersumbat dan 

tidak dapat mengalir dengan baik. 

d. Air tidak menyerap ke dalam tanah karena berkurangnya vegetasi sebagai 

penyerap atau penyimpan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar terhindar dari bencana banjir sebaiknya perhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Hindari tinggal di wilayah-wilayah rentan bahaya banjir, seperti di dataran 

banjir atau dataran yang biasa terkena banjir. 

Gambar 3. 13. Dataran Rendah  
(Sumber: www.skyscrapercity.com) 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNu4G1g4rOAhXCvY8KHRmcDjAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1549772%26page%3D7%26langid%3D5&psig=AFQjCNH8Atgzjea63VTe6nB4D0khns77-g&ust=1469378428134254
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b. Tinggikan bangunan tempat tinggal sehingga perabotan rumah dan 

peralatan listrik aman dari genangan air. 

c. Bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya membangun tanggul 

untuk menghambat air masuk ke lingkungan tempat tinggal kita. 

 

2.   Wilayah Dataran Pantai 

Daerah pantai adalah daerah yang letaknya ditepi laut dimana sejauh air 

pasang masih bisa mencapai daratan. Potensi bencana yang juga mengancam 

daerah pantai adalah gempa sebenarnya tidak semua wilayah pantai di Indonesia 

berpotensi gempa. Pantai barat sumatra,pantai selatan jawa sampai nusa tenggara 

berpotensi gempa.wilayah adalah sulawesi, maluku,papua, dan pulau lainya. 

Ancaman gempa juga dapat terjadi di daerah perbukitan dan pegunungan. 

Penduduk yang bertempat tinggal di pantai tidak selalu bermata pencaharian 

sebagai nelayan. Hal ini tergantung pada kondisi pantainya, jika pantainya curam 

dan terjal tentu saja akan mencari  jalan lain,  misalnya sebagai petani, atau sebagai 

pencari sarang burung walet, seperti misalnya di pantai karangbolong Gombong. 

Mengapa demikian karena pada pantai yang tebingnya terjal menyulitkan     

diapakai sebagai pelabuhan ikan.  Tetapi jika pantainya landai justru mata 

pencahariannya sebagai nelayan menangkap ikan, karena pantai yang landai, 

gelombang laut tidak terlalu besar,  baik untuk dijadikan dermaga tempat 

berlabuhnya kapal-kapal motor para nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14.  Kawasan Pantai 
Sumber: lifestyle.sindonews.com 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGj7iEhIrOAhUMuo8KHRZvBAEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Flifestyle.sindonews.com%2Fread%2F952595%2F156%2F3-pantai-indonesia-masuk-100-pantai-terbaik-di-dunia-versi-cnn-1421651099&psig=AFQjCNHMKA1bOf0lrSs8cuum7VuUiLniwQ&ust=1469378586810180
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3. Bukit dan Perbukitan 

Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi di bandingkan 

dengan daerah sekitarnya  dengan ketinggian kurang dari 600 m dpal. Bukit tidak 

tampak curam seperti halnya gunung . Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah 

bukit pada suatu wilayah tertentu . Di daerah perbukitan , aktivitas permukiman 

tidak seperti di dataran rendah . Permukiman terbesar pada daerah tertentu atau 

membentuk kelompok-kelompok kecil . penduduk memanfaatkan lahan datar yang 

luasnya terbatas di antara perbukitan . permukiman umumnya di bangun di kaki atau 

lembah perbukitan karna biasanya di tempat tersebut di temukan sumber air berupa 

mata air atau sungai . aktivitas ekonomi , khususnya pertanian , di lakukan dengan 

memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu. untuk memudahkan 

penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkeden dengan memotong bagian 

lereng tetentu agar menjadi datar. Teknik ini kemudian juga bermanfaat mengurangi 

erosi atau pengikisan oleh air .  

Di daerah perbukitan , pada umumnya aktivitas pertanian adalah pertanian 

lahan kering . pertanian lahan kering merupakan, pertanian yang di lakukan di 

wilayah yang pasokan airnya terbatas atau hanya menggunakan air hujan. istilah 

pertanian lahan kering sama dengan lading atau huma yang di lakukan secara 

menetap maupun berpindah-pindah seperti di Kalimantan. tanaman yang di tanam 

umumnya adalah umbi-umbian atau pala wija dan tanaman tahunan ( kayu dan 

buah-buahan ). Pada bagian lereng yang masih landai, dan lembah perbukitan, 

sebagian penduduk juga memanfaatkan lahannya untuk tanaman padi . 

Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan sulit berkembang menjadi pusat 

perekonomian  di daerah perbukitan, mobilitas manusia tidak semudah di daerah 

dataran sehingga pemusatan pemukiman dan indusri relative terbatas. Meskipun  

demikian, daerah perbukitan dapat di kembangkan jadi daerah pariwisata karna 

panorama yang indah dan suhu udaranya yang sejuk. aktivitas pariwisata yang dapat 

di kembangkan antara lain wisata alam yang tujuannya menikmati pemandangan 

daerah perbukitan yang indah  
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4. Dataran Tinggi  

Dataran Tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar yang letaknya di daerah 

yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 700-800 meter di atas permukaan laut.  Ciri-ciri 

daerah ini beriklim sejuk, areah pertaniannya dibuat berteras, cadangan air cukup.  Pada 

daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk  berlangsung lancar seperti halnya di 

dataran rendah. Dengan demikian, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang 

menjadi pemusatan ekonomi penduduk , contohnya dataran tinggi Bandung.  

Aktivitas pertanian juga berkembang di dataran tinggi. Di daerah ini sebagian 

pendudu menanam padi dan beberapa jenis sayuran suhu yang tidak terlalu panas 

memungkinkan sejumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata. Udaranya 

yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik penduduk 

untuk berwisata di daerah dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia 

menjadi daerah tujuan wisata misalnya bandung dan dieng. Potensi bencana alam di 

dataran tinggi biasanya adalah banjir. Karna bentuk muka buminya yang datar , 

dataran tinggi berpotensi menimbulkan genangan air. Tanda-tanda bencana 

banjirdan upaya menghindarinya telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14.  Dataran tinggi Wonosobo 
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5. Gunung dan Pegunungan 

Gunung  adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi di 

bandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi 

tersebut  dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter dpal. 

Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang menjulang tinggi 

dibandingkan daerah sekitarnya. Pada bagian dari daratan yang merupakan kawasan 

yang terdiri dari deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter 

dpal . Ciri-cirinya adalah cadangan air tanah yang tersedia sedikit, topogrsfi bergelombang.  

 Indonesia banyak memiliki banyak gunung dan pegunungan . sebagian dari 

gunung tersebut merupakan gunung berapi. Keberadaan gunung berapi tidak hanya 

menimbulkan bencana tetapi juga membawa manfaat bagi wilayah sekitarnya . 

material yang di keluarkan oleh gunung berapi memberikan kesuburan bagi wilayah 

di sekitarnya. Hal itu menjadi salah satu alas an bagi banyak penduduk untuk tinggal 

di wilayah gunung berapi karna lahan tersebut sangat subur untuk kegiatan 

pertanian .  

Gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kepundan atau rekahan 

dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya 

kepermukaan bumi. ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. sewaktu-

waktu gunung berapi tersebut dapat mengalami erupsi besar atau  meletus.  

Sebagian  gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang 

masih aktif. ciri gunung berapi yang masih aktif adalah adanya aktivitas 

kegunungapian  seperti semburan gas, uap air, dan lontaran material dari gunung 

berapi. Di Indonesia, sebagian gunung berapi tersebar di sepanjang pulau Sumatra, 

jawa, sampai nusa tenggara. Gunung  berapi juga banyak di temui di pulau Sulawesi, 

dan Maluku. beberapa gunung berapi di nusantara sangat terkenal di dunia karna 

letusannya sangat dahsyat, gunung tambora dan krakatau.  

Penduduk yang tinggal di pegunungan biasanya memanfaatkan lahan yang 

terbatas untuk pertanian dan perkebunan. lahan –lahan dengan kemiringan yang 

cukup besar  masih dimanfaatkan penduduk. Komoditas yang dikembangkan 

biasanya adalah sayuran dan buah-buahan. sebagian penduduk memanfatkan lahan 

yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk di jual. 
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Seperti halnya di daerah perbukitan, aktivitas  permukinan sulit dilakukan 

secara luas. Hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar dimanfaatkan untuk  

permukiman. permukinan dibangun di daerah yang dekat dengan sumber air, 

terutama di lereng  bawah atau dikaki gunung. selain pertanian, aktivitas lainnya 

yang berkembang adalah pari wisata. Pemandangan alam yang indah dan udaranya 

yang sejuk menjadi daya tarik wisata. 

Keragaman bentuk muka bumi ternyata diikuti pula oleh keragaman aktivitas 

penduduk dan komoditas yang dihasilkannya. Daerah pegunungan dan perbukitan 

umumnya menghasilkan produk-produk pertanian berupa sayuran, buah-buahan, 

dan palawija. 

Daerah ini memasok kebutuhan penduduk di daerah dataran yang umumnya 

merupakan pusat-pusat pemukiman penduduk. Sebaliknyan daerah dataran 

menghasilkan banyak produk industry yamg di konsumsi oleh daerah lainnya. 

Mobilitas penduduk dan barang di antara daerah-daerah tersebut karna perbedaan 

aktivitas penduduk dan komoditas yang di hasilkannya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. KEADAAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA 

Jumlah kuantitas peduduk yang banyak harus diimbangi dengan kualitas sumberdaya 

manusianya yang tinggi. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan andalan utama 

Gambar  3.15. Deretan Pegunungan 
(Sumber: pixabay.com) 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi6uoSWhYrOAhWKRI8KHezaDSoQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fid%2Fphotos%2Fpegunungan%2520swiss%2F&psig=AFQjCNHJj6PduMV9gTVfGfln47DpUlry7w&ust=1469378866191248&cad=rja
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pembangunan suatu negara. Meski suatu negara memiliki sumberdaya alam yang 

melimpah, seperti minyak, mineral dan objek wisata, namun tanpa didukung oleh 

sumberdaya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut akan tetap saja terbelakang. 

Jadi, peran manusia sebagai penggerak dan pelaksana semua kegiatan dalam suatu negara 

sangatlah penting. Untuk menggambarkan kondisi kependudukan di Indonesia, para ahli 

demografi menggunakan sejumlah ukuran, di antaranya bilangan jumlah, kepadatan, 

sebaran, pertrumbuhan dan komposisi penduduk. 

 

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk 

Jumlah penduduk  yang besar  akan berepengaruh terhadap persebaran yang 

tidak merata.dan menimbulkan kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Daerah 

yang penduduknya padat akan menimbulkan permasalahan pada daerah yang 

bersangkutan. Persebaran penduduk yang tidak merata akan berpengaruh terhadap 

lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitarnya. Permasalahan  kependudukan 

di Indonesia adalah, masalah persebaran yang tidak merata, dan masalah kepadatan. 

Masalah kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk. 

Masalah ini akan berpengaruh terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Gambaran tentang persebaran dan kepadatan penduduk di Indonesia dapat 

diperhatikan pada tabel nomor 3.3.  berikut. 

 

Tabel 3. 3.   Luas daerah dan Kepadatan Penduduk menurut Pulau di Indonesia  

Pulau Luas (Km²) Jlh Penduduk 

1990 

Kepadatan 

Penduduk 

Jlh. Penduduk 

2000 

Kepadatan 

Penduduk 

Sumatera       635.071,9   36.506.703 57    42.666.484 ............ 

Jawa       133.150,67 107.581.306 808   120.429.331 ............ 

Bali           5.632,86    2.777.811 493       3.124.674 ........... 

Nusa Teng         68.053,15    6.638.293 98       7.750.833 ........... 

Kalimantan       548.984,5    9.099.874 17     10.948.310 .......... 

Sulawesi       197.863,54   12.520.711 63     14.446.483 ........... 

Maluku         85.728        1.857,790 22       1.977.570 ........... 

Irja/Papua       410.660     1.648.708 4       2.112.756 5 
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Kepadatan penduduk yang kita  diskusikan tersebut adalah kepadatan 

penduduk yang disebut dengan kepadatan aretmatik rumusnya sebagai berikut: 

                                                          Jumlah penduduk 
          Kepadatan aretmatik =     ___________________ 
                                                         Luas wilayah  Km² 

 

Contoh:                                                                       2.112.756 
Kepadatan penduduk Irja/Papua tahun 2000  = ----------------- =  5 
                                                                                      410.660 
 

Disamping kepadatan aretmatik  masih ada lagi rumus  kepadatan agraris   
sebagai berikut: 

                                         Jumlah penduduk petani 
Kepadatan agraris =    ____________________ 

                                                  Luas lahan pertanian Km² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan peta kepadatan penduduk, tampak bahwa Pulau Jawa jauh 

lebih padat dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa menjadi 

pusat pemerintahan dan perekonomian negara sehingga banyak penduduk yang 

tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk 

yang tinggi di Pulau Jawa antara lain faktor geografis (khususnya faktor fisik berupa 

Gambar 3.16. Peta Kepadatan Penduduk Indonesia 
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tanah yang lebih subur) dan faktor sejarah. Di samping itu, kerajaankerajaan banyak 

berkembang di Pulau Jawa sehingga Pulau Jawa berkembang menjadi pusat 

aktivitas penduduk di Indonesia. 

 

2.  Faktor-Faktor Pertumbuhan Penduduk di Indonesia 

Mengapa penduduk Indonesia bisa bertambah? Apa penyebabnya? 

Penyebabnya adalah karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga unsur 

tersebut menyebabkan pendudk suatu daerah berubah. Perubahan ini disebut 

dengan dinamika penduduk  

Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi empat macam: 

 

• Pertumbuhan alami : 

Rumus :           tP  = oP  + ( L – M ) 

Dimana: 

P t  = Jumlah penduduk yang dihitung 

P 0  = Jumlah penduduk pada awal tahun perhitungan 

L   = Jumlah kelahiran 

M  = Jumlah kematian 

Contoh 1:   

Penduduk Kabupaten Dompu di Bima tahun 2000  ada 5.600 jiwa. Selama periode 

tahun 2000 – 2003 ada kelahiran 350 orang dan kematian 160 orang. Berapa jumlah 

penduduk Kabupaten Dompu pada tahun 2003 

Jawab: 

Pt = 5.600 + (350 – 160 ) = 5410. Jadi penduduk  kabupaten Dompu tahun 2003 

jumlahnya = 5.410 jiwa. 

       

• Pertumbuhan penduduk sosial/total 

Rumus: 

Pt  = Po  + (L – M) + ( I – E) 

Dimana: 

Pt  = jumlah penduduk yang dihitung 
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Po  = Jumlah pendudu awal tahun perhitungan 

L    = Jumlah kelahiran 

M   = Jumlah kematian 

I    = Jumlah penduduk pindah masuk 

E   = Jumlah penduduk pindah keluar     

Contoh  2: 

Penduduk kabupaten Bone tahu 2000 berjumlah 300.000 jiwa. Kelahiran pada 

periiode 2000 -2003 tercatat 225. Penduduk pindah masuk 70 orang, pindah 

keluar 30 orang, meninggal dunia  80 orang. Hitunglah jumpah penduduk Bone 

tersebut! 

Jawab: 

Pt = Po + ( L – M) + ( I – E ) 

       300.000 + (225 – 80) + (70 – 30) 

    = 300.000 + 185 

    = 300.185 

        Pertumbuhan penduduk biasa dinyatakan dalam persen (%).Dari contoh di 

atas dapat dihitung persentase pertumbuhan penduduk Bone yaitu 

000.300
185  x 100% = 0,06 % 

 

• Pertumbuhan Penduduk Geometris 

Laju pertumbuhan geometris ini dihitung secara bertahap dengan 

mempertimbangkan pertumbuhan penduduk hanya pada akhir tahun dari suatu 

periode(Shryoch, 1971) 

Rumus: 

Pt  =  0P  ( 1 + r) t  

            Dimana : 

             Pt      =  banyaknya penduduk pada akhir tahun 

             P 0      =  banyaknya penduduk pada tahun awal atau tahun sebelumnya 

             r         =  tingkat pertumbuhan 

             t         =   jangka waktu antar a tahun akhir dengan tahun awal 
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Contoh: 

Jumlah penduduk kalimantan Timur tahun 1990 sebesar 1876663 jiwa. Pada 

tahun 2000 berjumlah 2436.545 jiwa. Berapa tingkat pertumbuhan penduduk 

pada akhir tahun 2000? 

