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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Solidaritas Sosial 

1. Pengertian Solidaritas Sosial 

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata solidaritas 

adalah, sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasip), perasaan setia kawan 

yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya (Depdiknas, 

2007:1082). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata sosial adalah 

berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha 

menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum 

(Depdiknas, 2007:1085). 

 Pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar terhadap struktur 

masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana 

solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain perubahan cara-cara masyarakat 

bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang 

utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi dua tipe 

solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas 

mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan 

dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe 

pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, 

masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru 
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karena adanya perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua 

orang memilki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (George 

Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 90-91). 

        Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran 

kolektif yang lebih kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. 

Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. 

Kesadaran kolektif lebih terlihat dalam masyarakat yang ditopang oleh 

solidaritas mekanik daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas 

organik. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan dengan pembagian kerja 

dan membutuhkan fungsi-fungsi yang yang dimiliki orang lain daripada 

bertahan pada kesadaran kolektif. Oleh karena itu meskipun masyarakat 

organik memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk lemah yang 

tidak memungkinkan terjadinya perubahan individual (George Ritzer dan 

Douglas J. Goodman, 2008: 92). 

   Masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik, kesadaran kolektif 

melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, dia sangat diyakini, 

sangat mendarah daging, dan isinya sangat bersifat religious. Sementara 

dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, kesadaran kolektif 

dibatasi pada sebagian kelompok, tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang 

mendarah daging, dan isinya hanya kepentingan individu yang lebih tinggi 

dari pedoman moral (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 91-92). 

Masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah 
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perilaku dan sikap. Perbedaan tidak dibenarkan. Menurut Durkheim, seluruh 

anggota masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, hati nurani kolektif yaitu 

suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan 

perasaan kelompok, dan bersifat ekstrim serta memaksa (Kamanto Sunarto, 

2004: 128). 

  Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat 

masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang 

rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap 

anggota menjalankan peran yang berbeda, dan saling ketergantungan seperti 

pada hubungan antara organisme biologis. Bisa dikatakan bahwa pada 

solidaritas organik ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan antara 

yang satu dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan ini maka 

ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada 

sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat 

dengan solidaritas organik ini, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat 

bukan lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara 

berbagai kelompok profesi (Kamanto Sunarto, 2004: 128). 

  Uraian diatas menggambarkan tentang konsep solidaritas dari sosiolog 

Emile Durkheim. Secara garis besar peneliti akan menggunakan konsep yang 

telah dirumuskan oleh Durkheim ini sebagai dasar pemikiran dalam 

melakukan penelitian tentang bentuk solidaritas di Desa Melikan. Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa solidaritas sosial menunjuk pada satu keadaan 
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hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau 

kelompok dengan kelompok di masyarakat berdasarkan pada kuatnya ikatan 

perasaan dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh 

pengalaman emosional bersama. Solidaritas menunjuk pada kekompakan 

untuk berbagi dan saling meringankan beban pekerjaan satu sama lain. 

Peneliti juga menyimpulkan bahwa bentuk solidaritas sosial terbagi menjadi 

dua, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik mempunyai 

ciri pokok yaitu: Sifat individualitas yang rendah, belum ada pembagian kerja 

yang jelas, dan hanya ada di dalam masyarakat pedesaan. Sementara 

solidaritas organik mempunyai ciri pokok yaitu: Kesadaran kolektif lemah, 

sudah ada pembagian kerja yang jelas, dan dapat terlihat di dalam masyarakat 

modern atau komplek. Peneliti menggunakan konsep ini untuk meneliti 

tentang bentuk solidaritas sosial yang ada di desa wisata Melikan, dan untuk 

melihat kecenderungan bentuk solidaritas seperti apakah yang ada di desa 

wisata Melikan. 

2. Bentuk-Bentuk Solidaritas Sosial 

a. Gotong-Royong 

 Bentuk solidaritas yang banyak kita temui di masyarakat misalnya 

adalah `gotong-royong. Menurut Hasan Shadily (1993: 205), gotong-royong 

adalah rasa dan pertalian kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara. 

Gotong-royong lebih banyak dilakukan di desa daripada di kota di antara 

anggota-anggota golongan itu sendiri. Kolektivitas terlihat dalam ikatan 
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gotong-royong yang menjadi adat masyarakat desa. Gotong-royong menjadi 

bentuk solidaritas yang sangat umum dan eksistensinya di masyarakat juga 

masih sangat terlihat hingga sekarang, bahkan Negara Indonesia ini di kenal 

sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi. Gotong-

royong masih sangat dirasakan manfaatnya, walaupun kita telah mengalami 

perkembangan jaman, yang memaksa mengubah pola pikir manusia menjadi 

pola pikir yang lebih egois, namun pada kenyataanya manusia memang tidak 

akan pernah bisa untuk hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari 

orang lain untuk kelangsungan hidupnya di masyarakat.  

b. Kerjasama 

 Selain gotong-royong yang merupakan bentuk dari solidaritas sosial 

adalah kerjasama. Menurut Hasan Shadily (1993: 143-145), kerjasama adalah 

proses terakhir dalam penggabungan. Proses ini menunjukan suatu golongan 

kelompok dalam hidup dan geraknya sebagai suatu badan dengan golongan 

kelompok yang lain yang digabungkan itu. Kerjasama merupakan 

penggabungan antara individu dengan individu lain, atau kelompok dengan 

kelompok lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati 

bersama.  Setelah tercapainya penggabungan itu barulah kelompok itu dapat 

bergerak sebagai suatu badan sosial. Sehingga kerjasama itu diharapkan 

memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan 

tujuan utama dari bekerjasama bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang 

mengikutinya.  



