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ABSTRAK 

 

 

Alienasi merupakan istilah yang telah banyak digunakan oleh para pemikir sejak 

masa lampau, mulai dari Hegel, Karl Marx sampai Sartre. Dalam memaknainya, 

masing-masing tokoh berbicara dalam ruang lingkup kajian yang berbeda. Hegel 

mengatakan bahwa pembahasan alienasi ini penting dalam kaitannya dengan 

munculnya kesadaran atau perasaan terhadap keliyanan. Karl Marx berbicara 

tentang alienasi ketika ia prihatin dengan nasib para buruh yang dieksploitasi 

kaum borjuis. Sedangkan Sartre membicarakaan alienasi dalam hubungannnya 

dengan kebebasan manusia. Dari banyak tokoh tersebut, Erich Fromm sebagai 

seorang pemikir turut menyumbangkan kegelisahannya terhadap kondisi manusia 

modern yang dalam analisisnya, ia menggunakan konsep alienasi sebagai titik 

sentralnya. Fromm terpengaruh dengan banyak tokoh seperti Hegel dan Karl 

Marx, tetapi juga mengkritik, bahwa aplikasi tentang penanggulangan kondisi 

keterasingan manusia selalu mengalami jalan buntu karena masing-masing 

pemikir hanya memfokuskan analisisnya terhadap satu aspek permasalahan saja. 

Fromm menawarkan sebuah ide bahwa untuk menyembuhkan masyarakat yang 

sakit harus dilakukan perubahan bukan hanya dalam satu aspek kehidupan, tetapi 

perubahan yang simultan dalam seluruh bidang seperti bidang industri dan 

organisasi politik, spiritual, orientasi filosofis, struktur karakter manusia dan 

aktifitas kebudayaan. 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library research dengan 

analisis deskriptif. Penulis dalam mengumpulkan data dengan membagi data 

primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam analisa data dalam penelitian 

ini adalah dengan cara memahami tesis-tesis dari pemikiran tokoh bersangkutan, 

lalu mendeskripsikan dan menafsirkan pemikiran tokoh tersebut. Dalam analisis 

pemikiran yang telah dipaparkan juga digunakan analisa filosofis yang 

melingkupi pemikiran tersebut serta fenomena modern saat ini. 

 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Fromm 

berusaha menggenapi pemikiran para tokoh terdahulu dengan melakukan banyak 

kritik dan tambahan. Fromm beranggapan bahwa untuk mewujudkan masyarakat 

yang sehat, kesadaran mesti dimulai dari diri sendiri. Hal ini sesuai dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk yang sadar dan unggul. 

       

 

 

 

 

 



x 

 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................   i 

SURAT PERNYATAAN   .............................................................................   ii 

NOTA DINAS .................................................................................................   iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN   ..................................................................   iv 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................  v 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi 

ABSTRAK  ......................................................................................................  viii       

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix       

 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...............................................................................   1 

B. Rumusan Masalah  .........................................................................   11 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  .....................................................   11 

D. Tinjauan Pustaka  ...........................................................................   12 

E. Metode Penelitian  ..........................................................................   13 

F. Sistematika Pembahasan  ...............................................................   15 

 

BAB II: PERJALANAN PEMIKIRAN ERICH FROMM 

A. Biografi Erich Fromm: Kehidupan Masa Kecil dan Keluarganya .   17 

B. Perjalanan Intelektualitas dan Karya-Karyanya  ............................   19 

 

BAB III: SEJARAH DAN PEMIKIRAN PARA TOKOH TENTANG  

ALIENASI 

A. Istilah Alienasi  ...............................................................................   22  

B. Pemikiran Para Tokoh Tentang Alienasi  

1. G.W.F. Hegel ..........................................................................  24 

2. Karl Marx ...............................................................................  29 

3. J.P. Sartre ...............................................................................  33 

 



xi 

 

BAB IV : KONSEP ALIENASI ERICH FROMM 

A. Konsep Manusia Menurut Erich Fromm  .......................................  39   

1. Kodrat Manusia ........................................................................ 39 

2. Kondisi Eksistensi Manusia ..................................................... 42 

3. Pengalaman-Pengalaman Manusia ........................................... 45 

 

B. Kerangka Teoritis Konsep Alienasi Erich Fromm  ........................  48 

1. Hubungan Manusia dengan Alam ............................................ 51 

2. Hubungan Manusia dengan Orang Lain ................................... 54 

3. Hubungan Manusia dengan Masyarakat atau Kelompok ......... 58 

4. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri .................................. 64 

C. Solusi yang Ditawarkan Fromm ..................................................... 69 

 

BAB V :PENUTUP 

A. Kesimpulan  ....................................................................................   73 

B. Saran  ..............................................................................................   74 

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................  76 

 

CURICULUM VITAE ..................................................................................  78 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dimulainya era modern menimbulkan banyak perubahan yang signifikan. 