            Jawab : 

            2436.545    =  1876663 (1 + r) 10  

(1 + r)10 = 
1876663
2436545  

                          =  1,298339126 

            10 log (1 + r) = log 1,298339126 

                 log )1 + r) = 0,113388144 (anti log) 

                  (1+r)  =  1,02645240 

                        r   =  1,02645240 – 1 

                            =   0,026               2,6% 

 

3. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria 

tertentu. Informasi tentang jumlah penduduk akan lebih bermakna untuk 

kepentingan tertentu dengan mengelompokkannya berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan sangat beragam seperti pendidikan, agama, geografis, 

pekerjaan, dan lain-lain. Gambaran tentang komposisi penduduk di Indonesia 

adalah sebagai berikut. 

 

a).  Komposisi Berdasarkan Pendidikan  

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu negara akan 

memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang tinggal di 

negara tersebut. Negara-negara maju tingkat pendidikan penduduknya 

termasuk tinggi, sebaliknya dengan negara-negara berkembang, apalagi negara 

miskin. Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di 

Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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                      Tabel 3.4.  Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Indonesia Tahun 2010 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel dan grafik komposisi pendidikan penduduk Indonesia 

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan 

SD/MI/sederajat. Penduduk yang berpendidikan sarjana masih sangat kecil. 

Mengapa demikian? Kecilnya persentase penduduk Indonesia  yang 

berpendidikan sarjana umumnya terjadi karena kemampuan ekonomi 

masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga tidak mampu menjangkau 

biaya pendidikan tinggi. Lulusan SD, SMP, dan SMA kemudian lebih memilih 

bekerja untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan dengan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 

 

b). Komposisi Berdasarkan Agama 

Negara memberikan kebebasan bagi semua penduduknya untuk 

memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan memilih tersebut 

merupakan Hak Azasi Manusia yang dilindungi oleh negara. Seseorang atau 

sekelompok orang tidak diperbolehkan memaksakan kehendaknya terhadap 

orang lain untuk memilih agama tertentu. Gambaran tentang pemeluk agama 

di Indonesia dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.5. Agama yang Dianut oleh Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil 
Sensus Penduduk 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, agama yang dianut oleh penduduk 

Indonesia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu. 

Namun, mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Besarnya jumlah 

penduduk yang beragama Islam tidak lepas dari sejarah penyebaran agama 

Islam di Indonesia. Penyebaran Islam lebih meluas dan banyak diterima oleh 

masyarakat Indonesia. Cara penyebaran agama yang dilakukan melalui seni 

yang berkembang di masyarakat seperti yang dilakukan oleh Wali Songo 

melaui seni pewayangan. Cara seperti itu membuat masyarakat lebih mudah 

menerima ajaran Islam yang pada waktu itu banyak yang masih menganut 

agama Hindu dan Buddha. Islam masuk ke Indonesia dari Persia, India 

(Gujarat), dan Jazirah Arab. Pada abad ke- 7, pengaruh Islam masuk ke 

Indonesia dari jazirah Arab. Pada abad ke-13 Masehi, terjadi perdagangan 

dari Gujarat (India) ke Indonesia dengan membawa pengaruh agama Islam. 

Masih pada abad ke-13, Islam juga masuk dari Persia (Iran) ke Indonesia. 

Walaupun, agama Islam bukan agama pertama yang masuk ke Indonesia, 

namun agama tersebut banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Berikut 

gambar tempat-tempat ibadah. 
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c). Komposisi Berdasarkan Bidang Usaha 

Aktivitas perekonomian negara akan tergambar dari bidang usaha yang 

digeluti oleh penduduknya. Negara-negara miskin dan berkembang biasanya 

lebih banyak penduduknya yang bekerja dalam bidang usaha pertanian. 

Sebaliknya, penduduk negara maju lebih banyak yang bekerja dalam bidang 

perdagangan, jasa, dan industri. Bidang usaha penduduk Indonesia dapat 

dikelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaannya menjadi pertanian, industri, 

konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, jasa kemasyarakatan, dan 

lainnya. Gambaran tentang bidang usaha yang digeluti oleh penduduk dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 3.6.  Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan 
Pekerjaan Utama, 2004 dan 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah beda antara petani di Indonesia dan di negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat? Petani di Indonesia lahannya sangat sempit (1/3 

hektar di Jawa), sedangkan di Amerika Serikat seorang petani bisa memiliki 

lahan puluhan hektar. Di Amerika para petani menggunakan teknologi 
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modern untuk menggarap lahannya, sedangkan di Indonesia banyak yang 

masih menggunakan teknologi tradisional.  

Berdasarkan data BPS tahun 2012, tampak bahwa sebagian besar 

penduduk Indonesia masih bekerja pada sektor pertanian yang mencapai angka 

38.882.134 orang atau 35,1% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

bekerja. Jumlah tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah perdagangan 

22,21 juta orang (20,68%), jasa kemasyarakatan 15,62 juta orang (14,54%), dan 

seterusnya. Mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia masih bekerja pada 

sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan perikanan? Besarnya 

jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut karena tingkat pendidikan 

yang rendah. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses dan kemampuan untuk 

bekerja di sektor lain. Padahal, sebagian dari sektor di luar pertanian 

mensyaratkan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, ada 

kecenderungan makin besarnya penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian 

karena makin tingginya tingkat pendidikan.  

 

d). Komposisi Penduduk Berdasarkan Wilayah Geografis Desa dan Kota 

Secara geografis, penduduk dapat dibagi berdasarkan lokasi tempat 

tinggalnya di desa atau kota. Lokasi tempat tinggal penduduk tersebut dapat 

menjadi ciri dari perkembangan ekonomi suatu negara. Biasanya, sebagian 

besar penduduk negara-negara maju tinggal di perkotaan, sebaliknya dengan 

negara-negara miskin dan berkembang. Meningkatnya jumlah penduduk 

perkotaan terjadi karena pertambahan alami (selisih antara kelahiran dan 

kematian) serta berpindahnya penduduk desa ke kota dengan alasan utama 

untuk memperoleh pekerjaan di kota. Kota memberikan peluang lapangan 

kerja yang lebih banyak dan lebih menjanjikan dari sisi pendapatannya 

dibandingkan dengan desa sehingga makin banyak orang berpindah ke kota. 

Oleh karena itu, motif ekonomi cenderung dominan dalam peristiwa 

perpindahan penduduk dari desa ke kota. Secara umum, perbandingan ciri-ciri 

masyarakat desa dan kota dikemukakan oleh Soekanto (2002) dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.7. Perbandingan Ciri Masyarakat Desa dan Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan atau komposisi penduduk desa-kota di Indonesia 

menunjukkan hampir berimbang dari sisi jumlah. Berdasarkan data Sensus 

Penduduk 2010, jumlah penduduk pedesaan mencapai 119.321.070 jiwa 

(50,21%) dan penduduk perkotaan mencapai 118.320.256 jiwa (49,79%). Ini 

berarti banyak penduduk tertarik tinggal di kota atau karena banyak desa 

sudah berubah menjadi kota (perubahan status desa secara administratif). 

 

4. Dampak Permasalahan Penduduk dan Upaya  Mengatasinya 

Untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk pemerintah  melakukan  

Program Keluarga Berencana , Transmigrasi dan Meningkatkan kualitas penduduk 

a.  Tujuan Keluarga Berencana: 
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1). Untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang cepat agar terdapat 

keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju kenaikan 

produksi. 

2). Untuk meningkatkan mutu kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak serta 

keluarga pada umumnya. 

3). Untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga, karena dengan keluarga kecil 

pembiayaan hidup tidak berat 

b. Melaksanakan program transmigrasi, yaitu mengurangi daerah yang padat 

penduduknya untuk dipindahkan ke luar Pulau Jawa atau dari daerah-daerah lain 

yang sudah padat penduduknya sepeti misalnya Pulau Bali, Lombok. 

Tujuan transmigrasi: 

1).  Meningkatkan taraf hidup 

2). Pembangunan daerah 

3). Keseimbangan penyebaran penduduk 

4). Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia 

5). Pemanfaatan sumber daya alam dan manusia 

6). Membina persatuan dan kesatuan bangsa 

7). Memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. 

c.  Meningkatkan kualitas penduduk melalui: 

1). Perbaikan lingkungan 

2). Perbaikan gizi 

3). Penambahan tenaga medis 

4). Pemberantasan penyakit menular 

5). Memperbanyak jumlah sarana dan prasarana kesehatan 

6). Produksi obat dengan harga terjangkau 

7). Pos yandu 

8). Penyediaan air bersih 

9). Imunisasi 

10). Peningkatan pendapatan 

11). Peningkatan kualitas perumahan 

12). Peningkatan peranan wanita 
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D. PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA INDONESIA 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkaya memiliki  flora dan 

fauna. Ingat letak geografis Indonesia.  

1. Fauna di Indonesia 

Keanekaragaman jenis organismenya cukup tinggi di dunia. Dari 8000 jenis reptilia 

dunia, 25% diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis organisme lain berupa fauna bertulang 

belakang 20%, serangga 20%, cacing 10%. Terdapat 1300 jenis burung, 2500 jenis ikan dan 

1000 jenis amphibia. Perhatikan contoh-contoh gambar-gambar jenis-jenis fauna  yang ada 

di Indonesia berikut ini.   

    Contoh Fauna di Indonesia 

 

 

 

      

              

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.17. Anoa dan Maleo 

Gambar 3.18.  Burung Rangkong dan Komodo 
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Flora dan fauna di Indonesia digolongkan menjadi tiga zona zoogeografi perhatikan  

(Gambar 3.22 dan 3.23) yaitu: 

a. Flora-fauna Asiatis, berada di Paparan Sunda yang meliputi Pulau Sumatera, 

Kalimantan, Jawa dan Pulau Bali. Paparan Sunda ini sekitar 140 juta tahun yang 

lau merupakan bagian dari benua Asia. Oleh karena itu, flora-fauna di paparan 

Sunda memiliki kesamaan dengan flora-fauna yang hidup di benua Asia. Flora-

Gambar 3.19.  Orang Utan dan Banteng 

Gambar 3.20. Gajah dan Harimau Sumatera  

Gambar 3.21. Kanguru dan Kasuari 
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fauna tipe Asiatis ini dipisahkan oleh garis “Wallacea”. Mamalia berukuran 

besar banyak ditemui di wilayah Indonesia ini seperti gajah, macan, tapir, 

badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, 

bekantan, dan lain-lain. Di samping persebaran mamalia, di wilayah Indonesia 

ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, tokek, biawak, 

bunglon, kura-kura, dan trenggiling. Berbagai jenis persebaran burung yang 

dapat ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, & 

berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut (sejenis 

lumba-lumba di Sungai Mahakam) dapat ditemui di wilayah Indonesia ini. 

b. Flora-fauna Australis, berada di paparan Sahul meliputi Pulau Papua dan pulau-

pulau di dangkalan Sahul. Pada jaman geologi (Oligosin) paparan Sahul ini 

bergabung dengan benua Australia, sehingga flora-fauna didaerah ini memiliki 

kesamaan dengan flora-fauna yang hidup di benua Australia. Flora-fauna tipe 

Australia ini dipisahkan oleh garis “Weber”. Fauna berupa mamalia yang 

menghuni wilayah Indonesia ini antara lain kangguru, beruang, walabi, landak 

irian (nokdiak), kuskus, pemanjat berkantung (oposum layang), kangguru 

pohon, & kelelawar. Di wilayah persebaran Indonesia ini, tidak ditemukan kera. 

Di samping mamalia tersebut, terdapat pula persebaran reptil seperti biawak, 

buaya, ular, kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah persebaran 

Indonesia ini di antaranya burung cenderawasih (burung ciri khas Indonesia 

timur), nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada di 

relatif sedikit. 

c. Flora –fauna peralihan, terletak di antara garis Wallacea sebelah barat dan 

garis Weber disebelah timur. Flora-fauna di daerah ini mirip dengan yang ada di 

Asia dan sebagian lagi mirip dengan yang ada di Australia. Fauna yang 

menghuni wilayah Indonesia ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, 

kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, sapi, & 

banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, & berbagai jenis burung. Reptil 

yang terdapat di persebaran daerah Indonesia ini di antaranya biawak, 

komodo, buaya, dan ular. 
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                         Gambar 3.22.  Peta Persebaran Flora di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Peta Persebaran Fauna di Indonesia  

 

2. Flora di Indonesia 

Masih ingat bukan, di Indonesia terdapat dua angin musim yang setiap 6 bulan 

sekali berganti arah? Angin ini disebut angin muson. Angin muson mana yang membawa 

curah hujan bagi Indonesia ? Tentu anda masih ingat, yaitu angin muson Barat. 
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Hujan sangat bermanfaat bagi tumbuhnya tanaman. Daerah yang cukup curah 

hujannya  banyak ditumbuhi  pepohonan hutan, contohnya dispanjang katulistiwa 

dijumpai hutan yang lebat karena pengaruh dari hujan zenithal. Sebaliknya untuk daerah 

yang kurang hujan makin sedikit pula pepohonannya. Daerah yang curah hujannya sedikit 

mempunyai karakteristik sendiri, misalnya daunnya relatif lebih kecil. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai jenis flora, antara lain adalah keadaan 

tanah, relief, dan iklim. Berdasarkan kondisi iklim, relief dan kesuburan tanah, hutan 

dibedakan sebagai berikut. 

a. Hutan Hujan Tropis 

Hutan hujan tropis merupakan hutan dengan pepohonan yang tinggi dan rapat, 

tingginya mencapai 60m, Ciri-ciri hutan hujan tropis ialah berdaun lebar, selalu hijau, 

terdapat epifit, lumut, palm, dan pohon-pohon memanjat. Hutan ini terdapat di 

Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. 

b. Hutan Musim 

Hutan musim mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; pohon-pohonnya lebih jarang, 

mempunyai ketinggian 12 -35 m, daunnya pada musim kemarau meranggas, contoh 

hutan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

c. Hutan Sabana 

Hutan sabana/savana adalah padang rumput dan diselingi oleh pohon perdu. Hutan 

tersebut kita jumpai pada daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang dengan 

curah hujan kecil, contoh misalnya di Baluran Jawa Timur, Nusa Tenggara. 

d. Hutan Bakau 

Hutan bakau terdapat di daerah pantai dengan tumbuhan mangrove. Terdapat di 

pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, Riau. 
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        Contoh Flora 

      

 

 

 

 

      Gambar 3.24. Sabana di Nusa Tenggara                   Gambar 3.25. Hutan Hujan Trpois 

      

 

 

 

 

Gambar 3.26. Hutan Musim                               Gambar 3.27. Hutan Bakau 

Dilihat dari jenis tumbuhannya, hutan dapat digolongkan menjadi dua macam. 

a. Hutan homogen, yaitu hutan yang terdiri atas satu jenis tumbuhan, contoh hutan jati, 

hutan bambu dan  hutan pinus/cemara 

b. Hutan heterogen yaitu hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. 

 

Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibagi menjadi empat golongan. 

a. Hutan lindung berfungsi sebagai: 

         1) Hidroorologis, artinya berfungsi sebagai penyaring air yang menyerap kedalam tanah 

dan menyimpan air sebagai cadangan air tanah, serta menghambat laju perjalanan 

air dalam tanah. 

         2) Pencegah banjir, karena fungsi hidroorologisnya maka hutan dapat mencegah banjir.  

         3) Perlindungan tanah dan erosi, huta dapat menahan air hujan yang jatuh 

kepermukaan tanah, dengan demikian akan mengurangi laju aliran permukaan yang 

menyebabkan erosi. 
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Contoh: Kerusakan hutan di bagian hulu sungai Brantas akibat penebangan hutan 

secara liar menimbulkan banjir bandang yang mengakibatkan kota Mojokerto 

tergenang air dan lumpur setinggi 2 meter lebih. (Gambar 3.17) 

b. Hutan suaka alam, befungsi untuk melindungi jenis tumbuhan dan ekosistem      

         tertentu ( cagar alam) dan hewan tertentu (suaka marga satwa) 

c. Hutan produksi, berfungsi untuk diambil hasilnya 

d. Hutan wisata, dimanfaatkan untuk tempat wisata/rekreasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.28: Banjir bandang yang menimpa Kota Mojokerto. 