15 

 

    Kerjasama timbul karena adanya orientasi orang-perseorangan 

terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang 

merupakan out-group-nya). Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila 

ada bahaya dari luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan yang 

menyingung secara tradisional atau institusional yang telah tertanam didalam 

kelompok (Soerjono Soekanto, 2006: 66). Ada lima bentuk kerjasama yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. 

2) Bergaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang 

dan jasa antara dua organisasi atau lebih. 

3) Kooptasi, yaitu proses suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 

kepemimpinan dalam suatu organisasi. 

4) Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan yang sama. 

5) Joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu 

(Soerjono Soekanto, 2006: 68). 

  Kesimpulanya, bila seseorang atau sekelompok orang memiliki musuh 

atau lawan yang sama maka perasaan solidaritas di antara mereka juga akan 

semakin kuat dan kompak, jadi intensitas kerjasama di antara mereka juga 

lebih tinggi, dikarenakan persamaan tujuan yang ada diantara mereka. 

Kerjasama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang 

lama mengalami kekecewaan sebagai perasaan tidak puas karena keinginan-
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keinginan pokoknya tidak dapat terpenuhi karena adanya rintangan-rintangan 

yang bersumber dari luar kelompok itu. Keadaan tersebut menjadi lebih tajam 

lagi apabila kelompok demikian merasa tersinggung atau dirugikan sistem 

kepercayaan atau dalam salah satu bidang sensitif kebudayaan (Soerjono 

Soekanto, 2006: 101). Peneliti juga akan menggunakan konsep teori tentang 

kerjasama ini untuk mengetahui tentang bentuk solidaritas sosial yang ada di 

Desa Melikan, dikarenakan kerjasama merupakan bentuk paling umum dari 

solidaritas sosial. 

B. Kajian Kelompok Sosial 

1. Pengertian Kelompok Sosial 

        Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk 

hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain 

disebut gregariuosness sehingga manusia juga juga disebut sebagai social 

animal. Sejak dilahirkan manusia mempunyai dua hasrat pokok yaitu: 

a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yaitu 

masyarakat. 

b. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya (Soerjono 

Soekanto, 2006: 101). 

Kelompok sosial merupakan salah satu perwujudan dari interaksi sosial 

atau kehidupan bersama, atau dengan kata lain bahwa pergaulan hidup atau 

interaksi manusia  itu perwujudanya ada di dalam kelompok-kelompok sosial 

(Soleman Taneko, 1984: 48). Kelompok sosial merupakan himpunan atau 
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kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara 

lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga 

suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Syarat terbentuknya kelompok 

sosial adalah: 

a. Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan 

bagian dari kelompok yang bersangkutan . 

b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan 

anggota lainya. 

c. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara 

mereka menjadi erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, 

kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang 

sama, dan lain-lain. Faktor mempunyai musuh yang sama juga 

dapat pula menjadi faktor pengikat atau pemersatu. 

d. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. 

e. Bersistem dan berproses (Soerjono Soekanto, 2006: 101) 

 

Suatu kelompok sosial cenderung mempunyai sifat yang tidak statis atau 

berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas 

maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut 

adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiolog 

akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur 

tindakan anggota-anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Hal 

yang agaknya penting adalah kelompok sosial tersebut merupakan kekuatan-

kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, 

memegang peranan, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2006: 102-103). 

2. Ciri-Ciri Kelompok Sosial 

Ciri-ciri kelompok sosial menurut Muzafer Sherif dalam buku Slamet      

Santoso (2004: 37) adalah sebagai berikut: 
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a. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga 

terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju pada tujuan yang 

sama.  

b. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu 

dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. 

c. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang 

jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan 

sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

d. Adanya penegasan dan pengetahuan norma-norma pedoman 

tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan 

kegiatan anggota kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok. 

 

Ciri-ciri kelompok sosial menurut Georg Simmel adalah sebagai berikut: 

 

a. Besar kecilnya jumlah anggota kelompok sosial. 

b. Derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial. 

c. Kepentingan dan wilayah. 

d. Berlangsungnya suatu kepentingan. 

e. Derajat organisasi (Slamet Santoso, 2004: 37). 

 

3. Tipe-Tipe Kelompok Sosial 

 

           Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

bagian atas dasar berbagai ukuran atau kriteria. Menurut Simmel dalam buku 

Soerjono Soekanto (2006: 104), klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial 

berdasarkan ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana 

individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok 

tersebut. Ukuran lain yang diambil untuk menentukan tipe-tipe kelompok 

sosial adalah derajat interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Unsur 

kepentingan dan juga wilayah, serta berlangsungnya suatu kepentingan yang 

ada didalam masyarakat. Tipe-tipe kelompok sosial yang ada di masyarakat 

antara lain: 
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a. In-group dan Out-group 

    W.G. Sumner dalam buku Soerjono Soekanto (2006: 108), membagi  

kelompok sosial menjadi dua yaitu In-group dan out-group. In-group adalah 

kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya didalam suatu 

kelompok atau golongan, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang 

diartikan individu sebagai lawan dari in-groupnya. Sikap out-group selalu 

ditandai oleh kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati. Perasaan in-

group dan out-group atau perasaan dalam serta luar suatu kelompok dapat 

merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. 

  b.  Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 

     Menurut Charles Horton Cooley dalam buku Soerjono Soekanto 

(2006: 109) kelompok sosial terbagi atas kelompok sosial primer (primary 

group) dan kelompok sekunder (secondary group). Kelompok primer atau 

face to face group adalah kelompok sosial yang paling sederhana dimana 

anggotanya saling mengenal dekat satu sama lain, saling bekerjasama dan 

juga mempunyai hubungan pribadi yang sangat erat. Contoh dari kelompok 

primer adalah keluarga, teman sepermainan, sahabat karib, dan lain 

sebagainya. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak 

orang, sifat hubunganya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan 

juga tidak berlansung dengan langgeng, kelompok ini hanya berdasarkan 

kepada kepentingan sesaat dan juga tidak mempunyai hubungan secara 
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pribadi atau personal satu sama lain. Contoh hubungan sekunder adalah 

kontrak jual beli. 

