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BAB I
PEI\DAHULUAN

Semua teori para ahii yang telah dibahas pada tiap bab terdahglu han,va

mengembangkan teori-teori parsial yang berbeda dengan trarlisi teoritis dasar

sebagian besar penulis-penulis klasik. Hal ini terbukti dari sifat a-historis

sebagian besar para penganut analisa fungsionalis struktural, seperti l,enski dan

dalam tingkat yang lebih rendah coser, yang mencoba mencari penawar dan

teori-feori parsial mereka. (perlu diingat bahwa karya Lenski hanya menyangkut
pelapisan, sedang Coser membahas konflik sebagai satu-satunya bentuk

asosiasi). Di pihak lain, sosiologi klasik yang relah menyinggung totalitas

masyarakat daiam suatu periode waktu, sebagaimana terlihat dari llustrasi teori
dasar "hukum tiga tahap" Augeste comte dimana masyarakat bergerak mulai
dari periode teologis melalui metafisik dan seterusnya melaju ke peridode

positif; evolusi solidaritas organis ke mekanis dari E. Dur kheim, dimana

terbentuk pembagian kerja yang lebih besar serta perubahan dalam sistem hukum

; "sirkulasi elit" lewat periode inovasi yang diikuti oleh aturanyang lebih

konservatif dan Vilfredo Pareto dan analisa Max Weber tentang peningkatan

sifat-sifat rasional masyarakat modern.

Dalam tradisi teoritis dasar inilah Talcoot Parsons memitih karyanya

sebagaimana banyak ditunjukan oleh kutipan yang dibiarkan terbuka pada bab

ini. Adalah usaha-usaha parsons untuk memadukan kekayaan teoritis sosiologi

klasik ke dalam suatu teori total dan komprehensif. Karir parsons yang hanya

setengah abad itu, paling tidak dapat dibagi ke dalam tiga tahap (dengan tahap

akhir sebagai pembentulan atas teori-teori yang terbentuk pada tahap

sebelumnya) yang terdiri dari aliran tindak sosial (social action school),

fungsionalisme tradisional, dan teori sistem umurn atau modern (general or
modern system theory) secara singkat kita akan melihat pada dua tahap pertama,

kemudian menekankan pembahasan pada fase ketiga, yang merupakan usaha

penyempurnaan teoritis paling akhir.



BAB [I
PEMBAFIASAN TEORI SISTBM UMUM : STiATU GERAKAN

KE ARAH KESATUAF{ TBORI ILMU PER[LAKU

A. Aksi Sosial {The Social-Action School)

Selama tahun-tahun studi dan karir awalnya sebagai seorang instruktur

rnuda, Parsons sangat tertarik kepada karya empat ilmuwan terkenal yaitu :

Sosiologi Emile Derkheim. Ekonom Alfred Marshall, Sosiolog-Engineer

Vilfredo Pareto, dan Sosiologi E,konom Max Weber. Hasil dari minat terhadap

karya marshall, Pareto dan Weber ini ialah sebuah buku yang terbit di tahun

1937 dengan judul The Structure of Social Action. Buku yang merupakan sintesa

dari karya empat sarjana tersebut menyangkut masalah tata sosio-ekonomi, dan

menandai apa yang disebut Parsons (1970b:831) sebagai *Titik balik yang

mendasar dalam karir 
.saya". 

Menurut Parsons sintesa ini bertujuan untuk

mengetengahkan "Studi tentang satu teori sosial, bukan beberapa teori sosial",

dengan niat menyiapkan '"sepertangkat penalaran teori yang sistematis yang

perkembangannya dapat dijajaki melalui telaah kritis karya-karya kelompok ini

(Marshall, Durkheim, Pareto dan Weber)" (Parsons, 1937 : v)

Titik perhatian buku The Structure of Social Action adalah konsep

tindakan sosial yang rasional, suatu konsep yang semula ; merupakan

sumbangan teoritis Max Weber. Definisi sosiologi klasik Weber membuat

tindakan sosial menjadi inti pembahasan para sosiolog ; sosiologi adalah ilmu

yang mencoba memahami tindakan sosial secara interpretative sehingga sampai

pada suatu penjelasan kausal terhadap tujuan ataupun makna peristiwa-

peristiwanya". Bagi Weber, studi " tindakan sosial" berarti mencari pengertian

subyektif atau motivasi yang terkait tindakan-tindakan sosial. The Protestant

Ethnic and the Spirit of Capital (1958) adalah contoh studi tindakan sosial yang

demikian itu. Di sini Weber membahas hubungan antara suatu gerakan kearah

rasional, agama duniawi (Protestant Calvinism) dengan usaha mengejar

keuntungan secara rasional (kapitalisme). Kecenderungan lain dalam gerakan ke

arah tindakan rasional ini ditunjukan pula oleh kelahiran organisasi birokratis (

yang dipertentangkan dengan struktur yang lehih bersifat personal tetapi
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sekaligus me rupakan struktur yang kurang Lrerorientasi pada tujuan) dan

pemimpin-pemimpin legal rasiclnal (yaitu pemirnpin tradisional atau karisrnatis).

Dalam masyarakat yang Kontemporer suatu tindakan lebih cenderung rasional.

yaitu : mencapai tu-iuan atau sasaran (organisasi atau kepemimpinan) dengan

sarana-sarafia v-ailf paling te1tcl (kepemirnpinan ),ang berbobot, organisasi

impersonal).

Teori bertindak atau aksi persons dipengaruhi Durkheim, marshall dan

Pareto maupun Weber menekankan faktor-faktor situasional yang membantu

tindakan individu. Tetapi perlu diingat bahwa masalah utama bagi parsons

sebagai ahli teori makro bukanlah tindakan individual, tetapi norma-norma dan

nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku. Kondisi-kondisi

objektif (ciri-ciri struktural) disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu

nilai untuk perkembangan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Protestanisme

misalnya tidak akan mernbantu kelahiran kapitalisme bila penganut tidak tunduk

kepada prinsip keagarnaan atau jika sernua orang Protestan itu dibasmi. Menurut

Parsons struktur maupun tindakan sosial harus merupakan tantangan bagi para

ilmuwan sosial.