 

3. Persebaran Hutan di Indonesia 

Indonesia memang disebut negara yang memiliki zamrud di katulistiwa, karena 

memiliki hutan yang cukup luas. Di beberapa pulau luas daerah hutan lebih besar 

dibandingkan dengan daerah-daerah pemukiman, pertanian, dan lain-lain. Menurut  BPS 

(2000) luas hutan di Indonesia mencapai 1.476 juta ha. Luas tersebut meliputi hutan 

lindung, hutan produksi, serta hutan suaka alam dan wisata. Untuk mengetahui persebaran 

hutan di Indonesia dapat diperhatikan tabel  nomor 3.8 
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     Tabel  3. 8. Persebaran Hutan di Tiap pulau di Indonesia 

Pulau Luas (000 ha)  % 
Sumatera 31.105 21,06 
Jawa   3.025   2,05 
Bali dan Nusa Tenggara   2.848   1,93 
Kalimantan 47.963 32,49 
Sulawesi 13.560   9,19 
Maluku dan Papua/Irja 49.163 33,28 

          Sumber: BPS 2000. 

 

4.  Upaya Pelestarian Flora dan Fauna 

Penebangan hutan secara liar dan perburuan binatang bisa menimbulkankerusakan 

lingkungan atau ekosistem hutan. Untuk mengatasi agar terjadi kerusakan lingkungan 

pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan sebagai cagar alam dan suaka marga 

satwa. Cagar alam ialah suatu kawasan untuk  perlindungan tumbuh-tumbuhan dan 

binatang dari kepunahannya. Suaka marga satwa ialah daerah –daerah yang dijadikan 

tempat perlindungan  jenis hewan tertentu. 

Cagar alam dan suaka marga satwa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Ujung Kulon (Jawa Barat), masih terdapat binatang liar seperti badak bercula satu, 

banteng, merak dan rusa. 

b. Cagar alam pananjyng di Pangandaran  Jawa barat, binatang  yang dilindungi seperti 

rusa, babi, hutan, banteng. 

c. Cagar alam Raflesia Arnoldi di Bengkulu, yang dilindungi bunga raflesia arnoldi 

meruapakan bunga terbesar di dunia. 

d. Cagar alam Baluran di Jawa Timur, binatang yang dilindungi, banteng, kerbau liar, rusa, 

dan merak. 

e. Suaka marga satwa Sulawesi, binatang yang dilindungi babi,  rusa, anoa, kuskus, dan 

burung rangkong 

f. Gunung Leuser di Aceh, binatang yang dilindungi  orang utan, gajah, badak, tapir, macan, 

kambing hutan dan rusa. 
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E. PENGERTIAN, JENIS, DAN  SKALA PETA 

1. Pengertian  Peta 

Definisi peta menurut Erwin Raisz (1962), adalah ” Gambaran konvensional 

daripada permukaan bumi seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas 

dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan”. Sedangan definisi 

peta menurut I.C.A (International Cartographic Assosiation) ialah: ”Peta adalah 

gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang 

datar, dapat meliputi perujudan-perujudan (features) dari pada permukaan bumi 

atau benda angkasa, letak maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan 

bumi atau benda angkasa”. 

Dari definisi yang ada maka pengertian peta dapat disederhanakan sebagai 

berikut: ”Peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih 

kecil biasanya dengan skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar dalam 

bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem proyeksi 

tertentu”. Untuk menggambar peta, diperlukan data yang diperoleh dari survei 

langsung di lapangan maupun tidak langsung. Data tersebut dikumpulkan, 

dikelompokkan, diproses dan ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol. Supaya peta 

informatif dan mudah dibaca oleh orang lain, elemenelemen yang membentuk peta 

harus disusun sedemikian rupa menurut aturan kartografi. 

2. Jenis Peta 

Perlu disadari bahwa nama sebuah peta seharusnya didasarkan pada ide 

yang disajikan. Apabila isi peta tersebut merupakan gambaran topografi, maka peta 

itu dinamakan peta topografi, kalau isi peta itu gambaran tentang tanah, maka nama 

peta itu adalah peta tanah dan demikian seterusnya. Peta juga dapat dibedakan 

berdasarkan bentuk tampilannya. Peta dapat ditampilkan dalam bentuk foto, analog 

dan digital. 

a. Peta Analog dibedakan atas peta planimetri dan peta stereometri. 1) Peta 

planimetri adalah peta yang dibuat dalam bentuk datar (dua dimensi) dapat 

disebut juga sebagai peta garis. Peta ini dibuat di suatu bidang datar, dapat 

menggunakan kertas ataupun bahan lain. Perbedaan kenampakan bentuk-bentuk 



 

42 
 

permukaan bumi atau daratan dan perairan digambarkan dengan perbedaan 

warna atau simbol lain. 2) Peta stereometri adalah peta yang dibuat dalam bentuk 

timbul (tiga dimensi). Peta ini dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang 

sebenarnya. Pada peta ini dapat dilihat kenampakan permukaan bumi dengan 

relief yang jelas, misalnya gunung yang tampak menjulang, dataran dan lembah 

posisinya lebih berada di bawah. Untuk mengamati peta ini dapat dilihat dari arah 

samping maupun dari atas. 

b. Peta Foto adalah peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara yang dilengkapi 

dengan garis kontur, nama dan keterangan. Obyek peta digambarkan 

sesuaidengan ujud sebenarnya. Peta foto terektifikasi adalah peta foto yang 

sudah dilakukan pembetulan dan disesuaikan dengan proyeksi sentral, sedang 

yang melalui proyeksi ortogonal disebut orthofoto. 

c. Peta Digital, adalah peta yang merupakan konversi dalam bentuk digital (angka) 

yang tersimpan dalam komputer. Peta digital mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan peta analog, antara lain adalah: Peta ini dibuat dengan 

menggunakan komputer sehingga proses pembuatannya lebih cepat dan hasilnya 

lebih bagus. Untuk pembaruan (revisi) peta pun dapat dilakukan lebih cepat. 

Sedangkan untuk penyimpanannya, tidak memerlukan ruang sebanyak yang 

diperlukan untuk menyimpan peta analog. Peta digital juga dapat ditampilkan 

dalam bentuk planimetri maupun stereometri. Peta digital ini datanya dapat 

diperoleh dari beberapa cara, antara lain adalah: dari citra satelit, dari dijitasi foto 

udara dan atau peta garis, serta dari hasil pengukuran dengan alat ukur Total 

Station (TS). Penggambaran peta digital dapat dilakukan dengan menggunakan 

program-program Arc Info, Map Info, Auto Cad , Arc View, Arc GIS, Quantum GIS 

dan lain sebagainya. 

Peta itu dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam aspek. Peta dapat 

dikelompokkan berdasarkan: isi dan skalanya. 

a. Macam Peta menurut Isi Peta 

Menurut isi peta dapat dikelompokkan menjadi peta umum, khusus dan chart. 
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1) Peta umum isinya adalah gambaran umum daripada permukaan bumi 

seperti gunung-gunung, sungai-sungai, permukiman-permukiman dan lain-

lain. Jenis peta ini ada yang berskala besar (Contoh: peta topografi, yaitu 

peta berskala besar, dan ada yang berskala kecil (misalnya Atlas) 

2) Peta khusus adalah peta yang isinya gambaran yang bersifat khusus seperti 

penyebaran penduduk yang memberikan gambaran umum tentang 

penduduk, curah hujan, penggunaan tanah. Jenis peta ini dapat 

dikelompokkan lagi berdasarkan tema-nya, sehingga dikenal dengan nama 

peta tematik. 

3) Peta chart sebenarnya merupakan peta khusus pula dan dipergunakan 

hanya untuk menamakan peta navigasi laut, penerbangan dan perjalanan. 

Apa yang digambarkan dalam peta tersebut, kecuali rute perjalanan juga 

faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau sangat perlu untuk 

diperhatikan bagi kepentingan keselamatan perjalanan tersebut. Contoh: 

untuk chart penerbangan sebaiknya digambarkan up and down daerah 

yang dilewati. Ketinggian bukit-bukit sangat penting bagi seorang 

penerbang untuk keselamatan pesawat terbang. 

 

b. Macam Peta menurut Skala Peta 

Berdasarkan besarnya skala angka yang digunakan, peta dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: 

a. Peta kadaster/peta teknik, berskala 1 : 100 – 1 : 10.000 

b. Peta skala besar adalah peta berskala < 1 : 5.000 – 1 : 250.000 

c. Peta skala sedang adalah peta berskala < 1:250.000–1 : 500.000 

d. Peta skala kecil adalah peta berskala <1:500.000– 1 : 1.000.000 

e. Peta skala tinjau adalah peta berskala < 1 : 1.000.000 

3. Skala Peta 

Skala peta adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta dengan jarak 

yang diwakilinya di muka bumi. Selain daripada itu skala peta dapat diartikan sebagai 

berikut:  

• Perbandingan jarak antar dua titik sembarang di peta dengan jarak horizontal 

kedua titik itu di permukaan bumi (dengan satuan ukuran yang sama). 
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• Angka perbandingan antara jarak dua titik dalam suatu informasi geospasial 

dengan jarak tersebut di muka bumi. 

• Perbandingan antara jari-jari globe dengan jari-jari bumi (spheroid). 

• Perbandingan antara jarak di peta, globe, model relatif atau penampang 

melintang dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. 

 

 

Skala sebaiknya dibuat baik yang numeris maupun yang grafis. Skala grafis ini 

penting sekali, karena skala ini akan mengalami perubahan proporsional pada waktu 

proses fotografis bagi kepentingan reproduksi, sedangkan skala numeris akan tidak 

sesuai lagi dan hanya menunjukkan besarnya gambar aslinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Skala Peta = Jarak di Peta / Jarak di Lapangan 
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a. Skala numeris/skala pecahan 

Skala numeris yaitu skala yang berupa angka pecahan. Skala ini 

menyatakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan 

yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan pecahan yang sederhana. 

Misalnya: 1 : 1.000 atau 1/1000. Ini menunjukkan bahwa satuan jarak pada peta 

sesuai dengan 1000 satuan jarak di lapangan. Pada pembuatan peta di Indonesia 

pada umumnya satuan jarak yang digunakan di dalam peta adalah centimeter, 

berarti bahwa 1 cm di peta sama dengan jarak 1000 cm di lapang atau 10 meter. 

b. Skala grafis, skala batang atau skala garis 

Skala grafis yaitu skala yang berupa garis atau batang dengan panjang 

bagian-bagian tertentu. Skala ini ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi dalam 

bagian bagian yang sama panjangnya dan di tiap bagian dicantumkan besarnya 

jarak dilapangan 

Dari skala angka 1 : 50.000 menjadi skala grafis sebagai berikut: 

 

 

 

 

Cara Mencari Skala Peta 

1) Membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya, 

dengan menggunakan rumus: 

P2 = d1/d2 x P1 

Dimana :  

d1 = jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya 

d2 = jarak pada peta yang dicari skalanya 

P1 = penyebut skala yang diketahui skalanya 

P2 = penyebut skala yang akan dicari 

2) Membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang 

mewakilinya pada peta. 

Contoh: 

Jarak titik A – B pada peta = 4 cm 
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Jarak ini (A – B) diukur di lapangan = 100 m 

Jadi skala peta = 4 cm/10.000cm = 1/2500 atau 1 : 2500 

3)  Dari garis kontur (pada peta topografi skala besar – medium). 

 Interval kontur (c.i) pada peta topografi = 1/2000 x penyebut skala peta. 

4)  Menghitung jarak pada meridian di peta itu. 

Pada peta, panjang 1º latitude dekat dengan ekuator = 66,7 mile = 

110,56 km 

1,9 cm ˜ 110,56 km 1,9 cm ˜ 11.056.000 cm 

1 cm ˜ 5.889.474 cm       skala = ± 1 : 5.900.000 (dibulatkan) 

 
5) Menghitung Gradien 

 



 

 

LATIHAN SOAL BAB  III 

B. SOAL URAIAN  
Jawablah pertanyaan dengan jelas 

1. Lengkapilah tebel dibawah ini dampak berbagai letak terhadap kehidupan Indonesia! 

Dampak letak Geografis Dampak letak astronomis Dampak Letak Geologis 

 

 

 

 

  

 

2. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak lintang, kondisi luas, bentuk wilayah daratan 

dan lautan, serta ketinggian tempat. Jelaskan karakteristik iklim di Indonesia yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut! 

3. Jumlah penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jelaskan 

empat upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut! 



 

 

4. Perhatikan Komposisi Penduduk berdasarkan jenis kelamin melalui Piramida penduduk 

di bawah ini. Berdasarkan primida tersebut: jelaskan kebijakan-kebijakan yang dapat 

dilaksanakan pemerintah mengenai kebijakan kelahiran, pendidikan,kesehatan  dan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Perhatikan peta Kontur di bawah ini. Tentukan 

a. Ketinggian titik B 

b. Jarak A-B sebenarnya 

c. Kemiringan Lereng A-B 

A = 25 m 

B 

Skala 1 : 100.000 

Jarak titik A-B di peta 3 cm 
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BAB IV 

KONSEPSI PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI  

DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN  PERNDUDUK 

 

KOMPETENSI INTI 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran IPS 

 

KOMPETENSI DASAR 

• Menjelaskan Tindakan, Motif  dan Prinsip Ekonomi 

• Menjelaskan Konsep  Produksi, Distribusi, dan Konsumsi  

• Menganalisis Hubungan Antara Kelangkaan Sumber Daya Dengan Kebutuhan Manusia 

• Menganalisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran 

• Menganalisis Masalah Dalam  Bidang Ekonomi 

• Menganalisis Hubungan Antara Kondisi Geografis dengan  Kegiatan Ekonomi 

• Mengidentifikasi Konsep Merkantilisme Dalam Perdagangan Internasional 

 

A. TINDAKAN, MOTIF  DAN PRINSIP EKONOMI 

1. Tindakan Ekonomi 

Tindakan  ekonomi merupakan segala tindakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dilandasi oleh motif ekonomi dan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan 

prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi dilakukan oleh penghasil maupun oleh pengguna 

barang dan jasaTindakan ekonomi tidak terbatas pada aktivitas manusia untuk 

mendapatkan penghasilan namun termasuk di dalamnya segala usaha manusia untuk 

membelanjakan penghasilannya tersebut.  

Tindakan ekonomi diperlukan untuk mempertimbangkan antara “Hasil dan 

Pengorbanan”, karena sumber-sumber yang ada tidak bisa mencukupi semuanya untuk 

memenuhi segala macam kebutuhan kita, maka kita harus memilih kebutuhan mana 

yang harus didahulukan, mana yang terpaksa dinomorduakan. 
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Tindakan  ekonomi dibagi 2 yaitu: 1).Rasional, Rasional adalah setiap 

tindakanyang dilandasi  oleh pilihan paling baik dan menguntungkan , contohnya : 

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan  dengan cara yang baik; 2). Irasional, adalah setiap 

tindakan menurut perkiraan menguntungkan tapi kenyataannya merugikan, contohnya : 

membeli barang yang jaraknya sangat jauh dibandingkan dengan yang dekat padahal 

selisih harganya sedikit. 

 

2. Motif Ekonomi 

Motif Ekonomi adalah dorongan /alasan sesorang melakukan tindakan 

ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Motif Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan 

merupakan alasan yang dimiliki oleh hampir semua makhluk ekonomi yang melakukan 

tindakan ekonomi. Motif  dibagi dua yaitu 1).  Motif Instrinsik adalah keinginan yang 

menjadi pendorong manusia untuk memperoleh barang/jasa atas keinginan sendiri, 

contohnya : jika haus ingin minum, 2). Motif Ekstrinsik adalah keinginan yang 

menjadipendorong manusia untuk memperoleh barang / jasa karena pengaruh orang lain, 

contoh : Ani membeli sabun mandi merk x karena menurut temannya bagus. 