c. Paguyuban (Gemeinshcaft) dan Patembayan (Gesselschaft) 

      Menurut Ferdinand Tonnies dalam buku Soerjono Soekanto (2006: 

116), kelompok sosial dibagi menjadi dua tipe yaitu paguyuban 

(gemeinshcaft) dan patembayan (gesselschaft). Paguyuban merupakan bentuk 

kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin 

yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan 

tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah di 

kodratkan. Paguyuban terbagi dalam tiga tipe yaitu: paguyuban karena ikatan 

darah (gemeinshcaft of blood), yaitu paguyuban yang didasarkan pada 

adanya ikatan darah atau ikatan keturunan diantara kelompok tersebut, 

misalnya keluarga, kelompok kekerabatan (trah). Kedua adalah paguyuban 

karena tempat (gemeinshcaft of place), yaitu paguyuban yang didasarkan 

pada orang-orang yang mempunyai tempat tinggal yang berdekatan sehingga 

bisa selalu menghasilkan kerjasama atau gotong royong, misalnya adalah 

rukun tetangga, rukun warga, dan lain-lain. Jenis paguyuban yang ketiga 

adalah peguyuban karena persamaan jiwa, pemikiran, dan juga ideologi 

(gemeinshcaft of mind), yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang 

walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau tempat tinggal yang 

berdekatan tetapi mempunyai jiwa, pemikiran, idealisme, dan juga ideologi 

yang sama, misalnya adalah organisasi garis keras, dan lain-lain. Patembayan 
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(gesselschaft) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya berjalan 

dengan jangka waktu yang relatif pendek, dia bersifat sebagai suatu bentuk 

dalam pikiran belaka. Contoh patembayan antara lain ikatan pedagang, ikatan 

guru, organisasi buruh pabrik, dan sebagainya. 

d. Kelompok Formal dan Kelompok Informal 

      Jenis pembagian kelompok sosial juga terdapat jenis kelompok sosial  

formal dan kelompok sosial informal. Kelompok sosial formal (formal 

group) adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja 

diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, 

contohnya adalah organisasi. Kelompok informal (informal group) adalah 

kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, 

kelompok tersebut biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang 

berulang kali yang didasari oleh keinginan dan juga kepentingan yang sama, 

contoh dari informal group adalah clique (Soerjono Soekanto, 2006: 120). 

e. Membership Group dan Reference Group. 

           Robert K. Merton dalam buku Soerjono Soekanto (2006: 123), 

membagi kelompok sosial menjadi membership group dan reference group. 

Membership group merupakan kelompok dimana orang secara fisik menjadi 

anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok-kelompok 

sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok 

tersebut) untuk membentuk pribadi dan perilakunya.  

f. Kelompok Okupasional dan Kelompok Volunter. 
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      Tipe kelompok sosial juga terbagi atas kelompok sosial okupasional 

dan kelompok sosial volunter. Kelompok okupasional adalah kelompok yang 

muncul karena semakin memudarnya kelompok kekerabatan, seperti yang 

kita tahu bahwa di jaman sekarang ini hubungan kekeluargaan seseorang 

tidak lagi erat seperti pada jaman dahulu, jadi pada jaman sekarang ini 

banyak timbul kelompok yang anggotanya didasarkan pada persamaan 

profesi atau perkerjaan mereka, misalnya saja ikatan dokter Indonesia, ikatan 

pengusaha, ikatan pengacara, dan lain sebagainya. Kelompok sosial volunter 

adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan 

akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa 

mengganggu kepentingan masyarakat secara umum (Soerjono Soekanto, 

2006: 126). 

     Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pendapat para ahli tentang 

kelompok sosial adalah, bahwa kelompok sosial dapat terbentuk karena 

didahului dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu masyarakat, dari 

interaksi sosial itulah maka sekumpulan individu akan memiliki kesadaran 

bahwa dia merupakan anggota dari masyarakat atau kelompok yang 

bersangkutan. Kesadaran akan keanggotaan kelompok itu akan semakin 

besar dengan adanya persamaan tujuan bersama yang hendak dicapai, dengan 

kata lain kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki 

ciri-ciri dan pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang, serta 
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memiliki kesadaran bersama akan keanggotaanya. Kelompok sosial memiliki 

struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu, 

memiliki kepentingan bersama, serta memiliki norma-norma yang mengatur 

para anggotanya. Konsep tentang jenis-jenis kelompok sosial yang 

dirumuskan oleh para ahli di atas memang cukup banyak, namun pada 

penelitian ini yang dimaksudkan kelompok sosial adalah kelompok sosial 

pengrajin gerabah, dimana kelompok ini terbentuk atas dasar jenis pekerjaan 

yang sama dan telah terbentuk secara turun-temurun, dikarenakan industri 

gerabah di Desa Melikan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kelompok 

sosial pengrajin gerabah di Desa Melikan, selain dapat dikategorikan sebagai 

kelompok profesi juga dapat dikategorikan sebagai kelompok gemeinshcaft 

of place, yaitu paguyuban yang didasarkan pada orang-orang yang 

mempunyai tempat tinggal yang berdekatan atau dengan kata lain 

bertetangga, sehingga bisa menghasilkan kerjasama atau gotong-royong. 