Berkembangnya permasalahan struktur ini mengakibatkan the structure of

social action dapat dilihat sebagai langkah ke arah pengembangan teori

struktural fungsional parsons (mungkin hanya ada dalam retrokpeksi). Dalam

teori kaum Parsonian, konsep "tindakan sosial" Weber dilanjutkan sebagai ide

inti, tetapi ditahap kedua kita melihat tekanan lebih banyak diberikan pada

deskripsi struktur. Tahap kedua didominir oleh prespektif organisme dan

fungsional dari Durkheim (masyarakat sebagai analogi dari suatu organisme-

hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain) dan

konsep sistem Pareto (melihat masyarakat sebagai keseluruhan dan berada dalam

keseimbangan). Pareto dan Durkheim jugalah yang menyediakan konsep-konsep

sosiologis yang dipakai Parsons untuk membangun teori masyarakat makro-

fungsional itu.



ts. MAKRO FTJNSIONAI-TSME

Waiaupun konsep tindakan sosial yang dipakai sebagai dasar teori

perburuan intelektual parsons secara perlahan ternyata bergeser dari tekanan atas

tindakan sosial kestruktur dan fungsi masyarakat. Konseptualisasi struktur dibuat

6alam kaitannya dengan sistem yang saling mempengaruhi dan bagian-tragian

-vang tidak otonom. Walaupun kencan intelektualnya dengan Weber masih terus

beriangsung. akan tetapi pengaruh tulisan Durkheim dan Pareto mulai

menekankan arti penting fungsionalisme sebagai suatu teori sosiologis.

sebagaimana terlihat dalam pidato inagurasinya sebagai presiden American

sociological society dengan judul "kedudukan teori sosiologis" (Parsons,

1994:ch.l ). usaha parsons yang sistematis dan rnaksimal dalam memtrangun teori

fungsional ialah the social system yang terbit di tahun 1951. Buku tersebut

sangat berturnpuh pada pengembangan pareto tentang "sistem sosial", seperti

halnya karya awal parsons yang bertumpu pada konseptualisasi "tindakan sosial"

dari Weber. Walaupun Parsons tetap memakai konsep tindakan sosial tetapi itu

hanya merupakan elemen saja di atas nama terbentuk "sistem sosial:.

Parsons melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara di mana tindakan

sosial bisa terorganisir. Disamping itu terdapat dua sistern tindakan lain yang

saling melengkapi yaitu : sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-

simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual. Parsons sangat terikat

sekali dengan teori sistem sosial sebagaimana termuat dalam risalah tahun 51-

nya. Masyarakat adalah sistem sosial yang ditihat secara total. Bilamana sistem

sosial dilihat sebagai sebuah sistem parsial, maka masyarakat itu dapat berubah

setiap jumlah sekian banyak sistem yang kecil-kecil, misalnya keluarga, sistem

pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan.

Kita dapat menghubungkan individu dengan sistem sosial dan

menganalisa melalui konsep status dan peranan. Status adalah kedudukan dalam

sistem sosial, seperti guru, ibu. atau presiden, dan peranan (dipakai dalam

pengertian kaum fungsional) adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku

normative yang melekat pada status guru, ibu atau presiden itu. Dengan kata lain

dalam sistem sosial individu menduduki suatu tempat (status), dan bertindak

(peranan) sesuai dengan norrna atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem.



Peranan bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan yang silatnya

timbal balik pula. Jadi status sehagai seorang suami mengandung peranan

normative (misalnl,a seorang pencari nafkah yang baik). tetapi ini bukan peranan

satu-satunya. Peranan sebagai seorang suami bersiiat timbal balik dalam arti

mencakup saling ketergantungan dengan peranan "'istri"-

Menurut parsons sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan

atau stabilitas. Dengan kata lain keteratuaran merupakan norma sistem.

Bilamana ter-iadi kekacauan norma-norma, maka sistem akan mengadakan

penyesuaian dan rnencoba kembali mencapai keadaan normal. Konsep

keseimbangan sistem adalah konsep yang dipinjam parsons dari sosiolog-

engineer Vilfiedo Pareto.

Konsepsi Parsons tentang masyarakat sebagai suatu sistem keseimbangan

dapat ditelusuri pada pareto. sedangkan pandangannya mengenai integrasi sistem

itu adalah berkat jasa besar Durkheim. Dalam karangannya yang berjudul

Durkheim's contribution to the theory integration of social system, (Parsons

l96Aa: 4) menyatakan :

Menurut hemat saya masalah integrasi sistem sosial, yang menyatukan

masyarakat secara bersama, adalah masalah yang paling mengasyikkan dalam

karir Durkheim. Dewasa ini orang tidak akan mampu memilih suatu fokus yang

begitu tepat dalam memberikan sumbangan teoritis pada sosiologi.

Dalam periode ini jugalah Parsons mengembangkan "pattem variables"

yang terkenal itu sebagai sarana untuk mengkategorikan tindakan atau untuk

mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial" (Parsons, 1960b :

193). Lima buah skema ini dilihat sebagai kerangka teoritis utama dalam analisa

sistem sosial" (Parsons, 1970b: 844) yang diturunkan dari dikotomi klasik

Tonnies mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft. The Pattern variables itu

adalah :

1. affective versus affective neutrality. Dalam suatu hubungan sosial orang

bisa bertindak untuk pemuasan afeksi/kebutuhan emosional atau

bertindak tanpa unsur afeksi itu (netral). Usaha mernuaskan kebutuhan

itu, misalnya; sesuai bagi suami istri,tetapi tidak dalam hubungan yang

terjadi antara pelanggan dan penjual. Hubungan suami-istri dianggap



2.

merupakan trubirngan bersifat afl-eksi, sedangkan transaksi antara

pelanggan dan pen_lual bukan mcrupakan huhungan seperti itu"

self-orientation versus collective-orientation. Dalam hubungan,vang

berorientasi hanya pada dirin.va orang mengejar kepentingan pribadi.

sedang dalam hubungan berorientasi kolektif. kepentingan tersebut

sebelumnya telah didominir oleh kelompok. Dalam pembelian mobil

baru, misalnya seorang peinbeli, yang menawar harga rnobil itu jelas

bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan demi

kesejahteraan ekonomi dealer mobil atau masyarakat ramai.

universalism versus particularism. Dalam hubungan yang universalistis,

para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan

kepada semua orang sedang dalam hubungan partilaristik digunakan

ukuran-ukuran tertentu. Pemerintah yang akan memperkerjakan pegawai

dengan dasar kualifikasi pekerjaan, termasuk lulus ujian pegawai negeri,

adaiah contoh hubungan-hubungan universalistic. Secara teoritis

pemerintah menggaji orang berdasarkan ukuran-ukuran yang dapat

diterapkan pada pegawai itu, terlepas darijenis kelamin, suku bangsa, dan

sebagainya. Sedang kalau tidak menyertakan seseorang karena termasuk

anggota kelompok suku bangsa, jenis kelamin tertentu dan lain

sebagainya merupakan hubungan partikularistik.

quality versus performance" Variabel quality menunjuk pada "'status

askrib" (ascribed status) atau keanggotaan dalam kelompok berdasarkan

kelahiran. Performance berarti prestasi (achievement) atau apa, yang

dicapai oleh seseorang. Contoh hubungan kualitas ialah seseorang

pemuda kaya yang membina persahabatan hanya dengan pemuda kaya

lainnya; sedangkan hubungan performance adalah berupa persahabatan

yang berdasarkan suka atau tidak suka secara timbal balik, terlepas dari

perbedaan dalam usia kelas sosial.

specifity versus diffusness. Dalam hubungan spesifik, orang dengan

orang lain berhubungan dalam situasi yang terbatas atau segmented.