 

3.  Prinsip Ekonomi 

Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi didalamnya 

terkandung asas pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal pedoman 

dalam ekonomi dimana asas dengan untuk maksimal. Prinsip yang membandingkan biaya 

dengan keuntungan  yang diharapkan dengan biaya tertentu kita berharap  mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dalam melakukan tindakan ekonomi, setiap orang selalu menginginkan hasil yang 

optimal. Agar hasilnya optimal orang harus melakukan tindakannya secara ekonomis 

(rasional atau efisien dan efektif). Misalnya untuk membuat satu loyang kue lapis legit yang 

enak, Bu Rahayu biasanya menghabiskan biaya Rp 75.000,- Dengan semakin terampilnya ia 

memasak, sekarang hanya menghabiskan biaya Rp 73.000,- dengan kualitas kue yang sama. 

Dalam hal ini Bu Rahayu sudah efi sien dengan melakukan penghematan biaya. 

Tindakan ekonomi dikatakan efektif jika berhasil atau sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 

Walaupun sekarang Bu Rahayu mampu membuat kue dengan lebih murah, namun hal ini 
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tidak mengurangi kualitas kue buatannya. Ia tidak mengurangi takaran atau merubah 

komposisi kue buatannya, sehingga kuenya tetap berkualitas namun biayanya lebih murah.  

Tindakan ekonomi yang efi sien dan efektif dapat dicapai dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip tertentu yang dikenal dengan prinsip ekonomi. Dengan menerapkan prinsip 

ekonomi, orang akan melakukan kegiatannya dengan hati-hati, matang, hemat, cermat, 

penuh perhitungan, tidak sembrono, memperhitungkan hasil - pengorbanan, dan untung - 

rugi. Dengan demikian tindakan ekonomi diharapkan dapat mencapai efi siensi dan 

efektivitas yang optimal serta terhindar dari pemborosan-pemborosan.  

 

B. KONSEP PRODUKSI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi 

Pengertian produksi dalam ilmu ekonomi, tidak hanya terbatas pada upaya 

penciptaan barang atau jasa dalam arti sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi 

dapat dimaknai sebagai setiap tindakan  yang ditujukan untuk menambah  nilai guna suatu 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Nilai barang dan jasa dapat dibedakan menjadi: 

a. Nilai penggunaan subjektif atau guna ialah kesanggupan barang jasa untuk 

memuaskan kebutuhan manusia.Contoh, sebuah baju dapat memenuhi kebutuhan 

manusia akan berpakaian. 

b. Nilai penggunaan objektif, yaitu arti yang diberikan seseorang kepada suatu barang 

atau jasa tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. 

 

Tindakan menambah nilai guna dapat dilakukan melalui: 

a. Mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru yang disebut kegunaan bentuk 

(form utility). Contoh, kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan baku. 

b. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang disebut kegunaan 

tempat (place utility). Contohnya, membawa pasir dari sungai ke kota untuk 

campuran bahan bangunan. 

c. Mengatur waktu penggunaan suatu barang (kegunaan waktu/time utility). Kegiatan 

membeli dan menimbun dan membeli bahan makanan ketika melimpah dengan 
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harga rendah, kemudia menjualnya dengan harga mahal pada saat bahan makanan 

tersebut langka. 

d. Menciptakan suatu jasa (kegunaan jasa/service utility), misalnya tindakan yang 

dilakukan guru terhadap muridnya ketika mengajar. 

 

Barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis. Pertama, barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakai 

(konsumen) yang disebut barang konsumsi, seperti kursi, kendaraan bermotor, almari dan 

sebagainya. Kedua, barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi 

selanjutnya atau untuk menghasilkan barang-barang  lain, seperti mesin jahit, bahan baku 

kain, minyak goring, dan sebagainya. 

 

2. Faktor Produksi 

Seiring dengan  pertumbuhan penduduk dan berkembangnya berbagai barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk, sedangkan disisi lain keberadaan barang dan 

jasa tersebut semakin terbatas. Hal ini terutama proses produksi memerlukan sumber-

sumber ekonomi yang tersedia jumlanya terbatas. 

Faktor produksi dapat dikelompokkan  menjadi empat, yaitu: sumber daya alam, 

modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. 

 

a. Sumberdaya Alam (Land) 

Termasuk sumberdaya alam diantaranya berupa lahan, tanah, hutan, mineral, air, 

dan sebagainya.  Seluruh sumberdaya alam tersebut merupakan faktor produksi asli 

karena sudah tersedia dengan sendirinya tanpa harus diminta  oleh manusia. 

 

b. Modal (capital) 

Modal merupakan keseluruhan  barang-barang yang digunakan oleh produsen  

untuk menghasilkan pendapatan. Modal tidak hanya berkutat pada uang, tetapi lebih 

mengarah kepada keseluruhan  atau akumulasi dari barang yang digunakan untuk proses 

produksi atau disebut sebagai investasi. Investasi modal bisa dihimpun  dari tabungan 

individu atau kelompok masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia sulit sekali 
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menghimpun investasi dari masyarakat sendiri karena pendapatannya masih rendah, 

sehingga kegiatan investasi berdampak pada masukknya modal dari Negara asing ke 

dalam negeri. 

 

 

c. Tenaga Kerja (labour) 

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting bagi terselenggaranya kegiatan 

produksi. Sebagai factor produksi, tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tiga jenis. 

1). Tenaga kerja terdidik (skill labour), yaitu golongan tenaga kerja  yang telah 

mengikuti jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

2). Tenaga kerja terlatih (trained labour), yaitu golongan tenaga kerja yang telah 

mengikuti  pelatihan dan memiliki pengalaman tertentu. 

3). Tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih (unskilled labour), yaitu golongan 

tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus, misalnya juru parkir. 

 

d. Kewirausahaan (entrepreneurship) 

Kewirausahaan merupakan jiwa atau mental seseorang yang mengambil inisiatif 

untuk berusaha mengkombinasikan seluruh kemampuan dalam rangka mewujudkan 

gagasan menjadi kenyataan. Beberapa karakteristik wirausaha antara lain: inovatif, 

keberanian menanggung resiko, inisiatif, bertanggung jawab, percaya diri, produktif, dan 

sebagainya. 

 

3. Fungsi Produksi 

Pihak yang melakukan kegiatan produksi baik perorangan maupun kelompok  

berbentuk badan atau lembaga perusahaan disebut produsen. Sedangkan kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa itu sendiri disebut sebagai proses produksi. 

Fungsi   produksi adalah hubungan teknis antara input dengan output. Dengan 

pengertian ini, maka jelas sekali perbedaan antara ekonomi dan insinyur. Insinyur perlu tahu 

bagaimana proses tepung menjadi roti misalnya, tapi ekonom tidak perlu tahu soal tersebut, 

tetapi perlu tahu  bagaimana interaksi antara mesin dan tenaga kerja sehingga 

menghasilkan roti. 
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Di dalam proses produksi, faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai output (keluaran) dari proses produksi 

sangat tergantung dari faktor produksi sebagai input (masukan) dalam proses produksi 

tersebut. Hubungan antara faktor produksi dan produk dalam proses produksi itu dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
 

Hubungan antara jumlah output (Q) dengan jumlah input yang dipergunakan dalam 

proses  produksi (X1, X2, X3, ... Xn) secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

Q = f (X1, X2, X3, ... Xn) 

dimana :  

Q = Output 

X = Input 

Perlu dicatat bahwa input produksi hanyalah input yang tidak mengalami proses nilai  

tambah. Dalam fungsi produksi tidak bisa dimasukkan material sebab dalam fungsi  produksi 

ada substitusi antar faktor produksi. Jadi, karena tidak bisa disubstitusikan antara  material 

dengan input lain maka material bukan input produksi. 

Apabila input yang dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal (K) 

dan tenaga kerja (L) maka fungsi produksi  yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi  

Q = f (K, L, R, S) 

dimana : 

Q = Output 

K = Input modal (Kapital) 

L = Input tenaga kerja (Labour) 

R = Sumberdaya alam 

S =Kewirausahaan 

 

Dalam teori produksi ada suatu asumsi dasar mengenai hukum ‘the law of 

diminishing return’ (hukum hasil yang semakin berkurang). Hukum tersebut menjelaskan 

Gambar 4.1. hubungan input dan output 
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antara keterkaitan  antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Misalnya 

tenaga kerja merupakan faktor produksi yang satu-satunya dapat dirubah, sedangkan factor 

yang lain tetap, berdasarkan hukum ini maka output yang dihasilkan dari setiap tambahan 

satu unit input yang ditambahkan  mulanya terus naik sampai pada tingkat tertentu sampai 

akhirnya semakin turun bila input tersebut terus-menerus ditambah. 

4. Bidang dan Tahap Produksi 

a. Bidang-bidang Produksi 

Berdasarkan pengertian produksi, kegiatan yang dilakukan bidang produksi 

sangat luas. Bidang produksi dikelompokkan berdasarkan kegunaan (utility) yang 

dihasilkan meliputi 

1) Bidang Ekstraktif adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan 

kekayaan alam, yang telah tersedia tanpa merubah sifat. 

Contoh: pertambangan, pengambilan pasir di sungai, penebangan kayu di hutan 

dan penangkapan ikan laut. 

2) Bidang Agraris adalah produksi yang bergerak dalam bidang pengolahan alam 

(tumbuhan dan hewan) untuk menghasilkan barang baru. Contoh: pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan darat. 

3) Bidang Industri dan Kerajinan adalah produksi yang bergerak dalam bidang 

pengolahan suatu bahan menjadi bentuk bahan/barang lain.Contoh: pabrik 

pengolahan kayu, pabrik pengolahan hasil laut dan lain-lain. 

4) Bidang Perdagangan adalah produksi yang bergerak di bidang jual-beli barang 

hingga terjadi perpindahan hak milik barang tersebut. 

Contoh: pedagang keliling, toko swalayan, agen, grosir, eksport-import. 

5) Bidang Jasa adalah produksi yang bergerak di bidang pelayanan jasa. 

Contoh: usaha angkutan, perhotelan, perbankan, asuransi, salon dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.  Industri agraris dan kerajinan 
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b. Tahap Produksi 

Bidang produksi terbagi atas bidang agraris, ekstraktif, industri, 

perdagangan dan jasa. Bidang produksi tersebut jika diklasifikasikan menurut tahap 

produksi dibagi atas tahapan produksi primer, sekunder dan tertier. Ada pun 

pengklasifikasian bidang produksi berdasarkan tahapan produksi sebagai berikut: 

1) Tahapan produksi primer, yang menghasilkan kegunaan dasar meliputi bidang 

produksi ekstraktif dan agraris. 

2) Tahapan produksi sekunder, yang menghasilkan kegunaan bentuk meliputi bidang 

produksi industri dan kerajinan. 

3) Tahapan produksi tertier, yang menghasilkan berbagai kegunaan (utility) meliputi 

bidang perdagangan dan jasa. 

 

5. Perluasan Produksi 

Perluasan produksi mengandung arti memperluas dan meningkatkan produksi 

dengan maksud untuk meningkatkan produk baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Peningkatan produk secara kuantitatif dapat berarti peningkatan jumlah produk, 

sedangkan peningkatan kualitatif dapat berarti peningkatan jenis dan mutu produk. 

Mengapa produksi perlu diperluas? Ada beberapa alasan perlunya perluasan produksi, 

di antaranya: 1). Adanya penambahan kebutuhan manusia baik secara jumlah dan 

kualitas, 2) Adanya barang yang mulai rusak, aus ataupun musnah., 3). Adanya keinginan 

manusia untuk meningkatkan kemakmuran dan taraf hidupnya. Perluasan produksi 

dapat dilakukan dengan cara: 

a.  Ekstensifikasi, artinya perluasan produksi dengan cara menambah faktor-faktor atau 

unit produksi baru. Di bidang pertanian misalnya menambah areal pertanian, di 

bidang industri menambah tenaga kerja, mesin-mesin. 

b.  Intensifikasi, artinya perluasan produksi yang dilakukan dengan cara meningkatkan 

produktivitas (kemampuan menghasilkan) dari faktor produksi yang ada pada tiap 

unit produksi. Di bidang pertanian misalnya dengan pemupukan, pengairan yang 
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lebih intensif. Di bidang industri misalnya dengan pembagian kerja (spesialisasi 

kerja), peningkatan kemampuan dan keahlian kerja. 

c.  Diversifikasi, artinya meningkatkan  jenis dan macam produksi yang dihasilkan. Di 

bidang pertanian seperti tumpang sari. 

 

C. KONSEP DISTRIBUSI 

1. Pengertian Distribusi 

Distribusi sering diartikan sebagai pembagian, penyebaran, pengiriman, dan 

penyaluran. Yang dimaksud distribusi  disini adalah  pengiriman barang-barang dan jasa 

kepada banyak orang atau beberapa tempat, dan dapat juga diartikan pengiriman dari 

produsen ke konsumen dengan menggunakan saluran tertentu. 

Keputusan-keputusan  saluran distribusi melibatkan berbagai permasalahan berikut; 

a). jumlah pedagang perantara yang akan dilibatkan, b). bagaimana memelihara saluran-

saluran komunikasi antara berbagai tingkat dari pedagang perantara, c). seleksi pedagang 

perantara yang khusus, d). penempatan  menurut letak geografis dari persediaan barang, e). 

lokasi dari pusat distribusi. 

 

2. Jenis-jenis Saluran Distribusi 

Praktik  saluran distribusi sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang melibatkan 

lembaga pemasaran dan agen pendukung. Produsen bersama-sama dengan lembaga 

pemasaran memindahkan hak pemilikan barang dari produsen ke konsumen 

terakhir.Berdasarkan intensitasnya, distribusi dapat dibedakan menjadi tiga jenis: 

a. Bentuk intensif. Saluran distribusi yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan 

kecil. 

b. Bentuk selektif. Saluran distribusi yang  memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah 

kecil pengecer. 

c. Bentuk eksklusif, saluran distribusi yang hanya melibatkan perantara dalam 

lingkungan masyarakat tertentu untuk menyalurkan produk. 

 

Saluran distribusi yang sering dijumpai sekarang dapat dikategorikan ke dalam dua 

jenis, yaitu 1). Saluran langsung dari produsen ke konsumen dan 2). Saluran tidak langsung 
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yang meliputi: a). dari produsen ke pengecer ke konsumen, b). dari produsen  kepada grosir, 

kepada  pengecer, kepada konsumen. 

 

a. Dari Produsen Langsung ke Konsumen 

Pada model ini perpindahan barang dilakukan secara langsung dari produsen ke 

konsumen. Contohnya pembuat kue langsung mengirimkan  ke rumah, sekolah 

kantor atau lembaga lain sebagai konsumen langsung. 

 

b. Saluran tidak Langsung 

1). Dari Produsen ke Pengecer ke Konsumen 

 Banyak macam barang-barang seperti peralatan dapur,furniture, peralatan 

elektronik. Para produsen yang mendistribusikan pada pasar yang lebih luas 

memerlukan pembukaan cabang yang didukung dengan pendirian gudang-

gudang.Produsen  menyimpan  persediaan  barang untuk memenuhi permintaan 

daerah. 

2). Dari Produsen ke Grosir ke Pengecer ke Konsumen 

 Jenis barang yang tahan lama dan mudah didapatkan seperti barang yang 

terbuat dari logam, obat-obatan, aneka produk makanan . 

 

Dalam saluran distribusi dikenal pula lembaga-lembaga distribusi atau dikenal 

sebagai distributor. 

a. Wholeseler (grosir) 

Grosir adalah pedagang perantara  yang membeli barang dagangan untuk dijual 

kembali terutama pada pengusaha lain dan bukan kepada konsumen. Funsinya yang 

utama adalah mengumpulkan dan menyebarkan. Grosir berbeda  dengan agen karena 

grosir membeli  dan memiliki produk yang ditangani. Grosir dengan pelayanan penuh 

memberikan kredit, informasi pasar, dan saran-saran seperti penetapan harga kepada 

pelanggan. Para pedagang kecil hampir tidak  dapat dapat beroperasi tanpa adanya 

pelayanan dari grosir. 