C. Kajian Pengrajin Gerabah 

     Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang  

kerajinan, ada pengrajin ukir, pengrajin batik, pengrajin wayang, pengrajin 

perak, dan sebagainya.  Barang-barang kerajinan itu tidak dibuat dengan 

mesin, melainkan dengan tangan, sehingga sering disebut barang kerajinan 

tangan. Pengrajin adalah, orang yang mempunyai keterampilan berkaitan 

dengan kerajinan tertentu (http://bone-rampung.blogspot.com. Diakses pada 

tanggal 13 novermber 2012 pukul 15.00). 
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      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gerabah adalah alat-alat 

dapur (untuk masak memasak) yang di buat dari tanah liat kemudian di 

bakar, misalnya kendi dan belanga (Depdiknas, 1999: 311). Gerabah adalah 

bagian dari keramik yang dilihat berdasarkan tingkat kualitas bahannya. 

Masyarakat ada mengartikan terpisah antara gerabah dan keramik. Ada 

pendapat gerabah bukan termasuk keramik, karena benda-benda keramik 

adalah benda-benda pecah belah permukaannya halus dan mengkilap seperti 

porselin dalam wujud vas bunga, guci, tegel lantai dan lain-lain, sedangkan 

gerabah adalah barang-barang dari tanah liat dalam wujud seperti periuk, 

belanga, tempat air, dan lain-lain. Untuk memperjelas hal tersebut dapat 

ditinjau dari beberapa teori. Menurut Teori Keranjang benda-benda keras 

dari tanah liat dari awal ditemukan sudah dinamakan  benda keramik, 

walaupun sifatnya masih sangat sederhana seperti halnya gerabah dewasa 

ini.  Pengertian ini menunjukkan bahwa gerabah adalah salah satu bagian 

dari benda-benda keramik (http://www.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-

gerabah.Diakses pada tanggal 13 November 2012, pukul 10.00).  

    Secara garis besar kerajinan yang ada yang ada di Desa Melikan ada 2 

jenis, yaitu gerabah berwujud alat-alat rumah tangga dan juga keramik hias. 

Dalam penelitian ini penulis akan banyak menyebutkan/mengartikan, bahwa 

gerabah dan keramik merupakan benda yang hampir sama. Pengrajin di Desa 

Melikan biasanya menjadi pengrajin gerabah dan sekaligus menjadi 

pengrajin keramik, maka dari itu yang dimaksud pengrajin gerabah disini 

http://www.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-gerabah
http://www.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-gerabah
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adalah pengrajin yang menjalankan industri gerabah dan keramik. Gerabah 

dan keramik yang di Desa Melikan diproduksi oleh pengrajin yang sama, 

sehingga gerabah dan keramik tidak bisa dipisahkan satu dengan yang 

lainnya. Kesimpulannya yang dimaksud “pengrajin” disini adalah pengrajin 

yang memproduksi kerajinan gerabah dan keramik tanpa membedakan 

bentuk dan jenis dari kedua kerajinan tersebut. 

D. Kajian Desa Wisata 

1.  Pengertian Desa Wisata 

    Secara sosiologis, pariwisata dapat diartikan sebagai aktivitas bersantai 

atau aktivitas di waktu luang, berwisata umumnya dilakukan pada saat 

seseorang bebas dari pekerjaan yang biasanya wajib dilakukan, yaitu pada 

saat cuti atau libur. Pariwisata dilakukan pada tempat dan waktu yamg tidak 

langsung berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata adalah hal yang 

dilakukan hanya sementara waktu saja, karena pasti orang yang berwisata 

mempunyai keingingan untuk kembali pada lingkungan tempat dia berasal 

Destinasi wisata yang dikunjungi seringkali dipilih berdasarkan khayalan 

atau fantasi, atau karena citra destinasi yang bersangkutan (Gde Pitana dan 

Putu G Gayatri, 2005: 47). 

     Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi 

dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata. Diakses Rabu, 26 Desember 2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
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pukul 13.00). Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan 

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki 

arsitekstur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan 

perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, 

akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Dapartemen 

Pariwisata, 1990:14). 

2. Karateristik Desa Wisata 

     Masing-masing desa wisata memiliki karakteristik tersendiri, seperti 

yang di tulis oleh Muhammad Wahyu Nugroho dalam Skripsinya (2011: 11), 

berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut, sehingga layak dijadikan 

sebagai desa wisata, adapun karakteristiknya adalah: 

1) Desa dengan lingkungan alam unsur karakteristiknya: 

a) Keindahan alamnya. 

b) Jenis sumber daya alam yang menonjol untuk kegiatan wisata. 

c) Keunikan sumber daya alam. 

2) Desa wisata ekonomi/mata pencaharian: 

a) Mata pencaharian penduduk yang utama yang dapat 

dikembangkan sebagai atraksi wisata. 

b) Kurangnya tingkat pengangguran masyarakat. 

c) Pemerataan yang berhubungan dengan investasi lokal. 

3) Desa dengan kehidupan adat/ seni budaya: 

a) Tata cara adat sangat kental mendominasi kehidupan masyarakat. 

b) Pengelolaan kegiatan seni budaya yang berlangsung di 

lingkungan desa dilakukan murni oleh masyarakat. 

c) Kehidupan masyarakat sangat unik dan tradisional. 

4) Desa dengan bangunan tradisional 

a) Bangungan khas dan unik. Arsitektur lokal sangat mendominasi. 

b)  Struktur tata ruang bersifat khas. 
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c)  Pola lengkap serta material yang digunakan sangat alami     

melambangkan unsur kelokalalan dan keaslian.  

 

3. Tujuan Desa Wisata 

 

Pembangunan desa wisata tentu saja mempunyai banyak tujuan.  