Seorang penjual dan pelanggan merupakan Ilustrasi hubungan sangat

terbatas yang berdasarkan jual beli. Di pihak lain, hubungan keluarga

4.

5.
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C.

contoh dari hubungan dif-ftsie. di mana senrua orang (bukan karena status

tertentu) terlibat dalam proses interaksi.

Menurut parsons untuk menjelaskan setiap tindakan dalam sistem sosial" patten

variabel bisa digabungkan. Hubungan itu ditandai oleh efektifitas dan kualitas.

seperti hubungan ayah dan anak (yang bersifat muasal) dan memuaskan

kebutuhan-kebutuhan af'eksi. Atau dalam suatu hubungan yang kurang intim,

seperti antara sopir taksi dengan penumpangnya, di sini terlihat llustrasi

hubungan spesifik dan hubungan yang secara afeksi netral. Pattern variable itu

ditilik parsons sebagai landasan pengukuhan teori bertindaknya (action-theory)

di dalam kompleksitas sistem sosial.

Teori kelompok parsonian selama dua fase pertama jelas lebih banyak

bersinggungan dengan deskripsi statis struktur sosial ketimbang dengan isu-isu

dinamis perubahan sosial. Parsonslah (1970b) yang menetapkan bahwa

komponen sistem harus lebih dulu diuraikan sebelum teori lanjut membahas

perubahan sosial. Diteruskan dengan tradisi teoritis dasar yang dimulainya

hampir empat puluh tahun sebelurnnya, parsons mencoba memasukkan unsur-

unsur perubahan ke dalam modelnya yang statis.

TEORI SISTEM UMUM

Teori Talcott Parsons dapat dianggap sebagai perpindahan dari teori

fungsionalisme tradisional ke suatu model sistem yang umum. Sebelum

pembahasan dilanjutkan pada teori parsonian ini, ada baiknya kita

memperhatikan teori umum yang interdisipliner atau teori sistem modern dimana

teori parsonian itu merupakan contoh sosiologis yang terbaik.

Teori sistem yang umuffi : kearah kpsatuan teori ilmu pengetahwan.

Teori sistem modern atau yang itu bukan berasal dari ilmu-ilmu sosial

dan bukan pula perkembangan baru- Selama kurang lebih empat puluh tahun

Ludwing Von bertalantfly, seorang ahli biologi dan ilmu alam, telah menyebar

luaskan teori baru ini. Tetapi baru setelah tahun 1955 Bertalanffly benar-benar

memerlukan suatu disiplin ilmu baru untuk memperlancar pekerjaannya.

Dinyatakan bahwa ada model-model, prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang



bisa diterapkan guna menggeneralisasikan sistem. terlepas dari jenis-jenis yang

khusus. Sehubungan dengan itu bertalanffll'menyatakan :

Sekarang kelihatan sudah waktunya untuk meminta setluah teori,

bukannya sistem yang agak istimewa. tetapi prinsip-prinsip universal )'ang

secara umum dapat diterapkan pada sistern. Karni mendalilkan sebuah prinsip

baru yang disebut general system theory. Masalah pokoknya ialah perumusan

serta urusan prinsip-prinsip yang valid bagi "sistem" pada umumnya.

(bertalanfll y ; 19 52: 32).

Bertalanffly menegaskan krahwa komunikasi di antara dan kadang-kadang

dalam disiplin menjadi semakin sulit sebagai akibat dari spesialisasi usaha-usaha

ilmiah. Tetapi walaupun terjadi pemisahan lapangan ilmu yang berbeda,

beberapa konsep seffa prinsip yang sama dapat saja muncul" tsertalanifly

menyatakan bahwa kesamaan yang benar-benar bermanfaat dan mungkin terjadi

berada di seputar konsep sistem. Konsep ini telah muncul dalam ilmu biologi,

fisika, kimia dan ekonomi, psikologi serta sosiologi.

Bertalanffly mengingatkan bahwa teorinya "bukan mencari analogi-

analogi yang kabur dan dangkal" (1955: 35). Untuk menunjukan maksudnya dia

mengidentifikasi lima tujuan utama teori sistem yang umum (1955: 38) :

1. Dalam berbagai ilmu, baik ihnu alam maupun sosiai, terdapat suatu

kecenderungan umum untuk berintegrasi.

2. Integrasi yang demikian tampaknya terpusat pada suatu teori sistem yang

umum.

3. Teori ini mungkin merupakan sarana penting dalam rnengantar kita

sampai pada teori yang pasti dalam lapangan ilmu-ilmu non-fisika-

4. Pengembangan prinsip-prinsip pemersatu itu bergerak 'o secara vertical"

melalui ilmu-ilmu individual semesta, teori ini akan membawa kita lebih

dekat pada tujuan kesatuan ilmu.

5. hal ini menjurus para integrasi yang sangat dibutuhkan dalarn pendidikan

ilmiah.

Bertalanffy menyesalkan tekanan yang diberikan pada reduksionisrne fisika oleh

mereka yang menginginkan suatu kesatuan teori dalam ilmu pengetahuan.



Fendukung reduksionisme fisika menekankan kebutuiran untuk mereduksr

disiplin-disiplin lain (termasuk sosiologi) kepada hukunr-hukum t-rsika.

Bertalanl'fly merasa bahrva pendekatan ini nrerugikan ilmu. sebab seharusnya

ada pertukaran informasi (ketimbang inforr*asi satu-arah) di antara lapangan

ilmu pengetahuan itu. Terlalu bersandar pada ilmu fisika bisa menyesatkan.

Bertalanffly (1955: 49) menyatakan, " kita tak dapat meredusir tingkatan

biologis, behavioral dan sosial ke tingkat yang terendah. yaitu konstruksi dan

hukum-hukum fisika. Tetapi kita dapat menemukan bangunan-bangunan dan

kemungkinan adanya hukurn-hukum dalam tingkat individual". Mencari tema-

teina ilmu pengetahuan. yang bergerak melalui semua disiplin ilmiah serta

memprakarsai kornunikasi di antara iapangan ilmu. salah satu tujuan

bertalanffly. Melalui sintesa pengetahuan yang demikian dapat diambil suatu

langkah dasar ke arah Penyatuan ilmu.

