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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Modernisasi suatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu 

perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.1 Aspek yang paling penting 

dalam modernisasi suatu masyarakat ialah pergantian teknik produksi dari cara-

cara tradisional ke cara-cara modern, yang tertampung dalam pengertian revolusi 

industri. Hal tersebut telah dibuktikan di Eropa maupun Asia. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi berdampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terjadi dalam dua 

bidang yaitu bidang falsafah sosial masyarakat dan pilihan dalam berbagai 

masalah sehari-hari.2 Di satu sisi, modernisasi sebagai penggerak kemajuan di 

bidang sains dan teknologi. Namun di sisi lain modernisasi telah menimbulkan 

“pendangkalan” nilai-nilai dan budaya yang mendasari kehidupan masyarakat.3 

Comte seorang tokoh sosiologi yang terkenal dengan pemikiran positivisme 

menyebutkan bahwa evolusi sosial di masyarakat berakhir pada pase kemajuan 

ilmu pengetahuan. Evolusi sosial itu dikenal dengan hukum tiga tahap yaitu 

                                                           
1 J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang 

Berkembang, Diterjemahkan oleh R.G.Soekarjo, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.1 
2 Astrid S. Susanto Sunario, Globalisasi dan Komunikasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1993, hlm. 28 
3 Silfia Hanani, Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama, Humaniora, Bandung, 2011, 

hlm. 137 
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teologis, metafisik dan positivisme. Sebagaimana ungkapannya yang dikutip 

Doule Paul Johnson, 

Dari studi mengenai perkembangan intelegensi manusia, di segala penjuru 

dan melalui segala zaman, penemuan muncul dari suatu hukum yang besar…. 

Inilah hukumnya:- bahwa setiap konsepsi kita yang paling maju – setiap cabang 

pengetahuan kita – berturut-turut melewati tiga kondisi teoritis yang berbeda: 

teologis atau fiktif; metafisik atau abstrak; ilmiah atau positif. Dengan kata lain, 

pikiran manusia pada dasarnya, dalam perkembangannya, menggunakan tiga 

metode filsafat yang karakaternya sangat berbeda dan malah sangat bertentangan… 

Yang pertama merupakan titik tolak yang harus ada dalam pemahaman manusia; 

yang kedua hanya suatu keadaan peralihan; dan yang ketiga adalah pemahaman 

dalam keadaanya yang pasti dan tak tergoyahkan.4 

 

Lebih jauh lagi Caomte memberikan penjelasan mengenai karakteristik 

ketiga fase evolusi sosial tersebut sebagai berikut, 

Dalam fase teologis, akal budi manusia, yang mencari kodrat dasar manusia, 

yakni sebab pertama dan sebab akhir (asal dan tujuan) dari segala akibat- 

singkatnya, pengetahuan absolute – mengandaikan bahwa semua gejala dihasilkan 

oleh tindakan langsung dari hal-hal supernatural. 

Dalam fase metafisik, yang hanya merupakan suatu bentuk lain dari yang 

pertama, akal budi mengandaikan bukan hal supernatural, melainkan kekuatan-

kekuatan abstrak, hal-hal yang benar-benar nyata melekat pada semua benda 

(abstraksi-abstraksi yang dipersonifikasikan), dan yang mampu menghasilkan 

semua gejala…. 

Dalam fase terakhir, yakni fase positif, akal budi sudah meninggalkan 

pencarian yang sia-sia terhadap pengertian-pengertian absolut, asal dan tujuan alam 

semesta, serta sebab-sebab gejala, dan memusatkan perhatiannya pada studi 

tentang hukum-hukumnya – yakni hubungan-hubungan urutan dan persamaannya 

yang tidak berubah. Penalaran dan pengamatan, digabungkan secara tepat, 

merupakan sarana-sarana pengetahuan ini.5 

 

Secara sederhana ketiga fase tersebut di atas menunjukkan bahwa fase 

teologis atau agama telah dilewati oleh pase metafisik dan Ilmu pengetahuan 

(positivisme). Apabila kita mengikuti pemahaman Comte, maka masyarakat yang 

                                                           
4 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Diterjemahkan oleh Robert 

M.Z Lawang, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 85 
5 Ibid. 
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telah mengalami modernisasi telah meninggalkan fase teologi atau agama yang 

digantikan dengan fase ilmu pengetahuan yang berciri rasional.  