Konsep dari tujuan pembangunan desa wisata itu sendiri harus direncanakan 

secara matang, dan juga harus melibatkan banyak pihak terkait, agar tujuan 

dari pembangunan desa wisata bisa berjalan dengan baik. Tujuan dari 

pembangunan desa wisata itu antara lain: 

a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan 

kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif 

b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat 

sekitar desa wisata 

c. Masyarakat desa menjadi lebih sadar akan potensi yang ada 

didesanya, sehingga mereka mau lebih bekerja keras untuk 

membangun desanya. 

d. Memperluas lapangan kerja dan berusaha bagi penduduk desa, 

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 

masyarakat desa 

e. Menahan laju urbanisasi 

f. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap 

tinggal di desanya. 

g. Mempercepat pembauran antara penduduk non pribumi 

dengan penduduk pribumi. 

h. Untuk memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa 

mengatasi disintegrasi (Muhammad Wahyu Nugroho, 

2011:13). 

 

4. Kriteria Desa Wisata 

Kegiatan membangun desa wisata, tentu saja tidak boleh sembarangan, 

semuanya harus direncanakan secara matang. Desa wisata sendiri harus 

mempunyai beberapa kriteria penting. Kriteria penting itu antara lain: 



28 

 

a. Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil 

ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan 

atraktif di desa. 

b. Jarak tempuh, yaitu jarak tempuh kawasan wisata terutama tempat 

tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan dari 

ibukota kabupaten. 

c. Besaran Desa, yaitu menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah 

penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan 

dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa. 

d. Sistem kepercayaan masyarakat dan kemasyarakatan yaitu merupakan 

aspek penting mengingat adanya aturan-aturan khusus pada komunitas 

sebuah desa. Perlu di pertimbangkan adalah agama yang menjadi 

mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada. 

e. Ketersediaan infrastruktur yaitu, meliputi fasilitas dan pelayanan 

transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan sebagainya 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata. Diakses Rabu, 26 Desember 

2012 pukul 13.00). 

5. Manfaat Desa Wisata 

 Pembangunan desa wisata mempunyai banyak manfaat seperti yang 

ditulis oleh Muhammad Wahyu Nugroho dalam skripsinya (2011: 14), 

manfaat tersebut antara lain: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
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a. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar berdirinya desa 

wisata. 

b. Sektor pariwisata akan mengalami kemajuan dan itu akan berdampak 

hingga pada meningkatnya perekonomian regional dan nasional. 

c. Pembangunan desa wisata, otomatis akan banyak membuka lapangan 

pekerjaan, dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dimungkinkan akan 

mengurangi jumlah pengangguran 

d. Memperluas wawasan dan cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara 

hidup sehat, meningkatkan ilmu dan teknologi kepariwisataan. 

e. Menggugah sadar lingkungan, yaitu menyadarkan masyarakat akan arti 

pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan 

manusia kini dan dimasa yang akan datang 

   Penelitian ini memang tidak fokus dalam membahas tentang desa 

wisata. Peneliti hanya ingin mengaitkan antara keberadaan desa wisata 

sebagai salah satu manfaat atau bentuk nyata dari adannya kerjasama 

masyarakat Desa Melikan. Penelitian ini tidak membahas desa wisata secara 

teknis dan juga rinci, jadi hanya mengambil poin-poin dari keberadaan desa 

wisata ini untuk lebih mendapatkan informasi tentang manfaat solidaritas 

yang ada di Desa Melikan. Desa wisata Melikan termasuk desa wisata 

ekonomi, karena mata pencaharian utama penduduknya dapat dikembangkan 

sebagai atraksi wisata, dan dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 

untuk dapat membuat suatu desa menjadi desa wisata, desa tersebut harus 
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mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri, seperti keunikan yang ada di 

desa wisata Melikan dimana sebagaian besar warganya bermata pencaharian 

sebagai pengrajin gerabah dan pembuatan gerabah tersebut menggunakan 

teknik yang unik sehingga dapat menarik wisatawan untuk membeli maupun 

untuk belajar membuatnya di labolatorium gerabah.   

E. Kajian Masyarakat Pedesaan 

1. Pengertian Masyarakat Pedesaan 

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa 

manusia, yang dengan sendirinya membentuk kelompok dan saling 

mempengaruhi satu sama lain (Hasan Shadilly, 1993:47). Masyarakat dalam 

Bahasa Inggris seringkali disebut dengan society dan juga community, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam 

arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 

sama (Depdiknas, 207:721). 

  Menurut pasal UU No. 5 tahun 1979 yang dimaksud dengan desa adalah 

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan 

masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mencapai organisasi 

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (I Nyoman 

Beratha. 1984: 42). Menurut Bintarto, jika dilihat dari segi geografis yang 

dimaksud dengan desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan 

oleh unsur-unsur fisiografis, sosio ekonomis, politis, dan kultural, dalam 
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hubunganya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut 

P.J Bouman, jika dilihat dari segi pergaulan hidup, yang dimaksud dengan 

desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang 

termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam 

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan 

pada tradisi, dan kaidah-kaidah sosial (Nyoman Beratha. 1984:26-27).  

2. Ciri-Ciri dan Karateristik Masyarakat Pedesaan 

Ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, seperti yang 

dikutip dalam buku Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (1995: 25-31) adalah: 

a. Adanya konflik dan persaingan. 

b. Kegiatan bekerja yang khas. 

c. Adanya sistem tolong-menolong. 

d. Adanya gotong-royong. 

e. Adanya jiwa gotong royong. 

f. Adanya musyawarah dan jiwa musyawarah. 

   Menurut Roucek dan Warren dalam buku Jefta Leibo (1995: 7), secara 

umum karakteristik dari masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa 

karakteristik yang mereka miliki, karakteristik tersebut antara lain:  

a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata 

pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan 

tingkah laku. 