Beberapa aspek kehidupan mengalami berbagai kemajuan dalam segala bidang. 

Kemodernan seringkali dikaitkan dengan kondisi manusia yang semakin baik 

dengan segala fasilitas yang mendukung. Kemajuan ini juga tak bisa lepas dari 

tradisi berpikir yang berkembang pada masa itu. 

Filsafat modern lahir ketika pemikir seperti Rẽnẽ Descartes (1596-1650) 

mulai menolak dominasi seperti yang terjadi pada abad pertengahan, terutama 

kontrol gereja atas gerak intelektual. Manusia mulai meragukan kebenaran-

kebenaran absolut yang selama ini dianggap sebagai kebenaran tunggal dan 

timbullah suatu perasaan skeptis dan pemikiran rasional yang menjadi basis 

metode ilmiah.
1
 Corak filsafat ini kemudian berkembang pesat setelah otoritas 

gereja berhasil ditumbangkan. Dengan berkembangnya abad modern kemudian 

melahirkan banyak kemajuan di segala bidang keilmuan. Abad modern 

merupakan kelahiran sebuah kebudayaan baru dalam sejarah intelektual yang 

menjadi awal dari segala kemajuan berikutnya. 

Adanya kelahiran cara pandang baru ini menjadikan manusia mulai 

mempunyai kayakinan bahwa semakin manusia mengikuti rasio semakin manusia 

akan maju. Perkembangan teknologi yang semakin pesat melahirkan penemuan-

                                                 
1
 Kevin O‟donnell, Postmodernisme, terj. Jan Riberu (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 

11. 
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penemuan baru yang menakjubkan seperti penggunaan tenaga uap, pertumbuhan 

pabrik dan perkeretaapian yang mengakibatkan usaha produksi semakin 

meningkat. Digunakannya mesin sebagai alat penggerak memungkinkan 

penggunaan banyak hal yang dulu hanya bergantung pada alam menjadi secara 

otomatis mempunyai gerak yang bisa ditentukan sendiri. Kapal mesin, jam dengan 

kontrol otomatis, arah mata angin yang dulu bergantung pada pengetahuan 

terhadap alam menjadi secara independen bergerak seolah-olah punya „‟roh‟‟. 

Tenaga listrik mengubah dunia lebih dan memungkinkan kemajuan pesat di 

bidang komunikasi dan media pada tahun-tahun sesudahnya.
2
 Masyarakat mulai 

memasuki masa industrial modern dimana segala sesuatu menjadi mudah 

dijangkau dan berbagai tawaran kemudahan lainnya. Era modern pun dimulai.  

Sampai abad 19 pada umumnya orang masih menganggap teknologi 

sebagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat dan manjadi simbol kehidupan 

dari peradaban yang semakin maju.
3
 Secara umum, modernitas yang ditandai 

dengan berkembangnya teknologi ini sering dianggap membawa kemajuan pesat 

dan lebih baik serta sebagai tanda semakin meningkatnya kualitas kehidupan. 

Dengan majunya teknologi, banyak hal yang dulu tak mungkin dilakukan menjadi 

mungkin dilakukan. Penemuan teleskop misalnya, yang mampu meneropong 

benda di angkasa sehingga benda angkasa yang jaraknya sangat jauh bisa dilihat 

seolah-olah dekat, atau ditemukannya berbagai mesin dan peralatan modern yang 

memudahkan kehidupan sehari-hari. Ini mengandaikan bahwa dunia ada dalam 

                                                 
2
 Kevin O‟donnell, Postmodernisme hlm. 12 

3
 The Liang Gie, Pengantar Filsafat Teknologi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996) hlm. 

53 
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genggaman manusia modern. Perkembangan inilah yang menjadi tolak ukur dari 

kemajuan zaman modern. 