Teori sistem umum yang telah mendapatkan pendukung-pendukung

hampir di semua cabang ilrnu, ilmu alam dan sosial. Di antara ahli-ahli teori

sosial yang paling terkenal, karya Talcoct parson yang tampil sebagai contoh

sosiologis terbaik dari apa yang dianjurkan oieh Bertalanftly. Sebagaimana kita

akan lihat, teori parsons tidak secara sempit dibatasi pada sosiologi tetapi

menapakkan akarnya pada teori atas semua sistem yang ada. Kita telah

menyatakan bahwa karya parsons yang pertama merupakan sintesa dari empat

penulis besar. Parsons selanjutnya melakukan sintesa dan integrasi dari berbagai

ide ke dalam tradisi yang di isyaratkan bertalanffly.

Karya Talcott Parsons menunjukan usaha pembentukan teori yang gigih

selama kurang lebih empat puluh tahun. Yang sebaiknya kita lakukan ialah

menggarisbawahi teori parsons dan mengetengahkan suatu kerangka yang

memungkinkan bagi mereka yang berminat untuk lebih jauh melanjutkan

pemahamannya. Kita akan memperhatikan tiga isu dibawah ini : (1) konsepsi

parsons tentang teori induk (grand theory), sebagaimana diwantahkan oleh teori

bertindak (action theory), (2) kedudukan masyarakat dalam teori bertindak

(action theory) itu; dan (3) pemasukan unsur perubahan ke dalarn model.



Pandangan Parsons mengenai teori-induk

Dalam hubungan intelektualnl'a parsons memasukkan studi biologi.

ekonomi. dan sosiologi serta psikologi Fredudian" Perhatian yang berasal dari

berbagai sumber itu terlihat jelas dalam teori sosiologisnya yang kompleks.

Sebagaimana diketengahkan di muka, bagi parsons teori; sosiologis tidak berdiri

sendiri tetapi sangat erat be rkaitan dengan ilmu-ilmu perilaku

(behavioral),termasuk ilrnu ekonomi dan politik serta beberapa aspek dari

biologi, antropologi serta psikologi.

Parsons setuju terhadap kesatuan ilmu-ilmu perilaku, yang

keseluruhannya merupakan suatu studi tentang sistem yang hidup (living

s.ystem). dia mengakui bahwa sistem yang tidak hidup (non-living system),

misalnya kimia fisika merniiiki beberapa ketersediaan identitas Qtroperty) dari

sistem yang hidup itu, tetapi Parsons memilih untuk tidak mengembangkan

perbedaan dan kesamaannya. Dia bergerak terus dengan analisa sistem yang

hidup dan menyatakan bahwa "konsep fungsi merupakan inti untuk memahami

semua sistem yang hidup" (1970c: 29). Konsep sistem yang hidup itu berasal

dari biologi; seperti halnya dengan Durkheim, parsons juga melihat persamaan

antara masyarakat dan organisme-hidup. Parsons berusaha menunjukan (l)

bahwa sistem itu hidup dalam dan bereaksi terhadap lingkungan, dan (2) sistem

itu " mempertahankan kelangsungan pola organisasi serta fungsi-fungsi yang

keduanya berbeda dari lingkungan, dan dalam beberapa hal lebih stabil

ketimbang lingkungannya (Parsons 1970: 30-32). Dia menekankan bahwa sistem

yang hidup itu adalah sistem terbuka; yaitu mengalami saling-pertukaran dengan

lingkungannya.

Untuk meringkas apa yang telah dikemukakan parsons mengenai teori

induk itu, dapat dilihat butir-butir berikut ini : (1) Parsons adalah seorang

penganut teori sistem; (2) yang mencoba mengumpulkan semua bahan-bahan

dari seluruh disiplin yang mempelajari sistem yang hidup. Termasuk biologi,

psikologi, antropologi, dan ekonomi; (3) masyarakat sebagai subjek matter

sosiologi, merupakan salah satu dari sistem yang hidup; (4) walaupun

masyarakat punya batas-batasnya sendiri, tetapi tetap saling tergantung dengan

sistem yang hidup lainnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, terdapat batas-
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batas konseptual suatu sistem {meniangkau suatu kebutuhan "'mediasi

kornbinasi-kombinasi internal'atau paiing kaitarr bagian-bagian yang ada).

tetapi, karena :;istenr itu adaiah sistem terbuka, dirasa perlu j uga untuk

mengadakan hubungan-hubungan internal dengan iingkungannl,a. Dengan kata

lain ada dua dimensi daiam analisa sistem yang hidup itu : pertama adanya

saling kaitan bagian-bagian yang merupakan sistem. dan kedua mencakup

pertukaran antara sistem dengan lingkungannya. Misalnya kita, kita dapat

mengkonseptualisasikan keluarga sebagai sistem yang hidup dalam hubungannya

dengan status suami, istri dan anak, tetapi pembahasan kita harus juga mencakup

bagaimana keluarga saling berhubungan dengan sistem sosial parsial lainnya.

Kita dapat juga berbicara tentang sistem sosial yang lebih besar, yang terdiri dari

bagian institusionalnya, tetapi sistem itu juga adalah sistem terbuka dengan

pengaruh timbal balik dari sistem lain, termasuk sistem biologi dan psikotogi.

Functional imperatives atau prasyarat. ciri-ciri umum yang ada dalam

sistem yang hidup ialah prasyarat atau functional imperative. Menurut parsons

terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi

oleh setiap sistem yang hidup derni tuhan tertentu yang harus dipenuhi demi

kelestariannya. Dua pokok penting termasuk dalam kebutuhan fungsional ialah :

(l) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem

ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu internal-eksternal). dan (2)

yang berhubungan dengan pencapaian sasaran dan tujuan serta sarana yang perlu

untuk mencapai tujuan itu (sumbu instrumentasl-consummatory). Berdasarkan

premis itu secara dedukatif parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional.