 

b. Agen 
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Pedagang perantara (agen midleeman) adalah pedagang perantara yang tidak 

membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Fungsi utama agen adalah  melakukan 

penjualan  bagi produsen. Agen biasanya dibayar dengan suatu komisi  berdasarkan 

volume penjualan. Makelar (broker), agen penjualan, dan agen produsen digolongkan 

sebagai perantara agen. 

 

c. Retailer (pedagang eceran) 

Pengecer adalah suatu perusahaan yang membeli barang-barang dari produsen 

atau grosir kemudian menjualnya kepada konsumen. Penjualan eceran meliputi semua 

kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang-barang  dan jasa untuk konsumen 

terakhir. Adapun lembaga-lembaga yang berniaga secara eceran adalah:  

1). Toserba (department store). Toserba biasanya merupakan toko yang besar dan  

dikelompokkan ke dalam departemen-departemen (bagian-bagian) yang 

didirikan di dalam kota atau di pusat-pusat perbelanjaan. 

2). Supermarket (Swalayan). Setiap konsumen dapat melayani sendiri memilih dan 

menentukan barang yang akan dibeli sesuai kemampuan dengan pembayaran 

dilakukan secara kontan. Biasanya swalayan menyediakan berbagai barang 

kebutuhan mulai dari makanan, obat-obatan, daging,  peralatan rumah tangga, 

relektronik, dan sebagainya. 

3). Toko Khusus. Pada setiap pusat pembelajaan biasanya tersedia toko-toko yang 

menjual barang-barang khusus, seperti: toko makanan, kedai caffe, toko sepatu, 

toko pakaian, toko mainan, dan sebagainya. 

 

D. KONSEP KONSUMSI 

1. Pengertian Konsumsi 

Kebutuhan manusia merupakan tujuan dan sekaligus motivasi dari kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi tiga jenis: a). 

kebutuhan biologis untuk hidup, b). kebutuhan yang timbul dari peradaban dan kebudayaan 

manusia, c). kebutuhan lain yang khas menurut masing-masing perorangan. 

Kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Karena  tindakan pemenuhan 

kebutuhan melalui barang dan jasa maka konsumsi diartikan sebagai tindakan 



 

12 

 

menghabiskan atau mengurangi nilai guna satu barang atau jasa. Dugaan tindakan konsumsi 

didasarkan pada beberapa perilaku konsumen, antara lain: 

a. Pendapatan konsumen tetap 

b. Barang-barang pemuas kebutuhan terbatas 

c. Konsumen dengan pendapatan terbatas menghalangi suatu kenyataan bahwa harga-

harga barang tidak pada titik nol 

d. Setiap orang mengetahui preferensi kebutuhannya dengan baik 

e. Konsumen dapat berperilaku rasional dalam melakukan konsumsinya 

f. Selera konsumen tetap 

 

Dengan pendapatan yang tetap seorang konsumen menghadapi suatu kenyataan 

bahwa ketersediaan barang dan jasa yang relative terbatas, tidak mungkin dapat dibeli 

semaunya karena harganya tidak pada titik nol. Dengan demikian konsumen harus 

mengetahui preferensi kebutuhannya dengan baik agar dapat berlaku secara rasional dalam 

melakukan konsumsinya sehingga  dapat memperoleh alternative kombinasi konsumsi yang 

paling menguntungkan bagi dirinya. 

 

2. Pendekatan dalam Konsumsi 

a. Pendekatan Marginal Utility (Pendekatan Kardinal) 

Pendekatan ini berangkat dari suatu anggapan bahwa kepuasan itu bisa 

diukur  dalam angka-angka. Satuan ukuran kepuasan dinyatakan dengan nilai guna 

(utility). Terdapat dua konsep nilai guna, yaitu nilai guna total (total utiliy) dan nilai 

guna marginal (marginal utility). 

Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari 

mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal adalah 

pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau 

pengurangan konsumsi satu unit barang konsumsi. 

 

b. Maksimum Utility 

Setiap orang akan berusaha memaksimalkan kepuasan yang dapat 

dinikmatinya. Dengan kata lain, setiap orang akan memaksimalkan nilai guna dari 
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barang-barang dan jasa yang dikonsumsinya. Apabila barang yang dikonsumsinya 

hanya satu barang saja, tidak sukar   untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna 

dari mengkonsumsi barang itu akan mencapai tingkat yang maksimal. Tetapi apabila 

barang yang dikonsumsi itu berbagai jenis maka cara untuk menentukan corak 

kombinasi konsumsi barang-barang yang akan memberikan nilai guna yang maksimal 

menjadi lebih rumit. Kerumitan  yang timbul untuk menentukan susunan atau 

komposisi jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimal 

bersumber dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Dalam keadaan  harga-

harga dari berbagai jenis barang yang berbeda, apakah syarat  yang harus dipenuhi 

agar yang dikonsumsi memberikan nilai guna yang maksimal? Syarat yang harus 

dipenuhi adalah setiap rupiah  yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari 

berbagai unit barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. 

Peristiwa tersebut dinamakan hokum memeratakan guna marginal setiap rupiah. 

 
 Keterangan: 

MU  = marginal utility 

x,y,…n  = barang yang dibeli 

P  = harga barang 

 

 Berikut contoh penerapan hukum konsumsi: Pak Oni mengkonsumsi dua 

macam barang x dan y. Harga barang x (Px) perunit Rp. 4,- dan harga barang y (Py) 

perunit Rp. 2,-. Jumlah uang siap untuk dibelanjakan (M) sebesar Rp. 24,-. Skala nilai 

guna marginal barang x dan barang y pak Oni ditunjukkan seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. MU Barang x dan Barang y 

Jumlah Barang (Q) Marginal Utility Barang x (MUx) Marginal Utility Barang y (MUy) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

32 
28 
24 
20 
16 
12 
8 

22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
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 Dengan mencermati tabel di atas maka pak Oni  akan memperoleh kepuasan 

yang maksimal jika membeli 3 unit barang x dan 6 unit barang y. Pada proporsi 

kombinasi konsumsi itulah kedua syarat keseimbangan konsumsi terpenuhi. Bila 

dituliskan dalam rumus keseimbangan konsumsi sebagai berikut. 

 

 

E. HUBUNGAN ANTARA KELANGKAAN SUMBER DAYA DENGAN KEBUTUHAN MANUSIA 

Kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat 

tidak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat 

terbatas jumlahnya. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, manusia melakukan berbagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut antara lain memproduksi 

barang dan jasa guna menambah kuantitas dan kualitassumber daya yang tersedia. Sumber 

daya diperlukan untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. 

Namun, sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memproduksi barang dan jasa yang 

dibutuhkan. Jadi, langka bukan berarti sedikit, tetapi adanya ketidakseimbangan antara 

kebutuhan manusia dan sumber daya yang tersedia. 

Kelangkaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu permasalahan ekonomi 

yang dihadapi oleh manusia, selain masalah kebutuhan manusia terhadap sumber daya 

ekonomi. Oleh karena itu,masalah kelangkaan berhubungan erat dengan kebutuhan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya ekonomi dapat 

dikelompokkan menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan 

sumber daya kewirausahaan (entrepreneurship). 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya ini menempati posisi yang lebih penting dibadingkan sumber daya 

yang lain.Manusia memiliki kesempurnaan jika dibanding mahluk lain, 

hal ini karena manusia memiliki akal dan budi. Dengan menggunakan akalnya 

secara maksimal, manusia bisa menciptakan berbagai kemajuan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan budi atau nurani manusia bisa berempati 

sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan selaras berlandaskan 

norma-norma. 
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   Sudah terbukti di beberapa Negara betapa peran sumber daya manusia 

amat penting. Contohnya Jepang, dari segi luas wilayah termasuk Negara kecil 

dan tidak memiliki sumber daya alam, namun dengan segala keterbatasannya 

mendorong untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, 

sehingga kini Jepang dapat menunjukkan sebagai Negara yang sangat maju 

teknologi dan perekonomiannya. Demikian juga halnya dengan Singapura. 

Beberapa unsur pembentuk sumber daya manusia berkualitas diantaranya: 

a. Keahlian. Semakin tinggi keahlian, semakin banyak yang dapat dikerjakan.Tentu 

saja orang yang memiliki keahlian amat dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan 

keahlian manusia dapat mengelola sumber daya yang tersedia, dapat 

mengubah bahan baku menjadi berbagai barang yang bermanfaat.Contoh 

tukang kayu dapat merubah kayu yang tadinya tidak bermanfaat menjadi 

mebel yang berharga tinggi, pelukis dengan bermodalkan kain kanfas, kuas dan 

cat dapat menghasilkan lukisan yang berharga jutaan. 

b. Keuletan. Keuletan bisa diartikan sebagai daya tahan terhadap kendala yang 

dihadapi. Unsur ini terutama diperlukan ketika mengalami hambatan atau 

kendala dalam mengolah sumber daya yang dimiliki. Dengan keuletan 

kendala-kendala yang ada dianggap sebagai tantangan dan tidak 

menjadikannya surut dalam berkarya menghasilkan produk-produk baru. 

c. Kejujuran. Kejujuran menempati posisi yang penting dalam kaitannya dengan 

kualitas sumber daya manusia. Kejujuran selalu diperlukan apapun 

kedudukan orang tersebut. Pemimpin perusahaan yang jujur disukai 

bawahannya yang pada akhirnya kepemimpinannya didukung oleh 

bawahan sehingga perkembangan perusahaan pesat. 

d. Kedisiplinan. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Singapura 

ratarata warganya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Dengan 

kedisiplinan target-target yang telah direncanakan dapat dicapai. Pimpinan 

dan karyawan yang disiplin akan membawa kemajuan bagi perusahaannya. 

 

2. Sumber Daya Alam 
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Sumber daya ini dapat memberi banyak manfaat jika dikelola dengan baik, sebaliknya 

dapat pula menimbulkan bencana jika dieksploitasi secara berlebihan. Sumber daya 

alam terdiri dari: 

a. Tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, lokasi usaha dan sebagai 

bahan bangunan. Tanah ini juga sering disebut property yang dari tahun ke tahun 

harganya semakin mahal. 

b. Air 

Air merupakan sumber daya yang vital. Air dapat dimanfaatkan untuk 

pembangkit listrik, perikanan, irigasi, pariwisata dan sebagainya. 

c. Hutan. Banyak kekayaan alam yang terdapat di hutan, seperti aneka flora dan 

fauna. Manfaatnya antara lain sebagai sumber penghasil oksigen, sumber bahan 

baku industri kayu dan sebagai peresapan air. 

d. Bahan Tambang. Berbagai macam hasil tambang yang banyak dibutuhkan 

manusia 

antara lain emas, minyak bumi, besi, timah, permata, timah, nikel, dan 

sebagainya. 

e. Seumber Energai. Energi yang terdapat di alam antara lain sinar matahari, angin, 

gelombang laut, nuklir, panas bumi dan lain sebagainya. Energi-energi tersebut 

jika dieksploitasi dengan baik akan memberi manyak manfaat bagi manusia. 

 

3. Sumber Daya Modal 

Modal merupakan sumber daya yang penting. Unsur-unsur modal 

diantaranya informasi, teknologi, fasilitas geografis dan peralatan. Informasi amat 

diperlukan untuk menjalin kerja sama dengan Negara lain. Teknologi bertujuan 

memudahkan aktifitas manusia, hal ini terkait dengan penemuan baru, mesinmesin, 

dan alat telekomunikasi. Untuk menambah pemasukan negara, negara 

memerlukan dana yang dapat diperoleh melalui pajak, berbagai sumber 

pendapatan negara dan kredit dari negara donor. 

a.  Kepemilikan Modal 

• Modal perorangan.  Modal ini hanya dimiliki oleh individu atau satu orang. 

Contohnya modal berupa bunga deposito, upah, sewa, dan lainlain. 
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• Modal kemasyarakatan.  Modal ini untuk kepentingan orang banyak. 

Contohnya jalan, jembatan, listrik, dan pasar. 

b.  Kegunaan modal dalam proses produksi 

• Modal tetap. Merupakan modal yang tidak langsung habis sekali pakai, dapat 

dipakai lebih dari satu kali produksi. Misalnya: gedung, mobil, 

mesin dan peralatan. 

• Modal lancar. Merupakan modal yang habis dalam satu kali proses produksi. 

Misalnya kertas, tinta dan bahan baku. 

c.  Bentuk Modal  

• Konkrit, merupakan modal yang terlihat nyata dalam proses 

produksi. Contohnya mesin, bahan baku, uang dan kendaraan. 

• Abstrak, merupakan modal yang tidak tampak namun 

manfaatnya besar bagi perusahaan.Contohnya nama baik 

perusahaan, kecakapan berpromosi dan profesionalitas pegawai. 

d. Perolehan Modal  

• Modal sendiri, modal yang merupakan milik pribadi. Contohnya 

saham, tabungan, deposito. 

• Modal pinjaman, modal yang diperoleh dari pinjaman pihak 

lain. Contohnya kredit, utang bank dan sebagainya. 

 

4. Sumber Daya Kewirausahaan 

Dalam hubungannya dengan manajemen, entrepreneur dapat diartikan 

sebagai orang yang memiliki dan menggunakan sumber daya finansial 

(uang), bahan mentah (materials), dan tenaga kerja untuk menghasilkan 

produk baru, bisnis proses produksi, atau pengembangan organisasi usaha. 

Dengan demikian, seorang entrepreneur memiliki kemampuan untuk 

menciptakan produk baru dan berbeda dengan menggunakan sumber 

daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang 

dan jasa. Orang-orang yang memiliki kualitas sebagai entrepreneurship 

ini jumlahnya terbatas atau langka. 
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F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN DAN PENAWARAN 

1. Permintaan 

Permintaan (demand) adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu 

pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu dan 

dalam periode tertentu. Sedangkan permintaan yang didukung oleh daya beli 

disebut permintaan efektif (effective demand). 

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan seseorang terhadap pembelian 

suatu barang, di antaranya adalah sebagai berikut. 

a. Faktor Harga Barang yang Diminta 

Apabila diketahui pendapatan tetap/stabil, jumlah penduduk relative 

konstan (zero growth), selera tidak berubah, ramalan masa akan datang tidak 

ada perubahan, harga barang substitusi relatif tetap, dan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh dianggap tidak ada atau tidak berubah maka permintaan hanya 

ditentukan oleh harga. Artinya, besar kecilnya perubahan permintaan 

dideterminasi/ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam hal ini 

berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan. Artinya 

apabila harga mengalami kenaikan maka permintaan akan turun, sebaliknya bila 

harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik.  

Mengapa harga dan permintaan memiliki sifat hubungan terbalik? 

Pertama, sifat hubungan seperti itu disebabkan oleh kenaikan harga 

menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai 

pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila 

harga turun maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang 

pengganti dan melakukan pembelian terhadap barang yang mengalami 

penurunan harga. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil pembeli 

berkurang. Pendapatan merosot tersebut mengakibatkan pembeli mengurangi 

pembeliannya terhadap barang terutama barang yang mengalami kenaikan 

harga. 

 

b. Faktor Bukan Harga Barang yang Diminta 
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Dalam kenyataannya hukum permintaan tidak hanya memerhatikan sifat 

hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta, akan 

tetapi banyaknya permintaan juga ditentukan oleh faktor lain. Di antaranya 

adalah sebagai berikut. 

1) Harga Barang Lain 

Di dunia ini terdapat barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi 

barang lain dan ada pula barang yang saling melengkapi/harus dipakai secara 

bersama-sama sehingga barang tersebut dapat berfungsi. 

Terdapat tiga golongan yang menyatakan hubungan antara suatu 

barang dengan berbagai jenis barang lain, yaitu: 

a)  Barang Pengganti 

Barang pengganti (substitute commmodity) adalah barang yang 

dapat menggantikan fungsi barang lain. Harga barang pengganti dapat 

memengaruhi permintaan barang yang digantikannya. 