Modernisme sebagai gerakan dimulai pada kurun waktu dari kira-kira 

tahun 1910 sampai pecahnya perang dunia II. Para pelopor modernis adalah 

generasi-generasi yang bertumpu pada sains, yang mengimpikan dunia yang 

semakin maju dan semakin lebih canggih. Modernisme adalah lahirnya kekuatan 

baru dari potensi-potensi manusia yang mulai digali. Kepercayaan pada sains dan 

teknologi begitu kuat dan menjadi satu-satunya pijakan karena dunia dilanda 

penemuan baru : telepon, radio, penerbangan komersial, penerangan listrik dan 

segala bentuk penemuan mutakhir lainnya. 

 Tetapi pada saat yang sama, modernitas dengan segala kemajuannya dan 

kemapanan yang diciptakannya melahirkan suara protes.
4
 Hal ini dikarenakan 

banyak hal yang mulai tergerus dengan adanya  kemajuan-kemajuan yang diraih. 

Kemodernan yang pada awalnya hanya dianggap dan disepakati sebagai majunya 

kehidupan ke arah yang lebih baik dan kehidupan yang lebih menjanjikan 

kemudian melahirkan berbagai pandangan yang sama sekali lain dari sebelumnya. 

Orang mulai menilai kemodernan dari sudut pandang lain, bahwa modernitas 

dengan segala sisi positif yang ditimbulkannya ternyata juga tak lepas dari sisi 

negatif. Majunya bidang transportasi banyak menimbulkan polusi lingkungan. 

Kemajuan dalam bidang mesin menjadikan tenaga manusia kurang dihargai 

karena tenaga mesin dinilai lebih efisien. Timbulnya kemudahan-kemudahan ini 

bukan hanya berakibat pada adanya eksploitasi alam yang semakin gemar 

                                                 
4
 Kevin O‟donnell, Postmodernism hlm. 14 
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dilakukan, tetapi juga berakibat pada timbulnya krisis kemanusiaan. Hubungan 

manusia yang dulu bergantung dengan alam mulai berubah menjadi hubungan 

antagonis. Manusia semakin sewenang-wenang bertindak eksploitatif. 

Adanya perdebatan mengenai dampak positif-negatif dari kemodernan 

melahirkan sebuah konsep yang banyak dibicarakan. Di akhir abad ke- 20, para 

filsuf, ilmuwan sosial, teolog maupun seniman banyak memperdebatkan 

eksistensi yang telah menjadi hal umum, tetapi menjadi sebuah masalah yang tak 

berhenti diperdebatkan sampai saat ini. Permasalahan itu adalah kondisi manusia 

yang teralienasi.
5
 Konsep alienasi ini menjadi penting ketika disandingkan dengan 

kehidupan kontemporer saat ini. Bahkan barangkali pembahasan ini penting dikaji 

untuk menemukan eksistensi manusia yang autentik. 

Pembicaraan mengenai alienasi dimulai oleh G.W.F. Hegel. Hegel 

mengatakan bahwa pembahasan alienasi ini penting dalam kaitannya dengan 

munculnya kesadaran atau perasaan terhadap keliyanan (otherness) atau suatu hal. 

Dalam pemakaiannya oleh Hegel, pada umumnya hal yang akhirnya menjadi 

asing bagi individu disebut sebagai „teralienasi‟. Hegel berpendapat bahwa 

manusia secara esensial adalah spirit, dan bahwa universalitas adalah perkara 

esensial bagi apapun, yang secara hakiki bersifat spiritual. Maka hilangnya 

universalitas menyebabkan orang yang bersangkutan dengan demikian 

mengalienasi dirinya dari nature terdalam dan berakhir secara ekstrim berselisih 

                                                 
5
 Stephanus Advent Novianto, “Modern Times: Refleksi Manusia Terhadap Alienasi 

Diri”, Jurnal Filsafat Driyarkara, Th. XXXII No. 2/ 2011, Hal. 64 
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dengan dirinya sendiri.
6
 Menurut Hegel, kondisi inilah yang menyebabkan 

alienasi terjadi. 