Keempat fungsi primer itu, yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang

hidup, adalah latent-pattern-meintenance (L), integration (l), Goal attainment

(C), dan Adptation (.A.), Pattern maintenance menunjuk pada masalah bagaimana

rnenjarnin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan

atau-atau norma-norma integration sesuai dengan isu Durkheimian yaitu

koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya

fungsional. Masalah pemnuhan tujuan dan penetapan prioritas di antara tujuan-

tujuan itu tergantung pada prasyarat goal attainment, adaptation menunjuk pada

kemampuan sistem menjamin apa yang Dibutuhkannya dari lingkungan serta
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mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam selurr-lh sistem. apakah itu

sistem biologis sosial. psikologis;. Parsons ( 1970c: 35) rnenegaskan bahwa skerna

empat lungsi itu tertanam kukuh di dalarn setiap sistem yang hidup pada se lrrruh

tingkat organisasi serta tingkat perkernbangan evolusioner, mulai dari organisasi

bersel satu sampai ke peradaban manusia yang tertinggi-

Dalam perumusan teori dasar parsons. sistem yang merupakan sistem

tingkat pertama. Sistem bertindak (action theory) yang akan menerangkan

seluruh pengertian perilaku manusia adalah merupakan sub-kelas dari sistem

yang hidup. Dengan demikian keempat prasyarat tungsional itu berkaitan dengan

hubungan sistem lingkungannya serta sarana -sarana nrelalui mana penyelesaian

ini harus dipenuhi.

Berdasarkan ide yang diketengahkan dalam the social sistem (1951),

yaitu tiga sistem yang saling tergantung satu sama lain (sistem kebudayaan,

sosial dan kepribadian) parsons menambahkan sistem yang keempat yaitu sistem

organisasi perilaku. Dengan cara itu parsons mempu memperlakukan masing-

masing sistem sebagai sistem yang memenuhi prasyarat fungsional sistem

bertindak (action theory) yang seperti yang sudah diketengahkan di atas, tidak

lain merupakan sub-kelas dari sistem yang hidup. Sistem sosial adalah sumber

integrasi, sistem kepribadian, memenuhi pencapaian tujuan atau goal attainment

sistem kultural mempertahankan pola-pola yang dalam sistem, sistem organisme

behavioral memenuhi kebutuhan yang bersifat penyesuaian (adaptive) Jackson

T'oby (1977 4) membahas prasyarat fungsional Parsons itu dalam hubungannya

dengan sistem bertindak sebagaimana terlihat dibawa ini :

Apa yang disebut parsons dengan tingkat "teori bertindak yang umum" ialah

yang bahwa perilaku cenderung memiliki empat tekanan yang berada dan

terorganisir secara simbolis : (1) pencarian pemuasan psikis, (2) kepentingan

dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis, (3) kebutuhan untuk

beradaptasi. dengan lingkungan organis-fisis, dan (4) usaha untuk berhubungan

dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub sistem itu, harus memiliki empat prasyarat

fungsional yang harus mereka adakan sehingga bisa diklasifikasikan sebagai

suatu sistem. Parsons (1970c 44) menekankan saling ketergantungan masing-
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rrtasing sistern itu ketika dia menyatakan:'-secara kongkret, setiap sistem

empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individrr konkrit

.r.ang ticiak merupakan setruah organisma. kepribadian. anggota dari -sistem

sosial. rlan pe serta dalam sistcm kultLrral. Disiplin-disiplin yang bert-'eda

rnerniliki sistem tertentu sebagai pokok soalnl'a. Atropologi dengan sistern

keburia.vaan banyak membantu pemahaman bagi kebutuhan pattern maintenance.

Psikologi mempelajari kepribadian dan berkait dengan kebutuhan akan goal

attainment. Organisme-perilaku dan proses adaptasin,va diperlukan oleh cabang-

cabang ilmu biologi. Sedang tugas sosiologi adalah mempelajari sistern sosial

serta integrasi sebagai prasyarat.

Kedudukan masyarakat dalam sistern the general systern of action

Sebagaimana yang sudah diketengahkan. parsons melihat sistem sosial sebagai

komponen dari sistem bertindak yang lebih umum. Masing-masing dari keempat

sub sistem memenuhi salah satu ketrutuhan fungsional. Sistem kultural

bertanggung jawab pada latent pattern maintenance (L) maupun goal attainment

(G) dalam arti melaksanakan prinsip-prinsip kultural dengan memberikan

ganjaran atau hukuman bagi yang menerapkan perilaku yang diinginkan-

Organisme-perilaku dianggap sebagai sub-sistem yang adaptif, sebagai

tempar bagi fasilitas-fasilitas manusia yang prirner mendasari sistem-sistem

lainnya. Dia melingkupi seperangkat kondisi ke mana tindakan harus disesuaikan

dan terdiri dari mekanisme antar hubungan yang utama dengan lingkungan fisik,

Teristimerva melalui masukan serta pemerosesan informasi dalam pusat sistem

saraf dan melalui kegiatan motorik dalam mengatasi keadaan darurat yang

terjadi di dalam fisik (parsons 1971: 5).

Sistem sosial bertanggung jawab bagi integrasi sub-sub sistem ke dalam

suatu kesatuan sistem bertindak.

Sebagai masalah pokok sosiologi makro, masyarakat hanya merupakan

contoh dari sistem sosial, tetapi merupakan substansi yang paling penting untuk

dilandasi; "kita membatasi masyarakat sebagai suatu tipe sistem sosial yang

ditandai oleh tingkat swadaya (self sufficiency) tertinggi dalam konteks

lingkungannya, termasuk sistem sosial lain (parsons 1971: 8).
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Sebagian besar sistem sosial, sekolah. gere-la keluarga perusahaan" adalatr

sub-sistern masyarakat. Sub-sLrb sistem masl-arakat itu saling berhubungan

sehingga merupakan suatu sistetn sosial. yang p;rling berswadaya (dan

nrerupakan suatlr sistem yang mampu tnengontrol lingkungannl'a) yaitu

masrvarakat"

Tampak jelas bahrva skema teori induk parsons dalam beberapa hai telah

melampaui teori-teori sosiologi kontemporer yang lebih parsial. Pertama, kare na

ia bersif'at interdisiplin; rnembutuhkan paling tidak pengetahuan biologi,

ekonomi dan ilmu politik untuk memahami bagaimana masyarakat berkerja

sebagai suatu sistem terbuka. Dalarn rancangan makro sosiologisnya terkandung

Penyatuan teori bertindak psikologi sosial yang iebih terbatas (teori mikro).

Parsons menyebut teorinya sebagai "teori bertindak". yang menganalisa

"struktur dan proses dengan mana manusia membentuk maksud-maksud yang

penuh arti dan melaksanakannya dalam situasi kongkret" (parsons 1977 :249).