Tokoh sosiologi lainnya adalah Max Weber. Ia meneliti peran agama dalam 

kemunculan kapitalisme di Eropa pada masa proses modern. Weber menyebutkan 

bahwa agama dalam bentuk ajaran etika Protestan telah memberikan kontribusi 

terhadap semangat kapitalisme. Dalam laporan penelitian, Weber menemukan 

beberapa fakta bahwa “pemimpin-pemimpin niaga dan para pemilik modal, 

maupun mereka yang tergolong sebagai buruh terampil tingkat tinggi, terlebih lagi 

karyawan perusahaan-perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang  

teknis dan niaga kebanyakan memeluk agama Protestan.6 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepercayaan agama merupakan hanyalah salah satu yang 

berpengaruh dalam proses pembentukan etika ekonomi.7 

Menurut Weber terdapat kondisi-kondisi masyarakat yang menjadi prasyarat 

dasar dari kapitalisme modern. Sebagaiamana ia sebutkan: 

Prasyarat-prasyarat dasar kapitalisme modern meliputi 1. Eksistensi massa 

banyak dari buru-buruh penerima upah yang bukan saja  menurut hukum bebas 

untuk melepaskan tenaga kerjanya di pasar bebas, akan tetapi yang pada 

kenyataannya terpaksa untuk berlaku demikian agar bisa memperoleh penghasilan 

untuk penghidupannya., 2. Tidak adanya pembatasan-pembatasan atas pertukaran 

di pasar, terutama pemusnahan status monopoli atas produksi dan konsumsi., 3. 

Penggunaan teknologi yang dikonstruksi dan diorganisasi atas dasar prinsip-prinsip 

rasional:, mekanisasi merupakan penampilan yang paling jelas dari hal ini., 4. 

Terpisahnya sama sekali perusahaan produksi dari rumahtangga, di Eropa Baratlah 

pemisahan demikian sangat jauh.8 

                                                           
6Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis 

Marx, Durkheim dan Max Weber, Diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, UI-Press, 

Jakarta, 2007, hlm, 153 
7 Ibid., hlm 208 
8 Ibid., hlm, 220 
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Pemikiran Comte dan Weber di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang 

telah mengalami modernsiasi cenderung memiliki beberapa prinsif rasional, 

individualistis, efektif, efesien dan (ekonomis) materialis. Akibatnya, prinsif 

tersebut telah menggantikan karakterisik masyarakat tradisional yang masih 

mempertahankan nilai-nilai spiritual, kolektif, harmoni dan karismatik. Dengan 

kata lain, modernisasi yang bercirikan rasional, individual, efektif, efesien dan 

materialis tersebut di sebagian tempat, telah mengubah pola hidup masyarakat 

tradisional termasuk pola hidup keberagamaannya.  

Agama memiliki fungsi sebagai pemelihara dan pengawasan sosial, karena 

agama ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma yang berlaku dan 

bersifat sakral. Namun pemaknaan terhadap nilai, ritual dan institusi mengalami 

perubahan seiring dengan modernisasi.9 Apabila agama merupakan unsur 

terpenting dalam budaya-budaya tradisional maka agama menjadi fenomena yang 

menarik untuk diteliti dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan oleh 

modernisasi itu.  

Fenomena dampak industri pabrik terhadap dinamika pola keberagamaan 

telah terjadi di beberapa daerah termasuk di Desa Tanjunglaya Kecamatan 

Cikancung Kabupaten Bandung. Menurut Zamroni salah seorang tokoh 

masyarakat di Desa Tanjunglaya bahwa pembangunan industri pabrik dimulai 

                                                           
9 Silfia, op.cit., hlm. 136 
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tahun 1984.10 Informan tersebut menambahkan bahwa pada tahun 1990 sampai 

dengan tahun 2000 pembangunan industri pabrik itu terus meningkat. Di satu sisi, 

masyarakat Desa Tanjunglaya memilih cara hidup sesuai dengan prinsif modern 

ditunjang oleh nilai yang dimiliki seperti nilai bertahan hidup, material dan sosial. 

Di sisi lain, adanya peralihan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk 

pembangunan pabrik industri di Desa Tanjunglaya telah mengakibatkan 

perubahan cara hidup beragama termasuk nilai-nilai yang dianut sebelumnya. 