Berbeda dengan Hegel, alienasi dalam pandangan Karl Marx berhubungan 

dengan kondisi kaum buruh atau pekerja. Hakikat manusia menurut Marx adalah 

sebagai seorang pekerja sekaligus kreator.
7
 Bekerja merupakan proses realisasi 

diri manusia yang paling nyata. Makna bekerja dari Marx adalah bahwa konsep 

kerja tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia yang memiliki potensi untuk 

melakukan sesuatu. Kerja adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk 

membuatnya menjadi semakin nyata. Kerja juga berarti ekspresi kemampuan khas 

manusia yang tidak melulu terbatas pada aktifitas ekonomi, melainkan mencakup 

segala hal yang berkaitan dengan daya kreatif seseorang. Alih-alih sebagai 

realisasi diri, proses kerja manusia pada masa modern menjadi arena eksploitasi 

diri. Di sinilah konteks alienasi Marx mendapatkan relevansinya. Kaum buruh 

tidak lagi bekerja sebagai sarana merealisasikan diri, tetapi malah mengasingkan 

diri seseorang. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kaum borjuis yang mengatur 

perekonomian dengan menguasai alat produksi memaksa kaum buruh untuk 

bekerja sesuai ketentuan-ketentuan pasar yang dibuat. Mereka tidak lagi bekerja 

dengan bebas dan universal. Mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup—inilah 

yang semakin memiskinkan diri manusia. Mereka menjadi terasing dari diri 

sendiri dan orang lain.
8
 

                                                 
6
 Ricard Schacht, Alienasi: Pengantar Paling Komperhensif terj. Ikramullah Mahyuddin 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2005) Hal. 60. 
7
 Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Karl Marx (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004) hlm. 17. 
8
 Stephanus Advent Novianto, “Modern Times: Refleksi Manusia Terhadap Alienasi 

Diri”, Jurnal Filsafat Driyarkara, Th. XXXII No. 2/ 2011, Hal. 64. 
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Di sinilah hadir sumbangsih pemikiran Erich Fromm yang mampu 

berdialektika dengan wacana alienasi pada masanya. Erich Fromm ilmuwan 

dengan latar belakang sebagai seorang psikolog  mendefinisikan alienasi secara 

lebih luas dalam konteks modern. Fromm mencoba menganalisis dan meneropong 

kemodernan dari sudut pandang yang lain. Benar bahwa segala fasilitas modern 

memberikan kemudahan bagi kehidupan dan juga sebagai era di mana manusia 

lepas dari otoritas gereja seperti pada masa pertengahan. Namun menurut Fromm, 

era modern membawa dampak yang tidak remeh terhadap kehidupan terutama 

terhadap eksistensi manusia. Fromm menyebutkan ada otoritas lain yang 

membelenggu manusia secara tidak sadar. 

Fromm mengklasifikasikan otoritas yang ada pada abad ke-19. 

Menurutnya, ada dua otoritas pada masa itu, yaitu otoritas rasional dan otoritas 

irrasional. Dalam membedakannya, Fromm menggambarkan dua contoh. 

Hubungan antara guru dan murid serta hubungan majikan dan budak, keduanya 

didasarkan pada superioritas seorang terhadap yang lain. Kepentingan guru dan 

murid terletak dalam arus yang sama. Guru puas jika ia berhasil memajukan 

murid. Jika guru gagal melakukannya, maka kegagalan muridnya berarti pula 

kegagalannya. Lain halnya dengan majikan yang ingin mengeksploitasi budak 

semaksimal mungkin: semakin banyak ia mendapat jasa dari budaknya, maka 

semakin puaslah sang majikan. Kepentingan mereka sudah pasti antagonis, sebab 

apa yang merupakan kepentingan pihak yang satu mengganggu pihak yang lain.
9
 

                                                 
9
 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat, terj.Thomas Bambang Murtianto (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 1995)  hlm. 104 
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Dinamika otoritas dalam dua tipe hubungan di atas juga berbeda: semakin 

murid belajar, semakin berkuranglah jurang antara dia dan gurunya. Murid 

berkembang semakin menjadi seperti gurunya sendiri. Dengan kata lain, 

hubungan otoritas rasional cenderung menghilangkan otoritas itu sendiri. 

Sedangkan jarak antara majikan dan budak semakin lebar dalam waktu yang lama, 

karena otoritas menjadi dasar eksploitasi.
10

 Maka keduanya sangat bertolak 

belakang: otoritas yang satu memacu kemajuan, dan yang lain bersifat 

menghambat. 