32 

 

b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai 

unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-

sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah 

guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan juga 

sangat di tentukan oleh kelompok primer, yakni dalam 

memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan 

dalam pengambilan keputusan final. 

c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada 

(misalnya ketertarikan anggota masyarakat dengan tanah atau 

desa kelahiranya). 

d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet 

daripada di kota, serta jumlah anak lebih besar atau banyak.  

 

   Kesimpulanya, desa adalah suatu tempat tinggal bersama yang 

masyarakatnya masih mempunyai sifat gotong-royong yang tinggi, 

masyarakatnya saling mengenal dekat satu sama lainnya, sebagian besar 

mata pencaharian warganya masih berhubungan erat dengan alam, 

misalnya pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Masyarakat desa 

juga dikenal sebagai masyarakat yang masih sering melestarikan tradisi 

yang berasal dari nenek moyang serta masyarakat yang masih berpegang 

teguh pada adat istiadat yang ada. Sebagian besar dari sifat masyarakat 

desa itu terdapat pada desa yang akan dijadikan oleh lokasi penelitian yaitu 

Desa Melikan. Lokasi Desa Melikan yang dikelilingi bukit dan 

pemandangan alam berupa pohon-pohon besar yang sangat asri membuat 

desa ini terkesan jauh dari hiruk pikuk pusat kota, selain itu mata 

pencaharian penduduknya yang juga bergantung dengan bahan dari alam 

yaitu tanah liat, membuat desa ini sangat menjaga lingkungan alam di 

selilingnya, sehingga dari kebisaan menjaga lingkungan alam itulah, Desa 



33 

 

Melikan menjadi terjaga keindahanya dan layak dijadikan sebagai desa 

wisata karena keindahan alamnya dan juga keunikan mata pencaharian 

warganya dalam membuat kerajinan gerabah.   

F. Kajian Industri Kecil Di Pedesaan 

1. Pengertian Industri Kecil di Pedesaan 

Industri kecil adalah merupakan salah satu penunjang pembangunan di 

desa yang tidak diragukan lagi karena apabila industri kecil bisa 

berkembang sebagaimana di harapkan akan segera nampak keuntungan-

keuntungan seperti yang dikutip dalam buku I Nyoman Beratha (1984: 

117) antara lain: 

a. Industri kecil dapat menyerap tenaga kerja yang tidak 

digunakan    (tenaga penganggur dan setengah penganggur) 

b.  Technical skill sudah cukup 

c. Sistem distribusi yang sederhana karena dilayani adalah pasar 

yang  lebih kecil. 

d. Pada taraf awal alat-alat dapat diselenggarakan secara lokal 

e.  Financering kemudian dirasakan secara lokal 

f. Dengan demikian orang yang mampu di desa yang sampai 

sekarang agak ragu-ragu meletakan modalnya dalam industri 

maka mungkin dengan rural industries mau meletakan 

modalnya di luar pembelian tanah saja. 

g. Industri kecil sangat penting untuk mencegah urbanisasi yang 

masih kita alami selama ini. 

 

Menurut Prof. Drs. Hindarsyah indutri kecil adalah sebagai usaha yang 

memberikan faedah bentuk fisik dari suatu barang sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan. Pengertian ini termasuk kegiatan kerajinan tangan. 

Menurut Kusumanto, yang dimaksud dengan industri kecil adalah suatu 

usaha dalam proses produksi yang di dalamnya ada perubahan bentuk atau 
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sifat barang dalam proses itu faktor manusia dalam kalkulasinya lebih 

menentukan daripada faktor alam.  

2. Faktor-Faktor Penting dalam Industri 

 Mendalami pengertian industri kecil tersebut diatas, maka untuk dapat 

tumbuh serta berkembangnya industri kecil di desa, minimal diperlukan 

empat faktor produksi yang terpenting seperti yang dikutip dalam buku I 

Nyoman Beratha (1984: 120-123) yaitu: 

a. Faktor produksi alam 

b. Faktor produksi tenaga 

c. Faktor produksi modal 

d. Faktor produksi kemampuan manusia 

         Jenis industri kecil yang cocok untuk di kembangkan di desa adalah 

yang di sesuaikan dengan desa yang bersangkutan. Desa Melikan misalnya, 

desa ini mempunyai kondisi alam yang masih sangat baik, dengan 

ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan rindang serta mempunyai jenis 

tanah liat yang berkualitas bagus, menjadikan desa ini mempunyai modal 

dari alam yang cukup melimpah. Desa Melikan memang sudah selayaknya 

menggunakan bahan-bahan dari alam tersebut untuk membangun industri 

kecil yang sesuai dengan sumber daya alam yang ada disekitar desa 

tersebut. Perlu mandapatkan penekanan yang lebih lanjut atas dasar prinsip 

dari masyarakat dan untuk masyarakat desa itu sendiri, maka dalam rangka 

pembangunan dan pengembangan industri kecil di desa haruslah 
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mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga, atau dengan perkataan lain 

bahwa warga desa haruslah berpartisipasi aktif terhadap pengadaan dan 

pemeliharaan kelangsungan hidup industri kecil di desanya. 

   Pengertian partisipasi aktif disini adalah berarti mengikutsertakan 

faktor-faktor kecerdasan, minat, bakat, serta kreatif yang ada pada 

kelompok masyarakat tadi, karena tujuan utamanya adanya industri kecil di 

desa ialah untuk menyerap hasil-hasil potensial yang ada di desa, 

pemanfaatan tenaga kerja di desa baik yang menganggur maupun setengah 

menganggur. Oleh karena itulah peranan aktif dari masyarakat desa sangat 

diperlukan. (I Nyoman Beratha. 1984: 128). Partisipasi warga masyarakat 

di Desa Melikan dalam pembangunan industri kecil di desa tersebut sudah 

terlihat dengan sangat jelas, yaitu mereka ikut berpatisipasi dan 

mengembangkan industri gerabah di Desa Melikan, dan menjadikan 

kegiatan industri tersebut menjadi mata pencaharian mereka. Sebaliknya 

kalau pembangunan industri kecil di desa yang hanya menggunakan desa 

sebagai ajang/tempat saja, tanpa ikut serta dari masyarakat desa maka hal 

demikian tidaklah tepat, karena lama-kelamaan akan berakibat apatis atau 

masa bodoh yang timbul di kalangan masyarakat desa. 