Dampak dari pembangunan industri pabrik itu tidak hanya menciptakan lapangan 

kerja, tetapi juga berdampak terhadap cara hidup beragama masyarakat di Desa 

Tanjunglaya. 

Khusus dalam aspek keagamaan, setelah adanya industri pabrik di Desa 

Tanjunglaya sebagian masyarakat mengalami perubahan diantaranya, sebagian 

masyarakat itu memiliki pemahaman agama yang rasional, perilaku keagamaan 

yang individual dan pengaturan organisasi keagamaan yang menggunakan teknik 

administrasi modern. Padahal sebelum adanya pembangunan pabrik industri, 

masyarakat Desa Tanjunglaya cenderung memiliki pola keberagamaan yang 

sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang mereka anut. 

Adanya fenomena pabrik industri sebagai proses modernisasi dan dinamika 

kehidupan keagamaan di Desa Tanjunglaya itu menjadi penting untuk diteliti. 

Fenomena tersebut menimbulkan suatu masalah penelitian sosial keberagamaan, 

yaitu bagaimana pola keberagamaan masyarakat Desa Tanjunglaya yang 

                                                           
10 Wawancara pribadi, tanggal 07 Agustus 2014. 
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mengalami dinamika setelah adanya pembangun industri pabrik sebagai salah satu 

bentuk modernisasi?  

B. Perumusan Masalah 

Penelitian pola pengalaman keberagamaan masyarakat yang mengalami 

dinamika setelah adanya industri pabrikini dirumuskan dalalam dua rumusan 

pertanyaan. Kedua rumusan pertanyaan itu adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memahami pola keberagamaan masyarakat Desa Tanjunglaya 

sebelum adanya industri pabrik? 

2. Bagaimana analisis dampak modernisasi setelah adanya industri pabrik 

terhadap pola keberagamaan masyarakat di Desa Tanjunglaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, 

1. Untuk memahami pola keberagamaan masyarakat Desa Tanjunglaya 

sebelum adanya industri pabrik. 

2. Untuk menganalisis dampak modernisasi setelah adanya industri pabrik 

terhadap pola keberagamaan masyarakat di Desa Tanjunglaya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Secara akademis, penelitian diharapkan berguna untuk memenuhi tuntutan 

sebagai mahasiswa dalam penyusunan Skripsi yang telah deprogram oleh program 

studi Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pustaka atau 
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referensi dalam kajian agama dengan persfektif sosiologi. Kajian ini dianggap 

relevan dengan jurusan Perbandingan Agama, karena Ilmu Perbandingan Agama 

memiliki unsur kajian diantaranya pemahaman, doktrin, ritual dan tokoh agama 

atau penganut agama.  

Dengan demikian penelitian deskripsi analisis dampak industri pabrik 

sebagai bentuk modernisasi terhadap pola keberagamaan masyarakat di Desa 

Tanjunglaya ini berguna untuk menambah informasi baru. Walaupun penelitian 

serupa sering dilakukan oleh peneliti lain, namun lokasi dan waktu penelitian ini 

berbeda dengan pelitian lainnya, sehingga dapat menambah informasi.   

E. Kerangka Pemikiran 

Upaya-upaya yang dilakukan penulis untuk mencari jawaban yang telah 

disusun dalam rumusan penelitian, penulis menggunakan kerangka teoritis atau 

teori-teori yang dikerangkakan (dikonstruksi). Rumusan teoritis yang digunakan 

untuk memahami dampak modernisasi, pola keyakinan, kegiatan ritual dan 

kelompok sosial adalah teori modernisasi dan teori pengalaman keberagamaan. 

Teori ini bertujuan memahami pola keberagamaan masyarakat setelah adanya 

industri pabrik sebagi bentuk modernisasi.  