Fromm membandingkan adanya kedua otoritas yang ada pada abad ke-19 

dengan kondisi manusia modern yang menurutnya terbelenggu oleh otoritas yang 

lain. Menurutnya tidak ada lagi otoritas yang secara terang-terangan 

mengintimidasi manusia modern, tetapi manusia modern diatur oleh ketakutan 

akan otoritas anonim, yaitu otoritas pendapat umum dan pasar. Fromm 

menjelaskan bahwa otoritas ini bersifat tidak jelas, tetapi menjadi otoritas anonim, 

tidak kelihatan dan tak bisa ditunjuk. Tak seorangpun boleh menuntut seorang 

pribadi, tidak juga ide, tidak juga hukum moral. Namun kita semua menyesuaikan 

diri sama seperti atau lebih daripada orang-orang di dalam masyarakat yang 

sangat otoriter. Tak ada seorangpun yang menjadi pusat otoritas kecuali 

„‟Sesuatu.‟‟
11

 Lebih lanjut Fromm menjelaskan Sesuatu itu adalah profit, 

kebutuhan-kebutuhan ekonomis, pasar, akal sehat, pendapat umum, apa yang 

„‟seseorang‟‟ lakukan, pikirkan dan rasakan. Manusia modern tidak tunduk 

kepada orang secara personal. Manusia modern tidak mengalami konflik dengan 

                                                 
10

 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat, hlm. 104 
11

Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat, hlm. 168. 
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otoritas, tetapi manusia modern juga tidak yakin pada diri sendiri, hampir tanpa 

invidualitas dan hampir tanpa konsepsi tentang diri sendiri. 

Dalam analisisnya mengenai implikasi kemodernan terhadap karakter 

manusia inilah, Fromm menggunakan konsep alienasi sebagai titik sentral. Fromm 

mendefinisikan alienasi sebagai suatu cara pengalaman hidup di mana seorang 

mengalami dirinya sebagai sosok terasing. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

orang tidak lagi melakukan sesuatu atas dasar kehendaknya sendiri, tetapi disetir 

oleh sesuatu di luar dirinya. Ia asing dengan dirinya sendiri. Ia tak mengalami 

dirinya sendiri sebagai pusat dunianya dan sebagai pencipta aktivitas-aktivitasnya 

sendiri tetapi semua sikap dan bahkan yang dipikirkannya menjadi tuan baginya, 

dan ia tunduk padanya.
12

  

Fromm menemukan bahwa kemajuan paling menonjol yang dialami 

manusia modern adalah keajaiban produksi yang bermuara pada keajaiban 

konsumsi. Masyarakat modern telah terjerat budaya kapitalisme yang mengikis 

kediriannya. Karakter manusia modern tergoda untuk membeli sebanyak mungkin 

bukan atas dasar pemanfaatan barang, tetapi atas dasar kebutuhan untuk 

mengkonsumsi yang dirangsang secara kuat oleh iklan.
13

 

Di samping itu, ciri kemodernan yang paling nampak adalah manusia telah 

berhasil bebas dari otoritas yang membelenggu dan sadar diri sebagai individu, 

menjadi satu-satunya subjek terhadap hukum akal budi dan bebas menjalankan 

keputusan-keputusannya sendiri. Namun hal ini juga menimbulkan sebuah 

masalah baru. Menurut Fromm, kesadaran individual berganti dengan kebutuhan 

                                                 
12

 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat , hlm. 131 
13

Jean P. Baudrillard, Masyarakat Konsumsi, terj. Wahyunto (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2009), hlm. 90 
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akan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial dan seluruh hukum-hukumnya. 

Maka orang berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti ritme hidup bersama agar 

dapat diakui sebagai bagian dari golongan dengan menjalankan hal-hal yang 

sesuai aturan, walaupun sebenarnya ia adalah orang yang tak berdaya tanpa ia 

sadari.
14

 

Dalam masyarakat modern, secara sosial, manusia dituntut dengan 

keharusan untuk menyesuaikan diri dan saling berguna bagi orang lain. Fromm 

mengakui, manusia adalah makhluk sosial dengan kebutuhannya yang mendalam 

untuk saling berbagi, saling membantu dan merasa sebagai sesama anggota 

kelompok. Fromm mengatakan bahwa upaya-upaya sosial ini menguasai individu 

dan menggeser posisi individu dalam kehidupannya, menjadikan hukum sosial 

lebih dominan dan bersifat membelenggu .
15

 Tuntutan menjadi manusia sosial 

justru menjadi sebuah kekuatan yang menyebabkan alienasi bagi diri manusia. 