G. Kajian Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

   Menurut Gillin dan Gillin dalam buku Soerjono Soekanto (2006: 

62), interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 
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menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok 

dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Syarat-syarat 

terjadinya interaksi sosial adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kontak sosial, yang dapat berlangsung dalam tiga 

bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, 

dan antar kelompok dengan kelompok. Selain itu suatu kontak 

dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. 

b. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada 

perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang di sampaikan 

oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin di 

sampaikan oleh orang tersebut.  

 Manusia berinteraksi karena saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, dan juga 

hasrat atau keinginan, namun pada kenyataanya semua kebutuhan itu tidak 

dapat dipenuhinya seorang diri. Manusia didalam dirinya terdapat naluri 

untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerjasama dengan manusia yang 

lainnya, karena itulah interaksi sosial merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar bagi setiap manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, 

berorganisasi, berkonflik, bahkan bersaing untuk mendapatkan sesuatu.  

 

 



37 

 

 

2. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

  Menurut Gillin dan Gillin (dalam buku Soerjono Soekanto, 2006: 65) 

secara umum interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yaitu interaksi sosial 

asosiatif dan interaksi sosial disosiatif.  

a. Interaksi Sosial Asosiatif 

 Interaksi sosial asosiatif adalah proses persekutuan atau merupakan proses 

untuk menuju terbentuknya persatuan atau integrasi sosial. Bentuk-bentuk 

interaksi asosiatif antara lain:  

1) Kerjasama  

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. 

Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan 

untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa 

tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. 

Kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap 

kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan 

out-group-nya) (Soerjono Soekanto, 2006: 66). 

2) Akomodasi (accomodation)  

Akomodasi dalam sosiologi memiliki dua pengertian, yaitu 

menggambarkan suatu keadaan dan proses. Akomodasi yang 

menggambarkan suatu keadaan berarti adanya keseimbangan interaksi 
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sosial yang berkaitan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam 

masyarakat, sedangkan akomodasi sebagai suatu proses menunjuk pada 

usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-

usaha manusia untuk mencapai kestabilan (Soerjono Soekanto, 2006: 68). 

3) Asimilasi  

 Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok 

masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling 

bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun 

kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk 

kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran (Soerjono Soekanto, 2006: 

74)). 

4) Akulturasi (acculturation)  

        Akulturasi adalah berpadunya unsur-unsur kebudayaan yang berbeda 

dan membentuk suatu kebudayaan baru, tanpa menghilangkan kepribadian 

kebudayaannya yang asli. Lamanya proses akulturasi sangat tergantung 

pada persepsi masyarakat setempat terhadap budaya luar yang masuk. 

b. Interaksi Sosial Disosiatif 

Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. 

Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi kurang mendorong terciptanya 

keteraturan sosial. Bahkan cenderung ke arah oposisi yang berarti cara 

yang bententangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai 

tujuan tertentu, walaupun demikian, ada juga manfaatnya demi tercipta 
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suatu keteraturan sosial. Proses disosiatif dapat dibedakan ke dalam tiga 

bentuk sebagai berikut : 

1) Persaingan  

Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau 

kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara 

kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak 

lawannya. 

2) Kontravensi  

       Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara 

persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain 

sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan 

yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-

unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi 

kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. 

3) Konflik  

Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok 

masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang 

sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang 

pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai 

tersebut. 

Kesimpulanya adalah bahwa interaksi sosial dapat terjadi dikarenakan 

manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain demi 
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menjaga kelangsungan hidupnya. Interaksi sosial bisa terjadi antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok 

dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan komponen terpenting dalam 

pembentukan kelompok sosial. Konsep tentang interaksi sosial yang 

diuraikan di atas memang cukup banyak, namun dalam penelitian kali ini, 

yang dikaji peneliti adalah bagaimana interaksi sosial yang ada didalam 

kelompok sosial pengrajin gerabah di Desa Melikan, dan dari interaksi 

sosial itulah akan dikaji tentang bentuk solidaritas sosial yang terjadi di 

Desa Melikan, karena solidaritas sosial tidak akan mungkin terjadi tanpa 

adanya interaksi sosial. Penelitian ini akan mengkaji jenis interaksi sosial 

asosiatif dan disosiatif, Karena kedua interaksi tersebut akan selalu kita 

temui dalam setiap kelompok sosial atau masyarakat secara umum. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan kajianya akan menjadi masukan untuk 

melengkapi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:  

1. Pertama adalah penelitian dari Santi Putri Kumalasari (07413244031) 

(2011), mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Program Studi 

Pendidikan Sosiologi dengan judul “Tradisi Yasinan dan Solidaritas 

Sosial di Masyarakat Desa Transisi (Padukuhan Panjen, Desa 

Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman). Hasil dari 

panelitian ini adalah kesadaran masyarakat Padukuhan Panjen 

terhadap pentingnya solidaritas sosial terlihat dari bagaimana cara 
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Masyarakat Padukuhan Panjen malestarikan tradisi Yasinan yang telah 

ada sejak dahulu. Perkembagan zaman  yang telah mengubah pola 

pikir seluruh masyarakat tidak mengubah mengenai melestarikan 

tradisi yang ada di masyarakat terlebih tradisi Yasinan. Kesadaran 

masyarakat Padukuhan Panjen tentang pentingnya menjaga solidaritas 

sosial terletak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Kegiatan tersebut antara lain: Gotong-royong, kumpulan atau rapat, 

ronda atau siskampling. Seluruh kalangan masyarakat Padukuhan 

Panjen sangat memahami arti dari solidaritas sosial sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. 