Contoh: diketahui harga teh mengalami kenaikan maka permintaan 

terhadap kopi akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga teh mengalami 

penurunan maka permintaan terhadap kopi akan menurun. 

b) Barang Pelengkap 

Barang pelengkap (complementary commmodity) adalah barang yang 

digunakan bersama-sama dengan barang lainnya, sehingga barang 

tersebut merupakan barang pelengkap bagi barang lain. Kenaikan 

atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu sejalan 

dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapinya. Apabila 

permintaan terhadap teh/kopi bertambah, maka permintaan terhadap 

gula cenderung akan bertambah. Contohnya gula merupakan barang 

pelengkap bagi teh atau kopi karena agar manis, kopi atau teh yang 

kita minum harus dibubuhi gula. 

c) Barang Netral 

Disebut barang netral jika kedua barang tidak mempunyai fungsi 

yang berkaitan sama sekali. Jika terdapat dua macam hubungan maka 

perubahan permintaan salah satu barang tidak memengaruhi 
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permintaan barang lainnya. Contohnya adalah permintaan gula 

terhadap komputer tidak ada hubungan sama sekali. Maksudnya, 

perubahan permintaan dan harga gula tidak akan memengaruhi 

permintaan komputer dan begitu sebaliknya. 

 

2) Pendapatan Para Pembeli  

Adanya perubahan pendapatan dapat menimbulkan perubahan 

terhadap permintaan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku 

apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat digolongkan menjadi 

empat golongan yaitu adalah sebagai berikut. 

 

a) Barang Inferior 

Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-

orang yang mempunyai pendapatan rendah. Apabila pendapatan 

masyarakat tinggi maka permintaan terhadap barang-barang inferior 

akan berkurang. Contohnya adalah pada pendapatan sangat rendah 

orang-orang mengkonsumsi ubi kayu sebagai alternatif pengganti 

beras. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka konsumen 

akan mengurangi konsumsinya terhadap ubi kayu dan akan membeli 

barang makanan seperti beras. 

 

b) Barang Esensial 

Barang esensial adalah barang yang sangat penting (pokok) dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang termasuk barang esensial 

adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan (beras) dan 

pakaian yang utama. Pembelanjaan untuk barang ini tidak berubah 

walaupun pendapatan masyarakat meningkat. 

 

c) Barang Normal 

Barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat 

kenaikan pendapatan. Contohnya adalah pakaian, sepatu dan perabot 



 

21 

 

rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan barang-barang tersebut 

permintaannya mengalami kenaikan apabila pendapatan masyarakat 

bertambah, yaitu pertama pertambahan pendapatan menambah 

kemampuan untuk membeli lebih banyak barang, kedua pertambahan 

pendapatan memungkinkan para pembeli menukar konsumsi mereka dari 

barang yang mutunya kurang baik kepada barang-barang yang lebih baik. 

 

d)  Barang Mewah 

Barang mewah adalah barang yang diminta seseorang yang memiliki 

pendapatan yang relatif tinggi. Yang merupakan barang mewah adalah 

mobil, intan, dan emas. Barang mewah akan dibeli masyarakat setelah 

mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok. 

 

 

3) Jumlah Penduduk 

Pertambahan penduduk yang diikuti oleh perkembangan kesempatan 

kerja menyebabkan pertambahan permintaan. Artinya, lebih banyak orang 

yang menerima pendapatan dan pendapatan tersebut menambah daya beli 

masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga permintaan akan 

bertambah. 

 

4) Distribusi Pendapatan 

Sejumlah pendapatan masyarakat tertentu besarnya akan 

menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda. Apabila 

pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak terhadap 

orangorang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak itu untuk 

menaikkan pendapatan para pekerja yang bergaji rendah maka corak 

permintaan terhadap suatu barang mengalami perubahan. Misalnya, 

permintaan terhadap mobil mewah akan berkurang tetapi permintaan 

terhadap rumah sangat sederhana (RSS) akan bertambah. 
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5) Selera Masyarakat 

Pada tahun 1970-an di Indonesia motor-motor Jepang sangat popular 

dan banyak digunakan. Namun, pada tahun 1998-an dengan adanya pasar 

bebas AFTA menjadikan suasana berubah dengan munculnya motormotor 

buatan Cina yang meramaikan pasar motor di Indonesia. Akibatnya, 

permintaan motor buatan Jepang menurun karena banyak masyarakat 

seleranya berubah beralih untuk membeli motor-motor buatan Cina yang 

memiliki harga yang lebih murah dengan kualitas yang lumayan baik. 

 

6)  Peramalan tentang masa depan 

Ramalan para konsumen bahwa harga barang akan menjadi 

bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka 

membeli/menimbun barang pada masa kini, untuk menghemat 

pengeluaran di masa depan. Sebaliknya apabila ramalan tentang masa 

depan adalah akan terjadi krisis moneter (resesi) seperti apa yang terjadi 

pada tahun 1998 di Indonesia, akan mendorong masyarakat untuk 

melakukan penghematan dan akan mengurangi permintaannya. 

 

 

2. Fungsi Permintaan 

Seperti kita ketahui bersama bahwa kurva permintaan bergerak dari kiri 

atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan 

terbalik atau negatif antara permintaan dan harga. 

 

 

 

Secara matematis, persamaan untuk fungsi permintaan berdasarkan hukum 

permintaan dapat ditulis sebagai berikut. 
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Keterangan: 

Qd = jumlah (Quantity) 

a = konstanta 

b = koefisien pengarah (slope) 

P = tingkat harga 

 

Perhatikanlah contoh berikut agar kamu dapat menentukan seberapa 

besar perubahan permintaan apabila terjadi perubahan harga. Suatu fungsi 

permintaan jika diketahui a = 4, b = 2, dan P = Rp10,00. Berapakah jumlah 

barang yang diminta? 

 

Fungsi permintaan = Qd = a – bP 

= 4 - 2P 

= 4 - 2.10 

= 16 

 

Jadi apabila harga Rp10,00 jumlah barang yang diminta adalah 16. Jika 

digambarkan dalam grafik dengan fungsi permintaan Qd = 4 - 2P adalah sebagai 

berikut. Jika, P = 0 maka Q = 4 

      Jika, Q = 0 maka P = 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Hukum Permintaan 
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Hukum permintaan mengatakan bahwa harga bandingan terbalik terhadap 

jumlah yang diminta, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang 

yang diminta tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun 

maka jumlah barang yang diminta akan naik. Tapi ingatlah bahwa permintaan ini 

hanya berlaku bila asumsinya terpenuhi, yaitu ceteris paribus. Perlu diketahui 

bahwa hukum permintaan adalah hokum ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa 

hokum ekonomi berlaku jika keadaan di sekitarnya tidak berubah (ceteris paribus). 

Sekarang, bagaimanakah hubungan antara permintaan terhadap harga? Jumlah 

barang yang diminta sangat banyak, maka harga barang tersebut relatif akan 

meningkat.Sebaliknya, bila jumlah permintaan barang tersebut relatif sedikit, maka 

harganya turun. Benarkah demikian? 

Manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka 

harga akan turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) Barang yang 

tersedia pada produsen/penjual relatif sangat banyak sehingga produsen 

menurunkan harga agar penjualan meningkat, 2) Produsen/penjual hanya akan 

meningkatkan keuntungannya dari volume/jumlah penjualannya. 

 

4. Penawaran 

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada 

suatu pasar tertentu, periode tertentu dan pada tingkat tertentu. Seperti dalam 

permintaan menurut ekonomi mikro dijelaskan bahwa penawaran juga dapat 

digolongkan menjadi penawaran perorangan dan penawaran pasar. 

a.  Penawaran perorangan 

Penawaran perorangan ialah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual 

dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga 

b.  Penawaran pasar 

Penawaran pasar ialah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan 

penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi produsen dalam menawarkan 

produknya pada suatu pasar di antaranya sebagai berikut. 
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a. Faktor Harga terhadap Penawaran 

Dalam menganalisis mengenai permintaan telah dinyatakan bahwa tidak 

mungkin untuk membicarakan secara sekaligus bagaimana permintaan 

dipengaruhi oleh perubahan daripada berbagai faktor yang menentukannya. Kita 

harus menganalisis satu demi satu setiap faktor yang memengaruhinya. Dalam 

menganalisis mengenai penawaran, cara itu juga diperlukan. Dengan memisalkan 

faktor-faktor lain tidak berubah (ceteris paribus). Apabila harga barang substitusi 

tetap, ongkos dan biaya produksi relatif tidak berubah, tujuan perusahaan tetap 

pada orientasinya, teknologi yang digunakan tidak berkembang dan lainnya 

dianggap tidak berubah, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Artinya 

besar kecilnya perubahan penawaran dideterminasi/ditentukan oleh besar 

kecilnya perubahan harga. Dalam hal ini berlaku perbandingan lurus antara harga 

terhadap penawaran yang disebut hukum penawaran. 

 

b. Pengaruh Faktor Bukan Harga terhadap Penawaran 

1) Harga Barang-barang Lain 

Perlu kamu ketahui bahwa barang yang ada saling menggantikan/bersaing 

guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang-barang tersebut dapat 

menimbulkan pengaruh yang penting terhadap penawaran suatu barang. 

Sebagai contoh banyak masyarakat Indonesia menyukai produk-produk 

buatan Jepang (televisi merek Jepang), apabila suatu ketika harga televisi 

merk Jepang mengalami kenaikan maka masyarakat akan beralih ke 

produk-produk buatan Cina yang harganya relatif murah maka permintaan 

terhadap produk-produk tersebut akan makin tinggi. Kenaikan 

permintaan tersebut ditanggapi oleh produsen di Cina dengan menaikkan 

produksi dan menaikkan penawaran televisi merek Cina dengan mengekspor 

produknya ke Indonesia. 

2) Biaya Untuk Memperoleh Faktor Produksi 

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh 

faktorfaktor produksi memengaruhi besarnya biaya produksi. Perusahaan 

memerlukan kenaikan produktivitas dan efisiensi. Dalam kehidupan fakta 
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berbicara bahwa banyak perusahaan gulung tikar/tutup yang diakibatkan 

kenaikan harga faktor-faktor produksi yang dapat mengurangi keuntungan 

mereka, dan jika keuntungan tersebut tidak menarik bagi mereka, maka 

perusahaan akan dipindahkan ke sektor usaha lain bahkan perusahaan 

sampai ditutup. Tindakan inilah yang dapat mengurangi penawaran. 

3) Tujuan Perusahaan 

Biasanya perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungannya dengan 

berusaha menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal. Tujuan 

tersebutlah yang dapat memengaruhi penawaran suatu barang meningkat. 

4) Teknologi dan informasi 

Negara  maju seperti Amerika, Jepang, dan Inggris! Apa yang 

terjadi dalam keadaan ekonomi negara tersebut? Tentu saja keadaan 

ekonomi mereka sangat kuat. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa 

terdapat faktor-faktor perkembangan ekonomi yang pesat terjadi di negara 

maju disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin modern. Artinya, 

teknologi yang maju dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga 

dapat mengurangi biaya produksi dan biaya yang lain. Dalam dunia usaha 

teknologi modern dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan mutu barang, dan menemukan inovasiinovasi 

baru. Dengan demikian, kemajuan teknologi cenderung akan menimbulkan 

kenaikan penawaran. 

 

5. Fungsi Penawaran 
Fungsi penawaran dapat dituliskan sebagai berikut. 
 

 

 

Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Baik harga dan 

jumlah penawaran adalah positif. Artinya, apabila harga naik, jumlah penawaran 

juga naik dan apabila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. 
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Perhatikan contoh berikut ini! Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan 

oleh persamaan Qs = - 6 + 3P. berapakah jumlah barang yang ditawarkan bila 

harga barang yang ditawarkan adalah Rp3,00 ? 

Jawab: Jika, P = 0 maka Q = -6 

Jika, Q = 0 maka P = 2 

Fungsi penawaran Q = - 6 + 3P, dengan P = 3 

= - 6 + 3. 3 

= 3 

 

 

 

 

 

 

6.  Hukum Penawaran 

Hukum penawaran menyatakan bahwa perbandingan lurus antara harga 

terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah 

yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya apabila harga turun jumlah yang 

ditawarkan akan turun. 

Bagaimanakah hubungan jumlah yang ditawarkan terhadap harga? Apabila 

jumlah yang ditawarkan banyak, maka harga barang relatif turun. Sebaliknya, bila 

jumlah barang yang ditawarkan barang tersebut relatif sedikit, maka harganya relatif 

naik. Benarkah demikian? Secara teori dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Manakala pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif banyak, 

maka:1) Barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, 

sehingga untuk mempercepat penjualan produsen akan menurunkan harga jual 

produk tersebut, 2) Penjual berusaha meningkatkan dan memperbesar 

keuntungannya dengan memperbanyak jumlah penjualan produknya.  
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Sebaliknya, manakala suatu pasar penawaran suatu produk relatif sedikit, 

maka yang terjadi adalah harga akan naik, maka: 1) Barang yang tersedia pada 

produsen/penjual relatif sedikit sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka 

produsen akan menaikkan harga jual produknya, 2) Produsen atau penjual hanya 

akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga. 

Teori yang menerangkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan terhadap 

harga disebut teori penawaran. Dengan demikian, teori penawaran mengatakan 

bahwa perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila 

penawaran naik, maka harga relatif akan turun, sebaliknya bila penawaran turun, 

maka harga relatif akan naik. 

 

G. MASALAH DALAM  BIDANG EKONOMI 

1. Masalah Kemiskinan 

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan 

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan 

berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. 

Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya 

hidup, dan lingkungan dalam  suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan 

merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh 

suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan 

tereksploitasi (kemiskinan struktural).  Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara 

tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material.  

Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak 

mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini 

yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat 

untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang 

memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat 

menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya 

dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil 

keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. 
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Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan : 1) IDT (Inpres 

Desa Tetinggal); 2) BLT (Bantuan Langsung Tunai); 3) BOS (Bantuan Operasional Sekolah); 4) 

JPS (Jaring Pengaman Sosial). 

 

2. Inflasi 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang 

berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih 

berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera 

diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya 

beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah 

mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi 

hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik 

lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun. Penyebab inflasi sangat beragam, 

oleh sebab itu pengambil kebijakan harus tahu persis apa akar permasalahan yang 

menyebabkan kenaikan pada barangdan jasa.  

Untuk kurun waktu 1990-an, beberapa pengamat menilai dan merumuskan berbagai 

faktor penyebab inflasi diantaranya adalah devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, 

kenaikan BBM, dan kenaikan harga listrik. Kenaikan gaji adalah harapan bagi setiap pegawai. 

Mengapa demikian? Dengan kenaikan gaji diharapkan kesejahteraan pegawai meningkat 

lebih baik. Namun efek kenaikan gaji tidak semanis yang diharapkan banyak orang, karena 

yang akan dilakukan oleh mereka adalah meningkatkan konsumsi. 

Peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasa berarti mendorong inflasi dari sisi 

permintaan, dan yang sudah sering terjadi, bahwa kenaikan pendapatan tersebut diiringi 

oleh kenaikan harga yang terkadang secara persentase lebih besar dari kenaikan 

pendapatan. Akibatnya kebijakan menaikkan gaji pegawai hanya menaikkan pendapatan 

secara nominal namun secara riil sebenarnya menjadi lebih miskin. 

 

3. Pengangguran dan Lapangan Kerja 

Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara. 

Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus menjadi 

perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator kunci 
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kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk menjadi TKI di manca negara, 

meskipun dari berbagai pemberitaan di media massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota 

TKI yang bekerja di luar negeri mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain 

sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri tidak 

mampu menampung orang yang sudah masuk angkatan kerja. Meskipun banyak juga yang 

berdalih, keinginan mereka bekerja di luar negeri karena adanya perbedaan tingkat upah 

yang signifikan. 

Rendahnya pertumbuhan angkatan kerja dan TPAK menunjukkan kian 

banyaknya penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, 

atau kegiatan lain. Di dalamnya termasuk korban pemutusan hubungan kerja, lulusan baru, 

dan orang yang menyerah mencari kerja, yang karena sulitnya mencari kerja, yang sulitnya 

mendapat kerja, sekolah kembali, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain yang tidak 

jelas. 

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

yaitu: 

a. Untuk mengatasi masalah-masalah lapangan pekerjaan pemerintah mengeluarkan 

kebijakan di bidang ketenagakerjaan. 

b. Menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro 

yang berlandaskan pada upaya pengurangan penngangguran di berbagai sektor dan 

wilayah. 

c. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Antara lain dengan 

penyediaan pendidikan dan pelatihan. 

d Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan penetapan system pengupahan 

dan penjaminan kesejahteraan pekerja. 

e. Meningkatkan perlindungan bagi pekerja secara langsung. 