Ketiga, setiap rnasalah teori sosiologis yang lebih terbatas Felapisan,

pertukaran sosial. kekuasaan politik dan sebagainya - dapat dan menemukan

tempat dalam teori strukturai parsons yang kompleks, dengan sistem-sistem yang

saling berkaitan dengan sistem-sistem lain melalui pertemuan dari prasyarat atau

kebutuhan fungsional (function imperatives).

tr[asuknya ansur perubahun ke dalam modelfungsionalisme tradisional

Walaupun dari awal parsons merupakan usaha untuk menciptakan teori

masyarakat berskala makro, namun meninggalkan sedikit teka-teki yang

menyebabkan teori ini kurang terintegrasi dibanding dengan keinginan si

pencipta sendiri. Selama bertahun-tahun parsons ntenemukan hubungan-

hubungan serta unsur-unsur baru, seperti penambahan sub-sub sistem yang

keempat, yaitu organisma perilaku ke dalam sistem bertindak sebagaimana yang

sudah diketengahkan.

Modifikasi lainnya ialah perpindahan dari pengembangan keseimbangan

(yang menekankan stabilitas sistem) ke konsep homeostatis atau keseimbangan

yang dinamis dan akhirnya kepada model sibernetika teori sistem yang umum

(parsons 1970b:894-850). Parsons menyatakan: (1) bahwa sibernetika lebih
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menjelaskan masalah kontrol dalarn masyarakat: (2) melampaui argumen " apa

yang menentukan apa" dengan rnengakui bah'uva kombinasi-kombinasi dari

berbagai faktor yang sama-sama terjadi rnelalui suatu proses umpan balik , dan

(3) menolong membuka kemungkinan-kemungkinan baru sehutrungan dengan

masalah-masalah yang mengganggu stabilitas dan perubahan sistem. Parsons

menerima sibernetika dan evolusi sebagai sarana aktif untuk memasukan

perubahan ke dalam model struktunalnya.

Dalam model sibernetika itu parsons memajukan teori evolusioner. yang

menjelaskan gerakan masyarakat dari primitif ke modern melalui empat proses

perubahan struktural yang utama. yaitu : diferensiasi, pembaharuan bersifat

penyesuaian, (adaptive upgrading) pemasukan.d an generalisasi nilai (parsons

197 | : 25-28).

DIFERENSIASI (yang mengandung banyak kesamaan dengan peningkatan

pembagian kerja dalam masyarakat modern dari Durkheim) dibatasi sebagai

"proses di mana satu unit atau sub-sistem yang memiliki tempat tertentu dalam

masyarakat terbagi ke dalam unit-unit yang berbeda dalam struktur dan fungsi

dalam sistem yang lebih luas" (parsons 1977 : 250-251). Proses ini bertautan

dengan proses pembaharuan bersifat penyesuaian dalam proses evolusioner : "

bilamana diferensiasi menimbulkan sistem yang lebih berkembang, berarti setiap

sub-struktur yang baru mengalarni diferensiasi itu harus mempertinggi

kemampuan penyesuaian demi terlaksananya fungsi primer dibanding dengan

performance yang sebelumnya dari fungsi tersebut, yaitu sebagai struktur yang

kurang berdiferensiasi" (parsons 1977 : 251). Dengan kata lain struktur yang

baru mengalami perkembangan diferensiasi itu harus mampu melakukan

kegiatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan sistem daripada yang

dilakukan sub-sistem yang belum mengalami diferensiasi-
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D. PENTtsAT{ART]AN BERSIFAT PENYtrSIJATAi\

Dlbatasi sebagai ''proses di rnana sejumalah besar sumber-sumber di

sediakan untuk unit-unit sosial sehingga fungsi mereka bebas dari beberapa

batasan-batasan askriptif yang dibebankan pada r-rnit-unit yang kurang

berkembang" (parsons 1977:249). Contoh yang diberikan parsons ialah

kemampuan pabrik-pabrik modern menghasilkan berbagai trarang yang lebih

ekonomis ketimbang yang dilakukan oleh rumah tangga petani. proses

diferensiasi itu terlihat dari perkembangan struktur-struktur pabrik tensebut.

Pembaharuan bersifat penyesuaian terlihat dari kenyataan bahwa pabrik tersebut

tidak akan bergantung pada anggota-anggota suatu keluarga (keanggotaan dalarn

keluarga sebagai suatu status askrib) tetapi berasal dari pekerja-pekerja potensial

yang jumlahnya lebih besar (berdasarkan atas siapa yang dapat melakukan tugas

atau achieved status).

Baik diferensiasi maupun pembaharuan yang bersifat penyesuaian itu

menciptakan masalah integrasi bagian-bagian yang ada dalam sistem.

Pembaharuan tersebut memberikan lebih besar kebebasan dari semua yang

mencakup pembatasan-pembatasan pada anggota-anggota sistem (orang

memiliki beberapa pilihan atas pekerjaan yang diambiinya) dan membutuhkan

jauh lebih banyak komimetmen yang digeneralisir dari seorang pekerja

ketimbang yang dilakukan oleh keluarga petani. Keluarga petani membutuhkan

komitmen yang lebih besar pada keiuarga, yang juga berf-ungsi sebagai dasar

bagi kegiatan ekonomi. Masalah pengintegrasian sistem keluarga dari pabrik

yang terdiferensiasi itu diselesaikan melalui pemasukan, yaitu proses ketiga dari

perubahan struktural, dan generalisasi nilai, sebagai proses keempat, yang

memberi legitimasi bagi perkembangan-perkembangan baru. Dengan kata lain,

norma-norma serta aturan-aturan baru harus dikembangkan guna mengatur

keluarga maupun pabrik sehingga menjamin integrasi dari struktur yang

terdiferensiasi tadi. Salah satu dari norma-norma yang demikian mungkin berupa

hak seorang pemuda untuk memilih jodoh dan tempat tinggal yang terpisah dari

keluarganya. Norma-norma yang menegizinkan anak, bukan orang tua untuk

menentukan lapangan pekerjaan itu akan diperoleh. Norma-norma itu beserta

berbagai norma lain yang mengatur kegiatan dalam keluarga maupun dalam
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dunia pekerjaan harus mernperoletr legitimasi atau memperoleh "'tanda lerima"