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah sama-sama 

mengkaji tentang solidaritas sosial yang ada di masyarakat, tetapi 

penelitian ini juga mempunyai perbedaan. Perbedaan itu terletak pada 

fokus penelitianya, bila penelitian yang dilakukan oleh Santi Putri 

Kumala Sari ini meletakan fokusnya pada solidaritas sosial pada 

masyarakat transisi. Sementara penelitian ini memfokuskan tentang 

bentuk solidaritas pada masyarakat pedesaan yang mempunyai industri 

kerajinan dan juga pariwisata yang sudah cukup maju. 

2. Penelitian yang relevan kedua adalah milik Dwi Wahyuni 

(06413241039) (2011) Mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah 

Program Studi Sosiologi dengan judul ”Solidaritas dan In-Group 

Feeling Kelompok Trah (Studi Trah Simbah Kertodikoro, Kemiren, 
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Srumbung). Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat tiga hasil 

yang dilakukan oleh penulis. Hasil yang pertama adalah bahwa trah 

menjadi hal yang positif di masyarakat, karena bermanfaat 

menyambung, menjalin serta mempertahankan tali persaudaraan antara 

antar warga yang memiliki ikatan kekeluargaan yang sama. Hasil 

kedua kelompok kekeluargaan seperti ini memupuk rasa solidaritas 

dan kekompakan diantara anggota sehingga timbul perasaan saling 

membantu, meringankan beban orang lain serta melengkapi 

kekurangan anggota yang lain. Kemudian hasil terakhir dari penelirian 

ini yaitu dengan adanya solidaritas yang tinggi diantara anggotanya 

muncul rasa kecintaan yang mendalam (in group feeling) sehingga 

mereka menginginkan trah ini tetap dipertahankan. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang solidaritas 

sosial, namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini lagi-lagi 

mengenai fokus penelitianya. Penelitian Dwi Wahyuni ini fokus 

penelitanya adalah solidaritas sosial yang ada pada kelompok trah, 

yang masih terhitung mempunyai hubungan kekerabatan dan lebih 

menekankan pada in-group feeling-nya. Sementara untuk penelitian ini 

lebih memfokuskan tentang bentuk solidaritas sosial yang ada pada 

sebuah masyarakat dipedesaan, yang industri kerajinan dan 

pariwisatanya sudah mengalami kemajuan. 
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3. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir ini mempunyai tujuan untuk dijadikan pedoman 

dalam menentukan arah penelitian. Hal ini digunakan untuk menghindari 

terjadinya permasalahan penelitian yang melebar sehingga mengakibatkan 

penelitian yang tidak terfokus. Adanya kerangka berpikir seperti ini 

membuat peneliti menjadi terbantu karena sudah mempersiapkan sebuah 

konsep awal dari penelitian. 

Desa wisata Melikan adalah suatu desa yang secara geografis berada 

pada wilayah pedesaan, yang kanan kirinya dikelilingi oleh perbukitan, jadi 

tidak heran bila wilayahnya cukup jauh dari pusat Kota Klaten, namun 

dibalik letaknya yang berada diwilayah pedesaan, rupanya Desa Melikan 

mempunyai berbagai keunggulan yang tidak kalah bila dibandingkan 

dengan desa yang lainya. Desa Melikan sangat terkenal karena industri 

kerajinan gerabahnya, kerajinan gerabahnya sangat unik karena dibuat 

dengan teknik putaran miring. Kerajinan gerabah inilah yang akhirnya 

menjadikan Desa Melikan berkembang menjadi sebuah desa wisata yang 

sering sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Tujuan wisatawan untuk 

datang ke desa Melikan, selain untuk membeli kerajinan gerabah, mereka 

pasti juga ingin mempelajari cara pembuatan gerabah Melikan yang unik. 

Desa Melikan sendiri terdapat labolatorium gerabah yang digunakan 

sebagai tempat untuk belajar membuat gerabah, karena industri kerajinan 

dan pariwisatanya yang cukup maju, maka tidak heran kalau Desa Melikan 
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mendapatkan perhatian khusus baik dari Pemerintah Kabupaten Klaten 

maupun pemerintah desa setempat. Terutama pemerintah Desa Melikan 

yang mempunyai program-program tertentu demi menjaga eksistensi dan 

juga untuk kemajuan Desa Melikan. 

Menurut uraian diatas, maka peneliti berpikir tentang bagaimana 

bentuk solidaritas sosial pada kelompok pengrajin gerabah di Desa Melikan 

tersebut, karena pada satu sisi Desa Melikan secara geografis berada pada 

wilayah pedesaan yang sangat terkenal dengan kerjasama, gotong-royong, 

dan juga kekompakan yang tinggi, tapi disisi yang lain indutri di Desa 

Melikan juga cukup berkembang sehingga pastilah akan menjadikan 

persaingan dibidang bisnis atau ekonomi. Selain itu peneliti juga akan 

fokus melihat tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 

solidaritas di Desa Melikan, serta manfaat solidaritas sosial bagi 

perkembangan industri dan juga pariwisata di Desa Melikan. Adapun 

bagan kerangka berpikir adalah sebagai berikut: 
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disosiatif 
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asosiatif 

 

Mekanik Organik 

Interaksi Sosial 
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royong 

Kerjasama 

Kegiatan 
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