Dalam kehidupan pribadinya sebagai individu manusia menderita isolasi dan 

ketersendirian yang merupakan konsekuensi dari kekuatan-kekuatan sosial yang 

mengharuskan manusia untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok 

besar. Fromm menyebutnya sebagai kegiatan „mengikuti suatu ritme yang sudah 

diukur‟. Maka semua manusia bekerja bersama-sama. Manusia melakukan 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam derap langkah yang serempak tanpa 

dipertanyakan. Dalam menggambarkannya, Fromm mengutip apa yang dikatakan 

                                                 
14

 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat  , hlm. 107 
15

 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat  , hlm. 154 
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Adlai Stevenson „‟Kita tidak lagi berada dalam bahaya menjadi budak, tetapi kita 

terancam oleh bahaya menjadi robot-robot.‟‟
16

 

Dalam analisisnya tentang masyarakat modern beserta kemajuan-

kemajuan yang telah diraih inilah, Fromm memberikan penilaian kritis terhadap 

dampak kebudayaan modern terhadap kesejahteraan masyarakat yang hidup di 

dalamnya dengan menggunakan konsep alienasinya. „‟Manusia modern‟‟, kata 

Fromm, „‟telah teralienasi dari dunia yang ia ciptakan sendiri, dari sesamanya, 

dari benda-benda yang ia gunakan dan konsumsikan, dari pemerintahannya dan 

dari dirinya sendiri.‟‟
17

 

Konsep Fromm tentang alienasi merupakan kegelisahan Fromm terhadap 

kehidupan manusia modern beserta kemajuan-kemajuannya yang pada akhirnya 

membelenggu kehidupan manusia itu sendiri. Manusia modern perlu melakukan 

perubahan dalam banyak bidang agar kembali menjadi manusia yang paripurna 

dan sadar terhadap eksistensi dirinya. Banyaknya perubahan dan kemajuan yang 

diraih manusia cenderung menjadi penyebab hilangnya kesadaran manusia atas 

dirinya secara penuh dan terputusnya hubungan dengan hal-hal di luar diri 

manusia. Untuk itulah penulis menilai bahwa penelitian ini penting untuk 

dilakukan. 

Analisis Fromm terhadap kondisi manusia modern dengan menggunakan 

konsep alienasinya merupakan sebuah pemikiran yang menarik karena Fromm 

merupakan seorang tokoh dari Mazhab Frankfurt yang terkenal dengan teori 

kritisnya. Selain itu, pembahasan mengenai alienasi tidak banyak dibahas secara 

                                                 
16

 Dalam pidato ilmiah Adlai Stevenson di Universitas Columbia, dalam Erich Fromm, 

Masyarakat Yang Sehat  , hlm. 110. 
17

 Erich Fromm, Masyarakat Yang Sehat, hlm. 56. 
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khusus dan mendalam dalam karya para tokoh. Dari banyak tokoh yang menulis 

tentang filsafat, Fromm juga merupakan seorang pemikir yang menulis konsepnya 

dengan bahasa yang mudah dipahami. 

 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa yang dimaksud dengan alienasi menurut Erich Fromm? 

2. Apa yang menyebabkan terjadinya alienasi dan bagaimanakah 

solusinya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Beberapa tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Memperkenalkan pemikiran Erich Fromm tentang konsep alienasi. 

2. Menganalisis fenomena modern dan dampaknya terhadap kehidupan 

manusia secara umum. 

Adapun kegunaan yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kontribusi terhadap khazanah pemikiran modern. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis terhadap masalah 

kemodernan yang terjadi saat ini. 

3. Sebagai usaha memenuhi syarat yang diberlakukan untuk meraih gelar 

kesarjanaan Filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 
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D. Telaah Pustaka 

Tidak banyak penelitian atau karya tentang pemikiran Erich Fromm. 

Terutama karya-karya yang secara khusus berkenaan dengan konsep alienasi. 

Pemikiran Erich Fromm banyak diulas dalam kaitannya dengan permasalahan 

psikologi. Namun demikian, karya pendukung tentang pemikiran Erich Fromm 

secara umum, cukup tersedia di berbagai bahan literatur. 