Teori modernisasi berkaitan dengan bentuk-bentuk modernisasi dan dampak 

dari modernisasi. Menurut Soedjatmoko Modernisasi bisa diartikan pertumbuhan, 

pemerataan dan demokratisasi.11 Proses perubahan modernisasi tersebut bisa ber 

                                                           
11 R. William Liddle, Islam, Politik dan Modernisasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1997, hlm, 253 
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dampak terhadap kehidupan beragama di masyarakat tradisional. Penggolongan 

masyarakat tradisional beserta nilai-nilai yang dikandungnya sebagai suatu 

kenyataan yang masih hidup dan akan terus hidup dengan atau tanpa 

industrialisasi.12 

Teori pengalaman keberagamaan, Joachim Wach menegaskan apabila setiap 

manusia memiliki agama atas pengalaman keagamaannya, maka ia membuat 

dirinya merasa bermakna, di tengah masyarakatnya. Pengalaman keagamaan 

adalah suatu perasaan yang didapat manusia pada saat ia berhubungan atau merasa 

hubungan dengan Yang Maha Mutlak.13Sebagaimana menurut Joachim Wach 

bahwa pengalaman keberagamaan dapat diungkapkan dalam bentuk pemikiran, 

peribadatan dan kelompok sosial.14   

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Penentuan Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan fokus penelitian yakni pola keberagaman masyarakat setelah 

adanya modernisasi, maka penulis menentukan lokasi penelitian ini di Desa 

Tanjunglaya, Kecamataan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. 

Daerah ini asalnya daerah perkampungan yang jauh dari kawasan industri. Tetapi 

sejak tahun 1984 di daerah Rancaekek yang berbatasan dengan Desa Tanjunglaya  

dibangun pabrik Keramik. Pada Tahun 1990 sampai dengan 2000 pembangunan 

                                                           
12 Ibid. 
13 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama. Diterjemahkan oleh Djamannuri, PT. 

Rajawali Press, Jakarta, 1978, hlm. 34 
14 Ibid, hlm. VIII. 
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pabrik di daerah Tanjunglaya dan sekitarnya mengalami peningkatan. Beberapa 

Desa di luar Tanjunglaya yang dijadikan tempat pembangunan industri pabrik 

seperti Desa Cikuya yang termasuk wilayah Cicalengka, Desa Cikasungka 

merupakan bagian dari kecamatan Cikancung dan beberapa Desa yang terdapat di 

kecamatan Rancaekek.  

Adanya industri pabrik di Desa Tanjunglaya dan sekitarnya menimbulkan 

dinamika sosial di masyarakat Tanjunglaya. Sebagian masyarakat Tanjunglaya 

banyak yang menjadi karyawan di industri pabrik yang terdapat di wilayah Desa 

Tanjunglaya dan sekitarnya. Selain itu banyak pendatang yang bukan dari Desa 

Tanjunglaya menjadi karyawan dan menetap di Desa Tanjunglaya. Perubahan 

sosial ini berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Tanjunglaya termasuk 

kehidupan beragama. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di lokasi ini terdapat 

banyak orang-orang masih eksis mempertahankan agama dengan berbagai pola 

keberagamaannya setalah industri pabrik masuk ke daerah ini dengan proses 

modernisasi. Menurut beberapa informan bahwa setelah adanya pabrik-pabrik 

beridiri di Desa Tanjunglaya, kehidupan beragama di Tanjunglaya mengalami 

perubahan, baik dalam pemahaman dan ritual maupun dalam oraganisasi 

keagamaan. Salah satu informasi diperoleh bahwa sebelum adanya industri pabrik, 

sebagian besar masyarakat masih mempertahankan  tradisi yang mereka ikuti, 

berkumpul secara kolektif dalam ritual keagaman dan menjunjung tinggi kharisma 

kepemimpinan. Tetapi setelah banyaknya pabrik berdiri di daerah itu, sebagian 
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masyarakat sibuk dalam kegiatan industri pabrik, pemahaman keagamaan 

cenderung rasional, pleksibel dan individual sesuai dengan tuntutan industri 

pabrik, bahkan di beberapa Mesjid atau Mushola, jumlah orang melaksanakan 

kegiatan riual keagamaan itu menjadi berkurang.  

Di samping itu lokasi penelitian ini termasuk mudah dicapai dan datanya 

mudah diperoleh. Meskipun daerah ini mudah dicapai dan dikunjungi orang, 

tetapi lokasi ini dianggap masih menarik untuk diteliti, karena lokasi ini termasuk 

subyek penelitiannya masih asing bagi penulis.  

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan paradigma naturalistik kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami 

fenomena sosial dari persfektif dalam (inner persfetive) berdasarkan subyek 

pelaku yang berkaitan dengan makna, persepsi dan simbol.15  

3. Penentuan Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa ungkapan-

ungkapan, dan proses kegiatan ritual keagamaan yang dideskripsikan cenderung 

melalui kata-kata. Terdapat tiga bentuk data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertama data yang berkaitan dengan pola keyakinan, nilai dan pandangan hidup 

masyarakat Desa Tanjunglaya sebelum dan sesudah adanya industri pabrik. 