 

 

H. HUBUNGAN ANTARA KONDISI GEOGRAFIS DENGAN  KEGIATAN EKONOMI 

Pemanfaatan lingkungan geografis oleh manusia pada hakikatnya tegantung pada 

kondisi lingkungan geografis itu sendiri dan  kualitas manusianya. Penguasaan Ilmu 
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pengetahuan dan teknologi  sangat berpengaruh terhadap kegiatanmanusia untuk 

mengelola dan  memanfaatkan kondisi lingkungan geografisnya.  

Lingkungan geografis tempat hidup manusia di permukaan bumi ini berbeda-beda. 

Ada wilayah yang  bergunung dan berbukit, tanahnya kurang subur, iklimya tidak 

nyaman. Kondisi yang demikian akan menyulitkan  penduduknya, baik di bidang 

ekonomi maupun transportasi. Sebaliknya  ada pula wilyah permukaan bumi  yang 

topografinya landai, iklimnya nyaman, curah hujan cukup,  tanahnya subur. Bagi daerah 

yang subur, topografinya landai cukup sumber air iklimnya nyaman, menjadi pusat 

akumulasi penduduk untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya.   

Aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung dipengaruhi 

oleh lingkungan geografisnya, walaupun tidak  sepenuhnya mutlak. Konsentrasi 

penduduk cenderung terjadi pada daerah-daerah yang topografi datar, tanahnya subur, 

dekat dengan sumber air, dan iklmnya sejuk. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang dimiliki  manusia mampu mengurangi pengaruh lingkungan alamnya, 

karena ada faktor-faktor endogen dalam diri man usia yaitu kemampuan untuk 

mengatasi berbagai kesulitan. 

Di dataran tinggi yang subur diupayakan menjadi daerah pertanian hortikultura, 

dataran rendah diupayakan menjadi daerah pertanian, dan perikanan tambak, demikian 

pula  pantai menjadi pusat penangkapa ikan laut. Daerah perbukitan yang kurang subur 

berkembang menjadi kawasan industri lebih cocok. Daerah-daerah ini lambat laun 

berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi penduduk. Karena di daerah itu akan 

terjadi inter relationship dan inter dependency, sehingga bisa terjadi supply dan demand 

yang akhirnya   terjadilah  pasar. 

Meningkatnya kuantitas dan kualitas manusia berpengaruh terhadap peningkatan  

kebutuhan manusia, sehingga mendorong timbulnya pusat-pusat kegiatan ekonomi. 

Pusat kegiatan ekonomi tumbuh seiring dengan terjadinya pusat pertumbuhan. Pusat 

pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang 

perkembangannya sangat pesat, sehingga merpakan  pusat pembangunan yang  

mempengaruhi kawasan sekitarnya. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah menjadi pusat 

pertumbuhan adalah: 

1. Faktor lokasi,  daerah yang lokasinya strategis mudah dijangkau dalam hubungannya 

dengan daerah sekitarnya akan berkembang menjadi lebih pesat. 

2. Faktor sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

cenderung akan berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan 

3. Sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang baik  mendukung proses 

pembangunan suatu wilayah  untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan. 

 

 Dengan demikian dapat  menarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan 

lingkungan geografis oleh manusia, pada dasarnya tergantung kepada kualitas 

manusianya.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pusat-pusat kegiatan ekonomi 

penduduk pada hakekatnya adalah hasil peradaban manusia yang mampu memanfaatkan   

kondisi lingkungan geografisnya sesuai dengan kemampuan potensinya yang dominan di 

daerah yang bersangkutan. Dengan demikian berdasakan kondisi lingkungan geografis 

pusat-pusat kegiatan ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Daerah dataran tinggi, merupakan daerah pertanian hortikultura sebagian besar 

penduduknya banyak  menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. 

2) Daerah Dataran rendah sebagian besar penduduknya bertani dan menghasilkan 

komoditas hasil pertanian tanaman pangan. 

3) Daerah pantai merupakan daerah perikanan, apabila sebagian besar penduduknya 

sebagai petani tambak dan nelayan. 

4) Daerah Industri dan jasa apabila daerah tersebut sebagian besar penduduknya bekerja 

pada industri,  menghasilkan berbagai produk industri dan jasa. 
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Gambar 4.4. Dataran rendah penghasil padi 

Gambar 4.4. Pantai daerah tangkapan ikan 
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I. Mengidentifikasi Konsep Merkantilisme Dalam Perdagangan Internasional 

Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa aliran pemikiran, 

diantaranya aliran pemikiran yang dikenal sebagai aliran merkantilisme. Aliran 

merkantilisme mengetengahkan pemikiran bahwa kegiatan produksi dalam negeri dan 

ekspor harus ditingkatkan dengan memberikan rangsangan berupa subsidi dan fasilitas-

fasilitas lain dari pemerintah. Sebaliknya, impor harus dibatasi melalui serangkaian 

hambatan impor yang berupa proteksi hingga perlindungan khusus, khususnya untuk 

industri-industri strategis maupun industri rakyat. 

Aliran merkantilisme mengetengahkan pemikiran bahwa kegiatan produksi 

dalam negeri dan ekspor harus ditingkatkan dengan memberikan rangsangan berupa 

subsidi dan fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah. Sebaliknya, impor harus dibatasi 

melalui serangkaian hambatan impor yang berupa proteksi hingga perlindungan khusus, 

khususnya untuk industri-industri strategis maupun industri rakyat. 

Para penganut merkantilisme itu berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi 

sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak 

mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya 

selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan, atau logam-logam mulia, 

khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh sebuah 

negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah 

harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor, dan mengurangi 

serta membatasi impor (khususnya impor barang-barang mewah). 

1. Keunggulan Absolut. 

Ekonomi klasik resmi berdiri ketika Adam Smith mengeluarkan bukunya yang 

berjudul An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang biasa 

disingkat dengan Wealth of Nations. Dalam bukunya, Adam Smith ingin menjelaskan 

bagaimana meningkatkan kekayaan/kemakmuran suatu negara dan bagaimana 

kekayaan tersebut didistribusikan. Dalam hal ini, kekayaan suatu negara akan 

bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, 

dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. 

Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara 

produksi total dengan jumlah penduduk. Adam Smith juga menganjurkan adanya 
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spesialisasi kerja dan penggunaan mesin-mesin sebagai sarana utama untuk 

peningkatan produksi. Ia juga memperkenalkan konsep invisible hand-nya di mana 

setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam perekonomian dituntun oleh sebuah 

ìtangan yang tidak kelihatan sehingga dengan mengejar kepentingannya sendiri 

seringkali justru lebih efektif memajukan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. 

2. Keunggulan Komparatif 

 Teori perdagangan internasional yang lain diperkenalkan oleh David Ricardo. 

Teorinya dikenal dengan nama teori keunggulan komparatif. Berbeda dengan teori 

keunggulan absolut yang mengutamakan keunggulan absolut dalam produksi 

tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain, teori ini 

berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun satu negara 

tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga komparatif di kedua Negara 

berbeda. Ricardo berpendapat sebaiknya semua negara lebih baik berspesialisasi 

dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan komparatif dan 

mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya. Teori ini menekankan bahwa 

perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak 

memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang diungkapkan oleh 

Adam Smith, namun cukup memiliki keunggulan komparatif di mana harga untuk 

suatu komoditi di negara yang satu dengan negara lainnya relatif berbeda.  

3. Teori Edgeworth. 

Teori kurva indiferensi dikembangkan oleh Francis Ysidro Edgeworth, Vilfredo 

Pareto, dan kawan-kawan di awal abad ke-20. Teori ini diturunkan dari teori utilitas 

ordinal, yang mengasumsikan bahwa setiap orang selalu dapat mengurutkan 

preferensinya. Dengan kata lain, seseorang selalu dapat menentukan bahwa ia lebih 

menyukai barang A dibanding barang B, dan lebih suka barang B dibanding barang C, 

lebih suka barang C daripada barang D dan seterusnya. 

4. Teori Hecksher – Ohlin. 

Gagasan yang menyatakan bahwa sumber utama perdagangan internasional 

adalah adanya perbedaan karunia sumber-sumber daya antarnegara merupakan 

salah satu landasan teori yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi 

internasional. Teorinya sendiri dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin 
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yang disebut dengan teori proporsi faktor. Teori ini sangat menekankan saling 

keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antarnegara dan 

perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi berbagai macam barang. 

5. Teori Supply – Demand. 

Salvatore (1997) menyatakan bahwa harga relatif komoditi relatif dalam 

kondisi ekuilibrium ketika perdagangan internasional telah berlangsung akan tercipta 

melalui proses yang berlangsung cukup lama. Artinya, harga itu tidak tercipta begitu 

saja melainkan baru tercipta setelah hubungan dagang antara kedua negara tadi 

berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga tersedia cukup waktu 

bagi kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan untuk saling bertemu dan 

menentukan harga tersebut. 

6. Teori Purchasing Power. 

Parity (PPP) Teori paritas daya beli (Purchasing Power Parity), secara definitif, 

menyatakan bahwa kurs antar-mata uang sama dengan nisbah tingkat harga masing- 

masing negara pemiliknya; tingkat harga ini dihitung berdasarkan harga uang dari 

suatu komoditi acuan. PPP sama artinya dengan pernyataan bahwa daya beli suatu 

mata uang sama besarnya di setiap negara. Selain PPP absolut, teori PPP masih 

memiliki versi yang lain, yakni PPP relatif yang memprediksikan bahwa perubahan 

persentase kurs sama dengan selisih tingkat inflasi nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATIHAN SOAL BAB  IV 

B. Soal  Uraian 

Jawablah pertanyaan dengan jelas 

1. Jelaskan titik berat analisis  ekonomi mikro mengenai: 

a. cara mewujudkan efisiensi (penghematan dalam penggunaan sumber daya atau 

faktor produksi) 

b. Cara mencapai kepuasan maksimum 

2. Jelaskan empat  masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi dan 

bagamana solusi pemecahannya? 

3. Jelaskan apa yang anda ketahui dengan permintaan uang dan jelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya? 

4. Besar  kecilnya perubahan penawaran dideterminasi  oleh besar kecilnya perubahan 

harga. Namun perlu diperhatikan  faktor-faktor lain tidak berubah (ceteris paribus). 

Jelaskan faktor-faktor ceteris paribus yang mempengaruhi  besar-kecilnya  

penawaran terhadap  harga! 
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BAB V 

KONSEP-KONSEP DASAR METODOLOGI PENELITIAN 

KOMPETENSI INTI 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran IPS 

 

KOMPETENSI DASAR 

• Menjelaskan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

• Menjelaskan Ruang Lingkup Penelitian 

• Menjelaskan Jenis-jenis Desain Penelitian  

  

URAIAN MATERI 

A. PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

1. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif, menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008), adalah 

pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, 

menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada deskriptif atau 

naratif.  

Menurut Cooper & Schindler (2006), riset kuantitatif mencoba melakukan 

pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Penelitian kuantitatif sering dipandang 

sebagai antitesis atau lawan dari penelitian kualitatif, meskipun sebenarnya 

pembedaan kualitatif dengan kuantitatif tersebut tidak sepenuhnya benar. 

Donmoyer beralasan, banyak peneliti kuantitatif tertarik mempelajari aspek-aspek 

kualitatif dari fenomena.Mereka melakukan kuantifikasi gradasi kualitas menjadi 

skala-skala numerik yang memungkinkan analisis statistik. 

Penggolangan kuantitatif dan kualitataif juga menjadi bias karena para 

peneliti kualitatif tidak bisa sama sekali menghindari kuantifikasi. Misalnya ketika 

mereka menggunakan istilah sangat setuju, setuju, atau tidak setuju , sebenarnya 

mereka telah melakukan semacam kuantifikasi dalam bentuk yang kurang tepat. 
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Lebih jauh lagi, ada peneliti kualitatif yang bergerak melampaui bentuk kuantifikasi 

primitive dengan menyebarkan kuesioner dan melaporkan hasil penelitian dalam 

bentuk statistik deskriptif.  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khusunya kuantitatif 

analitik adalah metode dedutif. Dalam metoda ini teori ilmiah yang telah diterima 

kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Suriasumantri 

(2001), menyatakan bahwa pada dasarnya metoda ilmiah merupakan cara ilmu 

memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan : a) kerangka 

pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan 

pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; b) menjabarkan hipotesis 

yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut; dan c) melakukan 

verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya 

secara faktual. Selanjutnya Jujun menyatakan bahwa kerangka berpikir ilmiah yang 

berintikan proses logico-hypothetico-verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut (Suriasumantri, 2001).  

a)  Perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang 

jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di 

dalamnya.  

b)  Penyusunan kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis yang merupakan 

argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara 

berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. 

Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah 

yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris 

yang relevan dengan permasalahan.  

c)  Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap 

pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari dari 

kerangka berpikir yang dikembangkan.  

d) Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan 

dengan hipotesis, yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-

fakta yang mendukung hipoteisis tersebut atau tidak.  
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e)  Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang diajukan 

itu ditolak atau diterima. 

 

Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan metoda dan 

rancangan (design) tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat 

masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian 

kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut (Suryabrata, 

2000). A). Penelitian deskriptif; b). Penelitian korelational; c). Penelitian kausal 

komparatif; d). Penelitian tindakan; e). Penelitian perkembangan f). Penelitian 

eksperimen. 

Penelitian kuantitatif pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah 

direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari 

tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: a). Identifikasi permasalahan b). Studi 

literatur. C). Pengembangan kerangka konsep d). Identifikasi dan definisi variabel, 

hipotesis, dan pertanyaan penelitian. e). Pengembangan disain penelitian. f). Teknik 

sampling. g. Pengumpulan dan kuantifikasi data. H). Analisis data. I). Interpretasi dan 

komunikasi hasil penelitian. 

Menurut Sukardi (2003), ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses 

analisis menjadi lebih terarah, yakni skoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan 

melakukan uji statistika. 

a.    Skoring 
Skoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan 

peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan  yang 

dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya, 

pada saat angket disebarkan aternatif jawaban yang diberikan  masih berupa 

kualitatif, maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini peneliti 

memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. 
Contoh alternatif jawaban pada angket. 

Ø  Selalu              : 3 
Ø  Belum tentu    : 2 
Ø  Tidak               : 1 
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b.    Tabulasi 
Setelah tahap skoring, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih 

ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan 

pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan dua 

kelompok, maka data ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Dengan 

menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan 

arah selanjutnya teknik analisis apa yang diperlukan, tergantung pada tujuan 

analisis data yang hendak dicapai. 
c.    Mendeskripsikan data 

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh 

peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau 

pengembang adalah mmenganalisis data yang ada dengan menggunakan 

prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif dapat 

mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah 

dimengerti. Yang termasuk analisis deskriptif antara lain mean, median, modus, 

quartil, desil, persentil, standar deviasi, dan varian. 
d.    Melakukan uji statistika 

Uji statistika atau analisis inferensial merupakan pengolahan data yang 

diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan 

yang berlaku, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. 

Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur 

dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang ingin peneliti capai. 
 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dikumpulkan dari seluruh responden. Teknik analisis data yang sering digunakan 

dalam penelitian kuantitatif adalah teknik statistic.Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua statistik untuk analisis 

yaitu: 

a.  Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk  analisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah penyajian data melalui tabel, grafik, 
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diagram lingkaran (pie chart), pictogram, perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), desil, persentil, perhitungan penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan 

prosentase. Dapat juga dilakukan analisis korelasi antar variabel, analisis regresi 

atau membandingkan dua nilai rata-rata sampel/populasi. 