Beberapa karya yang menjelaskan pemikiran Erich Fromm secara umum 

antara lain, tulisan Nur Iman Subono berjudul Psikologi Sosial Materialis yang 

Humanis. Karya ini menjelaskan dilema kebebasan manusia dan bagaimana 

manusia berusaha mencari keamanan di bawah berbagai keberadaan besar yang 

terlihat lebih kokoh entah rezim politik, ideologi, atau yang lainnya. Selain itu 

beberapa skripsi yang mengulas pemikiran Erich Fromm di antaranya adalah yang 

ditulis oleh Mu'ammar berjudul Pemikiran Erich Fromm Tentang Tipologi 

Karakter Manusia: Tijauan Psikologi Agama yang menjelaskan tentang Psikologi 

Islam. Skripsi Susanto yang berjudul Konsep Kesehatan Mental Menurut Erich 

Fromm (Relevansinya Dengan Psikologi Islam), yaitu tentang psikologi 

kesehatan. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan dengan judul Telaah Kritis Pemikiran 

Psikologi Humanistik Erich Fromm (Dalam Perspektif Islam). Skripsi ini 

mempertanyakan apakah kajian Erich Fromm tentang eksistensi manusia sesuai 

dengan perspektif Islam tentang fitrah manusia. Walaupun menyimpulkan Allah 

adalah pusat segalanya (Teosentris), perspektif Islam tetap memperhatikan serta 

mempedulikan eksistensi manusia. Titik inilah yang bersinggungan dengan kajian 

Antroposentris Erich Fromm. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh A. Rifa‟i 
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Abun yang berjudul Kekerasan, Cinta dan Keterasingan Manusia ( Tafsiran 

Filosofis Konsep Etika Erich Fromm) yang dipublikasikan dalam surat kabar 

Sriwijaya Post
18

 ini mempertanyakan tindak kekerasan yang dilakukan 

sekelompok orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai altruistik yang seharusnya 

dimiliki oleh manusia. Penelitian ini menggunakan teori etika Erich Fromm dan 

dengan khusus  menganalisis tindak kekerasan. Meskipun penelitian ini juga 

membahas mengenai manusia modern, tetapi lebih dikhususkan pada perlunya 

etika mencintai yang ditanamkan pada setiap orang modern. Sedangkan skripsi 

yang akan penulis paparkan yang berjudul Alienasi Menurut Erich Fromm 

bermaksud secara spesifik menjelaskan pemikiran Erich Fromm tentang konsep 

alienasinya dan menggunakannya untuk menganalisis fenomena modern saat ini. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach)
19

. 

Secara garis besar metode penelitian terbagi menjadi dua tahap. Pertama, 

pengumpulan sumber data. Kedua, metode pengolahan dan analisis data. 

1. Sumber data 

a. Sumber Primer 

Buku pokok yang menjelaskan tentang alienasi terdapat dalam 

buku Erich Fromm yang berjudul The Sane Society yang diterjemahkan 

oleh Thomas Bambang Murtianto dengan judul Masyarakat yang Sehat 

                                                 
18

 A. Rifai Abun, Kekerasan, Cinta Dan Keterasingan Manusia : Tafsiran Filosofis 

Konsep Etika Erich Fromm (http://www. Indonesia. Com/sripo/2003/03/27/2703op 1.htm, 27 

Maret 2014) 
19

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach I, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 

1984) hlm. 23-24 

http://www/


14 

 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995). Didukung dengan karya Erich 

Fromm yang lain yaitu buku berjudul Escape From Freedom yang 

diterjemahkan oleh Kamdani dengan judul Lari Dari Kebebasan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997). The Revolutian Of Hope 

Toward a Humanized of Teknology yang diterjemahkan oleh Th. Bambang 

Murtianto dengan judul Revolusi Pengharapan: Menuju Masyarakat 

Teknologi yang Semakin Manusiawi. 

b. Data Sekunder 

Adapun untuk data pendukung (sekunder), penulis banyak 

menggunakan literatur tentang modernitas dan budaya populer serta buku-

buku tentang teknologi, di antaranya tulisan Henry S. Sabari berjudul 

Doetoevsky, Menggugat Manusia Modern (Yogyakarta Kanisius:, 2008), 

tulisan Francis Lim berjudul Filsafat Teknologi Don Ihde Tentang Dunia, 

Manusia dan Alat (Yogyakarta Kanisius:, 2008) dan juga buku berjudul 

Alienasi: Pengantar Paling Komperhensif (Yogyakarta Jalasutra: 2005) 

maupun juga situs-situs di internet yang tentu menyangkut mengenai 

pembahasan. 

2. Metode pengolahan data 

a. Deskriptif 

Menjelaskan pokok-pokok pemikiran yang sedang diteliti, yaitu 

pemikiran Erich Fromm tentang konsep alienasi. 

b. Interpretasi 
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Memahami kandungan konsep alienasi dalam pemikiran Erich 

Fromm dengan cara ditafsirkan. Metode ini digunakan guna 

mendapatkan pemahaman lebih mendalam. 

c. Analisis 

Menggunakan konsep alienasi dari pemikiran Erich Fromm untuk 

menganalisis masalah-masalah dalam lingkup kemodernan secara 

mendalam. 

 Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan pemikiran tokoh 

dan penerapannya dalam menganalisis fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa 

bentuk, aktifitas, karakteristik dan perubahan yang ada dengan jalan 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan pemikiran dari seorang tokoh. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini dapat disistematikan penyajiannya sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan. Di dalamnya berisi subbab lainnya yaitu, 

latar belakang masalah mengenai pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan 

dengan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, membahas tentang perjalanan pemikiran pemikiran Erich 

Fromm meliputi kehidupan masa kecil dan perjalanan intelektualitas serta karya-

karyanya. 

Bab ketiga, membahas sejarah istilah alienasi beserta pemikiran beberapa 

tokoh tentang alienasi, yaitu G.W.F. Hegel, Karl Marx dan J.P. Sartre. 

Bab keempat, membahas tentang konsep alienasi Erich Fromm meliputi 

konsep manusia dan kerangka teorotis konsep alienasi Erich Fromm. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari 

penulis berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan selama proses awal hingga 

akhir penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari pembahasan sebelumnya tentang konsep 

alienasi Erich Fromm beserta analisisnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Konsep  alienasi menurut Fromm adalah suatu cara pengalaman hidup 

ketika seseorang mengalami dirinya sebagai sosok terasing. Ia merasa 

asing dengan dirinya sendiri dan tak mengalami dirinya sebagai pusat 

dunianya. Fromm menjelaskan kondisi keterasingan manusia 

berhubungan dengan empat hal, yaitu keterasingan manusia dengan 

alam, keterasingan manusia dengan orang lain, keterasingan manusia 

dengan masyarakat dan keterasingan manusia dengan diri sendiri. 

2. Dalam analisisnya terhadap fenomena modern, Fromm berpendapat 

bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya alienasi terutama pada 

masyarakat modern adalah tercerabutnya kesadaran manusia sebagai 

subjek dalam dunianya sendiri yang dipengaruhi oleh banyak hal, di 

antaranya adalah perkembangan pemikiran manusia dalam bidang 

teknologi, berlimpah ruahnya barang-barang yang menjadi komoditas 

dan menyebabkan karakter manusia modern yang konsumtif dan juga 

hal-hal yang abstrak seperti pemikiran, ideologi dan juga pendapat 

umum yang menggeser keotonomian manusia sebagai subjek bagi 

dirinya sendiri. Modernitas yang sebelumnya dianggap sebagai 
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kemajuan mutlak oleh Fromm mulai dilihat dari sudut pandang yang 

sama sekali lain, bahwa modernitas bukan hanya berisi kemajuan yang 

bersifat positif, tetapi juga bisa menjadi hal negatif bagi manusia. 

3. Fromm memberikan solusi terhadap kondisi manusia modern yang 

menurutnya mendekati alienasi total, yaitu dengan mengadakan 

perubahan-perubahan simultan dalam segala bidang, yaitu bidang 

industri dan organisasi politik, spiritual, orientasi filosofis, struktur 

karakter manusia dan kebudayaan. Perubahan tersebut juga harus 

disertai dengan kesadaran yang dimulai dari masing-masing individu 

menjadi pribadi yang sepenuhnya sadar dan menekan nafsu irasional. 

4. Menurut hemat penulis, konsep alienasi Fromm merupakan konsep yang 

komperhensif guna dijadikan pisau analisis karena konsep alienasi 

Fromm mencakup hampir seluruh fenomena modern agar semakin 

timbul kesadaran dalam setiap karakter individu. 

  

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

modernitas atau secara khusus tentang pemikiran Fromm, akan lebih 

baik jika konsep Fromm digunakan untuk menganalisis fenomena 

modern yang khusus karena konsep alienasi Fromm sangat luas ruang 

lingkupnya. Tulisan-tulisan Fromm telah banyak diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia, tetapi masih sangat sedikit referensi yang 
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mengulas pemikiran Fromm yang ditulis oleh orang lain, khususnya 

mengenai alienasi. 

2. Meskipun pemikiran Fromm dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat 

sekuler Eropa, tetapi bisa diterapkan untuk menganalisis masyarakat 

Indonesia sebagai negara berkembang dan mulai merambah pada 

kemajuan-kemajuan dalam banyak bidang, di antaranya teknologi dan 

industri. 
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