Kedua, data ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat yaitu kegiatan 

                                                           
15 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama  PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.93 
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keagamaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok sebelum dan 

sesudah andanya industri pabrik. Ketiga, data kelompok sosial yaitu mencakup 

organisasi majelis taklim, Mesjid atau Mushola dan pemerintahan Desa atau 

kecamatan sebelum dan sesudah adanya industri pabrik. 

4. Penentuan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber 

primer dan sekunder. Sumber primer yaitu dari informan yang dipilih menurut 

tujuan yang dikehendaki (purposive) dan dari pristiwa-peristiwa yang penulis 

saksikan di lapangan. Beberapa informan yang penulis jadikan nara sumber adalah 

tokoh masyarakat, tokoh agama, karyawan pabrik dan pejabat pemerintahan 

setempat. Sedangkan sumber sekunder yaitu dari buku dan arsif pemerintahan 

yang berkaitan dan mendukung pembahasan masalah penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan peserta 

(observation participant), dan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan. Teknik observasi partisipasi penulis gunakan untuk memperoleh 

data yang berupa peristiwa seperti kegiatan ritual dan perayaan (ceremonial) 

keagamaan baik dalam kegiatan kelompok maupun antar individu. Dalam teknik 

observasi partisipasi ini penulis ikut terlibat dalam kegiatan ritual dan perayaan 

keagamaan. 
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Teknik wawancara mendalam digunakan penulis untuk memperoleh data 

yang berupa persepsi. Persepsi tersebut berupa pemikiran, keyakinan dan alasan-

alasan dari tokoh-tokoh agama dan karyawan pabrik yang berkaitan dengan 

doktrin dan kehidupan sosial keagamaan. Teknik wawancara tersebut dilakukan 

secara terbuka dan mendalam sesuai dengan data yang diperlukan.  

6. Analisis Data 

Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah menyederhanakan seluruh 

data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, 

mengolah dan menafsirkan atau memaknai data yang diperoleh. Kegiatan analisis 

data dalam penelitian ini secara umum dibedakan dalam tiga tahap yaitu 

pengolahan atau reduksi data, deskriftif analisis dan penafsiran data. 

Penulis melakukan analisis data untuk menyederhanakan seluruh data yang 

terkumpul. Penulis menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, 

mengolah dan menafsirkan atau memaknai data yang diperoleh. Analisis data ini 

penulis lakukan mulai dari penetapan masalah penelitian, pengumpulan data dan 

setelah data terkumpul. Proses analisis ini penulis lakukan agar dapat mengetahui 

kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana 

yang harus dipakai pada tahap selanjutnya. 

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis melakukan pemeriksaan 

yang berkaitan dengan kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 
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Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Moleong16 bahwa terdapat empat kriteria 

keabsahan data yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).  

7. Penulisan Laporan 

Hasil penelitian ini akan ditulis dan dilaporkan dalam bentuk skripsi sebagai 

bukti pertanggungjawaban penulis dalam kegiatan penelitian ilmiah. Adapun 

garis-garis besar penulisan laporan hasil penelitian itu diantaranya;  

 Bab Pertama mengenai Pendahuluan. Uraian dalam bab ini membahas 

tentang, latar belakang masalah, rumusan penelitian, guna dan tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.  

 Bab Kedua membahas tentang tinjauan teoritis mengenai agama dan 

modernisasi. Di sini penulis menguraikan seluk beluk agama dan 

modernisasi secara teoritis.  

 Bab Ketiga tentang dampak modernisasi terhadap pola keberagamaan 

masyarakat. Di bab ini penulis mendeskripsikan keberadaan kondisi 

lapangan, keberadaan lokasi Desa Tanjunglaya sebelum adanya 

modernisasi, bentuk-bentuk modernisasi, analisis dampak modernisasi 

terhadap pola pemahaman, ritual dan kelompok keberagamaan setelah 

adanya industri pabrik.  

                                                           
16  Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2005, hlm. 327 
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 Bab keempat membahas tentang kesimpulan dan saran. Di dalam 

kesimpulan penulis menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara 

ringkas.  

 