dalam masyarakat, l-lal ini sebagian terjadi melalui generalisasi nilai. atau

penetapan suatu pola nilai di tingkat generalitas yang lebih tinggi dibanding

dengari yang terdapat dalam situasi yang kurang berkembang, sehingga ia

relevan bagi darjah keadaan darurat yang lebih luas (parsons 1977:251). Dalam

masyarakat modern salah satu generalisasi nilai yang demikian itu ialah lahirnya

filsafat-filsafat individualistis yang terutama berkaitan dengan hak-hak

individua! (dibedakan dengan hak-hak kolektif) jadi individu lebih berhak

memilih jodoh, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya

ketimbang keluarga untuk membatasi kebebasan dan kehendak-kehendak

individu. Arah teori revolusioner parsons itu ialah peningkatan-peningkatan

kemampuan sistem sosial untuk mengendalikan lingkungannya. Melalui analisa

teoritis kebutuhan-kebutuhan fungsional dan pembahasan arkeologi,

antropolog.is serta pembuktian sejarah, parsons mengetengahkan beberapa

perembesan dasar dalam perkembangan evolusionis yang memungkinkan

pengendalian ini. Satu di antaranya ialah lahirnya sistem Pelapisan yang

mengakui perbedaan yang membiarkan para pemimpin yang mutu ffIeraih posisi

terbaik untuk mengendalikan lingkungan. Yang lainya ialah sistem hukum yang

digeneralisir yang diatur oleh norma-norma universal, yaitu norma-norma yang

dapat diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan. Kemuadian ialah

perembesan "legitimasi kultural yang eksplisit", yang memperbolehkan sistem

kultural memberikan berbagai legitimasi kekuasaan dan prestise. Arah dari

pros€s evolusioner itu bergerak dari askripsi dan particularism ke achievement

dan universalisme (lihat pembahasan sebelumnya tentang patten variable).

Walaupun pilihan Parsons diakui sebagai suatu studi struktur sistem

bertindak, tetapi dalam karyanya yang terakhir terdapat lebih banyak bukti akan

minatnya terhadap proses. Hal ini terlihat dalam teori evoluisoner serta

penggunaan metode sibernetika. Dalam karya akhirnya kita melihat tak hanya

usaha untuk menciptakan suatu kesatuan teori-bertindak yang dapat diterapkan

di abad ke dua puluh tetapi juga usaha untuk rnembahas kecenderungan-

kecenderungan jangka panjang guna mengembangkan sistem melalui

penggunaan data-data arkelologis dan historis-
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E" KT{TTIK TERFTADAP TEORT PARSON

Ilarnpak karya Parsons terliadap perkembangan sosiologi arnerika tak

mungkin dilebih-lebihkan tanpa melihat kenyataan gouldner (1q70) yang tcrans-

terangan rnengkritik teori parsonian malah menyatakan :

Apakah karya parsons secara intelektual bisa bertahan atau tidak. atau secara

rasional relevan atau tidak, yang jelas parsons-lah (rnelebihi ahli sosial lainnya),

yang telah mempengaruhi dan merebut perhatian para sosiolog akademis, dan itu

tak hanya di Amerika Serikat tetapi juga diseluruh dunia. Parsons telah

mengetangahkan titik pembahasan teoritis, baik para penentang maupun para

pengikutnya, selam tiga dasawarsa. Bilamana ada ahli teori yang mencuat

di tengah-tengah sosiologi kontemporer, maka ahli teori tersebut adalah talcot

Parsons. Gambaran Parsons tentang orang, masyarakat dan teori berada dalam

kubu naturalistic yaitu aliran utama dalam sosiologi, sebagaimana ditunjukkan

dalam asumsinya mengenai orang. Dalam kontinum teoritis gambaran tentang

orang jelas cenderung ke arah sudut deteministis. Dalam bertindak manusia

seialu bersifat sengaja (rasional), tetapi tindakan itu dikendalikan oleh norma-

norma sosial. Sebagaimana Merton pandangan parsons mengenai pilihan dalam

bertindak itu adalah pilihan-pilihan yang tercipta secara struktural. Hal ini

digambarkan dalam pattern variable dan dalam usaha untuk mengkategorikan

tindakan. Gambaran parsons tentang manusia dapat dikatakan sebagai makhluk

yang mencari sendiri dan dalam memuaskan kebutuhan mampu mengambil

keputusan tetapi juga dirintangi oleh norrna-norma serta kondisi-kondisi

situasional. Tetapi umumnya dapat dikatakan bahwa yang menjadi titik tolak

dalam teori Parsonian ini adalah sistern-bertindak, bukan orang-orang sistem

sosial parsons tersebut, sebagai inti masalah sosiologi, berkaitan dengan

gambaran manusia yang secara struktur ditentukan. Semua sistem adalah sistem

terbuka, tunduk pada pengaruh dan mampu mernpengaruhi sistem-sistem lain.

Realitas sistem berada di atas segala yang bersifat individual. Dengan kata lain

struktur sosial memiliki eksistensi sendiri dan bukan semata-mata sekelompok

individu-individu yang berinteraksi.

Dinyatakan oleh mullin (1973: 58) :

1
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Parsons yang tidak hanl'a tertarik pada kegiaian-kegiatan individual, memilih

untuk meneliti seperangkat norma dan tata ,vang mengatur masyarakat. Ia

menerima (1) eksistensi seperangkat nilai 1.'ang melingkupi masyarakat Ainerika,

dan (2) niiai-nilai tersetrut bergerak dalam seperangkal norma tentanq bagairnana

kelangsungan hidup sosial itu.

Kritik dasar terhadap cata Parsons rnelihat masyarakat ialah bias

konservatif fungsionalisme dan kelemahannya untuk lebih memahami perubahan

sosial yang berjalan cepat atau bersifat revolusioner. Wrong (1959: 387) jelas

melihat bahwa kesulitan teori parsons ialah dalam mencoba menjelaskan

masalah konfbrmitas dan stabilitas sosial ...... dia bahkan berusaha membuat

pertentangan itu men-iadi semakin problematic. Bahkan terjadin)ra kekerasan,

revolusi serta perubahan historis sama sekali jadi tak dapat dipahami. Walaupun

melalui teori sistem yang umum Parsons telah mencoba beralih ke usaha untuk

memperbaharui model fungsional tetapi perbaikan-perbaikan tersebut hanya

menjelaskan perubahan sistern sosial yang berjalam lambat, ia tetap gagal

menjelaskan perubahan revolusioner.

Penggunaan teori revolusioner dalam model sibernetika juga tidak

memuaskan para pengikutnya. Tetapi evolusioner Parsons bergerak dalam suatu

putaran sosiologis mencapai puncak dalam karya-karya sosiolog klasik inggris

abad kesembilan belas yaitu Herbert Spencer. Walaupun versi parson mencoba

untuk menghilangkan nada-nada tambahan dari kemajuan yang niscaya dari

banyak evolusi pemikiran di abad kesembilan belas, sebagaimana usaha para

pendahulu yang sebelumnya, tetapi gagal menjelaskan proses perubahan.

Dengan kata lain, Parsons menguraikan gerak masyarakat ke arah modernitas,

tetapi secara substansi gagal memberi penjelasan yang detail tentang bagaimana

suatu masyarakat bergerak dari suatu tahap ke tahap lainnya. Bagi kebanyakan

orang, skema evolusioner Parsons tidak lebih dari barang lama kemasan baru.