 

b. Statistik Inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.  Statistik ini cocok digunakan 

jika sampel diambil pada populasi yang jelas dan pengambilan sampel secara 

acak. Sering disebut statistik induktif atau statistik probabilitas karena 

kesimpulan yang diberlakukan pada populasi berdasarkan pada data sampel dan 

kebenarannya bersifat peluang (kita kenal disini tafar signifikansi dan interval 

kepercayaan). Disini terjadi pengujian signifikansi dari suatu analisis yang 

biasanya didasarkan pada tabel seperti tabel-t untuk uji-t dan tabel-F untuk uji-F 

(dapat digunakan alat bantu lainnya seperti MS - Excel). Statistik inferensial 

terbagi atas dua yaitu statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Dimana 

statistik parametrik diperlukan terpenuhinya banyak asumsi antara lain: sampel 

diambil dari  populasi yang terdistribusi secara normal, sampel diperoleh secara 

random (mewakili populasi), Skala pengukuran harus kontinyu (rasio/interval) 

atau skala nominal yang  diubah menjadi proporsi.  Sedangkan  statistik 

nonparametrik tidak demikian. Nonparametrik digunakan apabila salah satu 

parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. 

 

Tabel 5.1. Jenis Analisis Korelasional Dilihat dari Skala Data 
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Tabel 5.2. Jenis Analisis Komparasi Dilihat Dari Jumlah Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penelitian Kualitatif 

Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian 

kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sisntesis dari pokok-pokok 

pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2002) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dll. secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dahn dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 
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Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode 

fenomenologis, metode impresionistik, dan metode post positivistic. Adapun 

karakteristik penelitian jenis ini adalah sebagai berikut (Johnson, 2005).  

a. Menggunakan pola berpikir induktif (empiris – rasional atau bottomup).  

Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded 

theory, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam 

metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory, 

sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif.  

b. Perspektif emic/partisipan sangat iutamakan dan dihargai tinggi.  

Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut 

sudut pandang partisipan yang diteliti, sehingga bias menemukan apa yang 

disebut sebagai fakta fenomenologis.  

c. Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. 

Rancangan pene-litian berkembang selama proses penelitian.  

d. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik 

data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris 

logis, dan empiris logis.  

e. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan 

alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. 

f. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan 

memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. 

g. Peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaanya 

tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. 

h.  Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.  

i. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta 

situasi tertentu. 

 

Prosedur Penelitian Kualitatif Prosedur  

Pelaksanaan  penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, 

serta situasi dan kondisi di lapangan. Secara garis besar tahapan penelitian kualitatif 

adalah sebagai berikut (Danim dan Darwis, 2003)  
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a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian.  

b. Mengumpulkan data di lapangan.  

c. Menganalisis data.  

d. Merumuskan hasil studi.  

e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. 

 

Tipe-tipe Kualitatif Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan 

menjadi lima tipe utama, yaiu : phenomenology, ethnography, case study research, 

grounded theory, dan historical research (Johnson, 2005 : 8) a. Phenomenology : a 

form of qualitative research in which the researcher attempts to understand how 

one or more individuals experience a phenemenon. b. Ethnography : is the form of 

qualitative research that focuses on describing the culture of a group of people. c. 

Case study research : is a form of qualitative research that focused on providing a 

detailed account of one or more cases. d. Grounded theory : is a qualitative 

approach to generating and developing a theory form data that the researcher 

collects. e. Historical research : research about events that occurred in the past. 

 

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN  

Ruang lingkup desain penelitian terdiri dari:  

1. Penentuan judul penelitian  

Judul penelitian merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh pemikiran 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, judul penelitian bersifat 

menjelaskan diri dan menarik. Judul itu dirumuskan dalam bentuk kalimat yang 

singkat, dapat mengungkap tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian yang 

diajukan dan metode penelitian yang digunakan. Judul penelitian harus 

menunjukkan variabel (objek penelitian) atau variabel-variabel yang diteliti. 

Untuk merumuskan judul yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Ditulis dalam kalimat pernyataan; b. Jelas, singkat, dan padat; c. Berisi variabel-

variabel yang akan diteliti; d. Menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan; e. Meliputi sifat/jenis penelitian; dan f. Untuk 

penelitian lapangan harus dilengkapi dengan lokasi penelitian dan tahun, serta objek 
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yang diteliti. Ada beberapa petunjuk bagi seorang peneliti yang akan melakukan 

penelitian dalam menentukan judul, yaitu: a. Keterjangkauan; b. Ketersedian datal; c. 

Signifikansi judul yang dipilih. 

 

2. Penentuan masalah penelitian. 

 Masalah penelitian itu merupakan pedoman kegiatan penelitian. Dalam 

penelitian, masalah berperan untuk mengarahkan kegiatan penelitian. Tanpa 

rumusan masalah, peneliti akan kesulitan dalam pelaksanaan dan penulisan 

penelitiannya.  Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah 

yaitu: a. Berhubungan dengan judul; b. Sesuai dengan tujuan penelitian; c. 

Mengembangkan atau memperluas cara-cara pengujian suatu teori; d. Memberikan 

sumbangan terhadap metodelogi penenelitian; dan e. Menunjukan variabel-variabel 

yang diteliti.  

 

3. Penentuan tujuan penelitian. 

 Tujuan penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai sasaran dan 

target yang ingin dicapai. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan utama dan tujuan 

pelengkap. Tujuan utama sangat erat kaitannya dengan judul dan masalah 

penelitian, sedangkan tujuan pelengkap atau sekunder. sangat tergantung pada 

keinginan pribadi seorang peneliti, dengan kata lain lebih bersifat subjektif bagi 

peneliti. 

 

4. Penentuan hipotesis. 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti 

dan harus diuji kebenarannya dalam penelitian. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam merumuskan hipotesis yang baik, antara lain yaitu sebagai berikut: a. 

Hipotesis yang baik harus searah dan mendukung judul, masalah, dan tujuan 

penelitian; b. Hipotesis harus dapat diuji dengan data empiris; c. Hipotesis harus 

bersifat spesifik Dalam statistik dikenal ada dua macam hipotesis yaitu: a. Hipotesis 

nol (H0): hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dan tidak ada perbedaan 

atau tidak ada pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. b. 
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Hipotesis alternatif (Ha): hipotesis yang menyatakan adanya ketidaksamaan atau 

adanya perbedaan dan saling mempengaruhi antara variabel satu dengan variabel 

yang lain. 

Contoh:  

• Tidak adaada perbedaan antara nilai rata-rata pelajaran IPS antara  siswa 

putra dengan putri di kelas A. 

• Terdapat pengaruh antara peningkatan distribusi dengan jumlah 

penjualan. 

 

5. Penentuan populasi dan sampel 

 Penelitian  yang harus diperhatikan dalam menentukan populasi dan sampel 

penelitian adalah: a. Tentukan populasi di daerah penelitian; b. Tentukan jumlah 

sampel yang akan diteliti; dan c. Tentukan metode pengambilan sampel. 6. 

Penentuan teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data terdiri: a. Observasi; 

b. Wawancara; c. Angket; d. Studi dokumentasi; dan e. Studi literatur. c. Angket; d. 

Studi dokumentasi; dan e. Studi literatur. 

 

6. Penentuan cara menganalisis dan menafsirkan data 

 Pada dasarnya analisis dan penafsiran data merupakan penguraian data 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Mengedit data (Editing); b. Mengkode 

data (Coding); c. Mentabulasi data (Tabulation); d. Menganalisis data (Analysis) e. 

Menafsirkan data (Data interpretation) f. Pengambilan generalisasi dan kesimpulan 

(Generalization and conclusion). 

 

7. Variabel Penelitian  

Pada dasarnya banyaknya variable sangat tergantung oleh sederhana atau 

runtutnya penelitian. Semakin sederhana rancangan penelitian, maka akan semakin 

sederhana pula variabelnya dan sebaliknya. Macam-macam variabel adalah sebagai 

berikut :  

a. Menurut fungsinya variabel dapat dibedakan :  

1).  Variabel tergantung  
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Variabel Tergantung (Dependent Variabel) Yaitu kondisi atau karakteristik 

yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau 

mengganti variabel bebas. Menurut fungsiya, variabel ini dipengaruhi oleh 

variabel lain, karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau 

terpengaruhi.  

2).  Variabel bebas  

Variabel bebas (Independent Variabel) Adalah kondisi-kondisi atau 

karakteristik-karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk 

menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobeservasi. Karena 

fungsi variabel ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi 

mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel 

lain. 

3).  Variabel intervening  

Variabel intervening Yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel 

satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat 

atau hubungan pengaruh dan terpengaruh.  

4).  Variabel moderator 

Variabel Moderator Variabel moderator ialah variabel yang karena fungsinya 

ikutmempengaruhi variabel tergatung serta memperjelas hubungan bebas 

dengan variabel tergantung. e. Variabel kendali Adalah variabel yang 

membatasi (sebagai kendali) atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini 

berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain terutama yang berkaitan 

dengan variabel moderator.  

5).  Variabel kendali  

Variabel kendali Adalah variabel yang membatasi (sebagai kendali) atau 

mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap 

variabel lain terutama yang berkaitan dengan variabel moderator.  

6).  Variabel rambang  

Variabel rambang Yaitu variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau 

pengaruhnya terhadap variabel bebas maupun variabel tergantung hampir 

tidak diperhatikan.  
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b. Menurut  datanya, variabel dapat dibedakan berdasarkan data yang diharapkan 

terkumpul, karena itu dapat dibedakan menjadi :  

1)  Data nominal yang terkait dengan variabel nominal  

Variabel nominal adalah variabel yang bersifat deskrit dan saling pisah antara 

kategori satu dengan yang lain. Contohnya : jenis kelamin, jenis pekerjaan, 

status perkawinan dan sebagainya. 

2)  Data ordinal yang terkait dengan variabel ordinal  

Variabel ordinal ialah variabel yang disusun berdasarkan tingkat/rangking 

yang berurutan. contoh status sosial ekonomi : rendah, sedang, tinggi. 

3)  Data interval yang terkait dengan variabel interval  

Variabel interval adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran, dimana 

dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang 

sama. variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, 

mempunyaitingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori 

dengan kategori lainnya, contoh prestasi belajar : 5, 6, 7, 8, Dan seterusnya. 

4)  Data rasio yang terkait dengan variabel rasio  

Variabel rasio ialah variabel yang dalam kuantifikasinya hanya mempunyai 

nol mutlak dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. contoh : berat 

badan, tinggi badan, dan sebagainya 

 

Hubungan antar variabel Sesungguhnya yang dikemukakan di dalam inti 

penelitian ilmiah adalah mencari hubungan antara berbagai variabel. Hubungan yang 

paling dasar adalah hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat 

(tergantung). 

Merumuskan definisi operasional variabel Setelah variabel-variael 

diidentifikasikan dan diklasifikasikan, maka variabelvariabel tersebut perlu 

didefiniskan secara operasional Penyusunan ini perlu diakukan karena definisi 

operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok untuk digunakan. 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang 

didefinisikan yang dapat diamati/diobservasi. Konsep yang dapat diamati merupakan 
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hal yang sangat penting karena hal yang dapat diamati tersebut membuka 

kemungkinan bagi orang lain, tentunya selain peneliti itu sendiri untuk dapat 

melakukan hal serupa, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka 

untuk diuji kembali oleh orang lain. Adapun cara menyusun definisi operasional itu 

dapat bermacam-macam, yaitu:  

a. Yang menekankan kegiatannya (operation), apa yang perlu dilakukan.  

b. Yang menekankan bagaimana kegiatan (operation) itu dilakukan  

c. Yang menekankan sifat-sifat statis hal yang didefinisikan. 

 

 Setelah definisi operasional variabel-variabel penelitian selesai dirumuskan, 

maka prediksi yang terkandung dalam hipotesis telah dioperasionalisasikan. Jadi, 

peneliti telah menyusun prediksi tentang kaitan berbagai variabel penelitiannya itu 

secara operasional dan siap diuji melalui data empiris. 

 

C. JENIS-JENIS DESAIN PENELITIAN  

Pengelompokkan desain penelitian yang menyeluruh belum dapat dibuat dewasa ini, 

karena masing-masing ahli mengelompokkan jenis desain penelitian sesuai dengan kondisi 

ilmuwan itu sendiri. Diantara pengelompokkan desain penelitian yang kita kenal adalah:  

1. Desain untuk penelitian yang ada kontrol;  

2. Desain untuk studi deskriptif dan analitis;  

3. Desain untuk studi lapangan; 

4. Desain untuk studi dengan dimensi waktu;  

5. Desain untuk studi evaluatif – nonevaluatif; dan  

6. Desain dengan menggunakan data primer atau data sekunder 

 

 Desain penelitian memiliki beragam jenis dilihat dari berbagai perspektif, antara 

lain:  

1. Desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya;  

a. Penelitian eksploratif: penelitian yang dilakukan dengan  tujuan untuk 

mengekplorasi fenomena yang menjadi sasaran  penelitian. 
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b.  Penelitian uji hipotesis:metode  pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol).  

2. Desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data:         

a. Penelitian pengamatan: penelitian melalui proses sistematik dari pencatatan pola-

pola perilaku manusia, obyek, dan peristiwa tanpa bertanya atau berkomunikasi 

dengan mereka 

 b. Penelitian Survai: penelitian melalui upaya pengumpulan data dengan instrumen 

tertentu untuk untuk memperoleh informasi tentang  sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu. 

3. Desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti:        

a. Penelitian eksperimental: penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang 

ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara  sengaja oleh peneliti.    

b. Penelitian ex post facto: penelitian yang bertujuan menemukan  penyebab yang 

memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 

variable bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. 

4. Desain penelitian menurut tujuannya:            

a. Penelitian deskriptif: penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

b.  Penelitian Naratif: Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin 

membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan 

partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa 

nyaman.          

b.   Penelitian komparatif : penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara 

dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu           

c.  Penelitian asosiatif : Mencari pengaruh atau  hubungan antara dua variable atau 

lebih. 

5. Desain penelitian menurut dimensi waktunya:  
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a. Penelitian Time Series: Penelitian ini berusaha untuk memprediksi masa depan 

dengan menggunakan data historis. 

b. Penelitian Cross Section : Rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran 

atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. 

6. Desain Penelitian dilihat dari lingkungan studi dapat dikelompokkan:  

a. Studi dan Eksperimen Lapangan: penelitian dalam situasi nyata dengan 

memanipulasikan satu atau lebih variabel bebas oleh peneliti dalam kondisi 

apabila situasi memungkinkan. 

b. Ekspreimen Laboratorium: penelitian yang mengkaji varian-varian dari semua 

atau hampir semua variabel bebas yang mungkin berpengaruh, sedangkan 

variabel-variabel yang tidak relevan dengan masalah-masalah penelitian dibuat 

seminimal mungkin. 
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LATIHAN SOAL  BAB V 

B. SOAL URAIAN 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas 

1. Perhatikan sebaran data berikut. 

(1) Jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. 

(2) Panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter 

(3) ingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut: Taman 

Kanak-kanak (TK),  Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP),  Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana 

(4) Kecerdasaran intelektual yang dinyatakan dalam IQ. Rentang IQ 100 

sampai  110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai  120. Namun 

demikian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat 

kecerdasannya 1,5 kali dari urang yang memiliki IQ 100. 

(5) Status pernikahan yang terdiri dari tiga kategori yaitu:  Belum menikah, 

Menikah,  Janda/ Duda 

(6) Peringkat (ranking) siswa dalam satu kelas yang menunjukkan urutan 

prestasi belajar tertinggi sampai terendah. 

(7) Data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam gram 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, klasifikasikan jenis-jenis skala datanya. 

 

2. Seorang guru ingin mengetahui efektifitas pelatihan kepemimpinan yang akan 

dilakukannya. Dipilihlah 12 orang untuk dilatih. Sebelum pelatihan disebar angket 

untuk mengetahui tingkat kepemimpinan dan diakhir pelatihann disebar lagi 

angket untuk mengetahui tingkat kepemimpinan. 

Berdasarkan  pernyataan di atas maka tentukan. 

A. Jenis penelitian yang akan diterapkan 

B. Variable penelitian 

C. Jenis skala data yang digunakan 

D. Jenis analisis statistic yang dipilih 

 



 

 

3. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa langkah yang harus  dilaksanakan 

agar penelitian menjadi terarah, yakni skoring, tabulasi, mendeskripsikan data, 

dan melakukan uji statistika.  Jelaskan   masing-masing langkah tersebut. 
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