Inti teori parsonian bahkan dikritik habis-habisan oleh para sosiolog yang

juga penganut teori naturalistic (maupun oleh mereka yaog lebih berorientasi

humanistic). Komitmen Parsons pada isu teoritis dasar, disesalkan oleh banyak

sosiolog naturalistic, karena gagal mengetengahkan proposisi-proposisi yang

dapat diuji secara empiris. Robert K. Merton, murid Parsons yang terbaik,
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mernpertanyakan apakah teori dasar itu dapat dioperasionalkan dan diteliti. Di

sini Merton melihat teuri Parsons lebih Lrerupa orientasi teoritis yang umum

ketimbang sebagai teori sosiologis murni (Merton 1968: 54), Bagaimanakah

seseorang sosiolog mulai mempelajari suatu sistem sosial yang mandiri. yang

erat berkaitan dengan sistem-sistem kebudayaan, kepribadian dan perilaku ? Dari

rnanakah seorang peneliti harus memulai rnenguji empat prasyarat lungsionai

yang dianggap Parsons sebagai hal mutlak bagi setiap sistem sosial itu ? Apakah

Parsons benar-benar atau tidak dengan pernyataan itu. secara empiris sulit untuk

dibuktikan menyediakan konsep-konsep dan defenisi-defenisi, tetap teoritis tidak

murni. Zetterberg cenderung mengatakan karya parsons sebagai "Taxonomi

umum tentang ilmu-ilrnu sosial". 'laxonomi ini menyediakan konsep dan

defenisi, ke konsep dan defenisi selanjutnya; dan walaupun merupakan skema

klasifikasi dan deskripsi. tetapi ini bukan teoritis. Menurut Zetterberg (1965:

28), "teori-teori yang meringkas dan mengilhami bukan studi-studi deskriptif,

tetapi studi-studi verifikasi- studi-studi yang dimaksudkan untuk menguji

hipotesa spesifik. Baik Merton maupun Zetterberg setuju bahwa teori Parsonian

seperti yang ada sekarang ini mengetangahkan proposisi-proposisi yang dapat

diuli secara empiris. Turner (1974:51-54) yang lebih jauh menanggapi masalah

kemampuan uji teori parsons menyatakan, "bahwa Parsons selalu terlihat

melepaskan skema tindakan kalau membicarakan peristiwa-peristiwa empiris".

Mengingat komitmen Parsons terhadap kebutuhan akan pengujian empiris

pernyataan proposisi yang secara logis disimpulkan Turner menyatakan bahwa

teori bertindak Parsons "tetap menarik, dan mungkin merupakan kumpulan

konsep-konsep yang sugestif serta dapat melahirkan inspirasi", tetapi gagal

sebagai pengujian dan pembangunan teori sebagaimana dimaksudkan Parsons.

Komitmen Parsons ialah kepada sosiologi naturalistic yang diintegrasikan

dengan usaha-usaha ilmiah lainnya. Ia menyadari bahwa tugas yang dibebankan

sendiri pada dirinya itu bersifat monumental serta sama sekali belum mengatasi

... semua masatah". Dia memang yakin bahwa masalah yang saya hadapi ini

merupakan masalah yang secara teoritis sangat penting" (Parsons 1971:38). Tak

dapat disangsikan lagi bahwa Parsons merupakan figure penting; kalau bukan

sebagai figure terpenting, dalam pembentukan sosiologi Amerika.
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BAT} III
K[iSt&{PTJT,AN

Karya-karya Parsons dari masa au,ainya sebagai ahli social action sampai

pada sumbangan-sumbangan utaman),a terharjap fungsionalisme. kekaryanya

sekarang sebagai ahli "teori sistem )ang umum", merupakan usaha yang tak
berkesudahan guna menghasilkan suatu kesatuan teori. Mengingat kesatuan

interdisipliner disiplin itu, parsons dapat disebut sebagai tokoh unggul tak han_va

dalam sosiologi tetapijuga dalam ilmu-ilrnu perilaku lainnya.

Teori Parsons menyatakan bahrva somua sistem yang hidup harus

memenuhi empat pras-1,arat-flur:gsionai yaitu: patten maintanance, integration,
goal attainment, dan adaptation. Salah satu sub-sistem dari sistem yang hidup
itu ialah sistem bertindak,, termasuk sub-sistem perilaku, sub-sistem psikologis,
sub-sistem kultural dan sutr-sistem sosial. Sistem sosia! yang paling berswadaya

ialah masyarakat, yang berfungsi mengintegrasikan sistem sosial. Fiduciary
sistem, komunitas sosial, politik dan ekonomi dilihat sebagai prasyarat-prasyarat

masyarakat.

Walaupun parsons menyatakan analisa struktur sosial harus mendahului
perubahan sosial, dia mengakui bahwa masyarakat leb,ih bersifat dinamis
ketimbang statis. Model sibernetika Parsons rnengetengahkan empat proses

perubahan evolusioner dan saling berkaitan : diferensiasi, pembaharuan bersifat
penyesuaian, pemasukan dan generalisasi nilai. Masing-masing proses itu
menghasilkan umpan balik dalam proses lain dan dalam struktur sosial.

Selama hampir empat dasawarsa teori Parsons telah mengalami revisi
yang terus menerus. Sebagai lompatan yang mendasar ialah perpindahan dari
fungsionalisme ke "teori sistem yang umum," lengkap dengan perbekalan

evolusioner bagi perubahan sosiat. Akan tetapi karya parsons juga bersifat usaha

yang kontinu dan kumulatif. Tindakan sosial (dikembangkan dalam fuse I) dan
fungsionalisme struktural (dikembangkan dalam fase II), walau harus
mengalami modifikasi, tetapi berada dalam model evolusioner dan sibernetik.

21



DAFTAR PUSTAKA

Margaret M. Poloma, 2000 Sosiologi Kontemporer Cetakan Keempat,
September 2000

Chester.L. Hunt, l989,Sosiologi flmu Pengetahuan Berparadigma Canda,LP3ES
Jakarta.

Horton P 8. Hunt Ch.L, Sosiology, diterjemahkan oleh
Aminuddin Ram Jilid 2 edisi keenam Erlangga, Jakarta
,1990

Soekanto Soerjono, Sosiologi suatu Pengantar, edisi baru
kedua CV Rajawali, Jakarta, 1986

Soemardjan, Selo & Soemardi, Soeleman, Setangkai Bunga
Soiologi, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi U-l ,

Jakarta, 1974

Soesanto, Astrid S, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial,
Binacipta, 1977

22


