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Kegiatan  Belajar 1: 
 

INTERAKSI SOSIAL 
 
Kompetensi Dasar 1: 
Mendeskripsikan pengertian, syarat, teori-teori, serta bentuk-bentuk interaksi 
sosial 
 
MATERI 

 

A. Pengertian 

 

Pertama-tama saya akan mengajak Anda untuk memahami hakekat manusia 

sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Manusia sebagai individu membutuhkan individu lain dan harus 

berinteraksi dengan individu lain. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh seorang 

bayi yang baru lahir dan apa yang terjadi bila bayi tersebut ditinggal sendiri tanpa ada 

orang lain di sekitarnya? Anda tentu setuju dengan saya bahwa bayi yang baru lahir 

seperti itu hanya bisa melakukan gerakan yang sangat terbatas dan hanya bisa 

menangis, tanpa bisa melakukan apapun bila bayi tersebut membutuhkan sesuatu, 

misalnya makan dan minum. Mustahil bayi yang baru lahir dapat memenuhi kebutuhan 

makan dan minum sendiri, demikian juga dengan kebutuhan lain. Bila tidak ada orang 

lain, misalnya orangtua, saudara, dan lain-lain, maka bayi itu mungkin akan meninggal. 

Demikian pula ketika tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan tua sekalipun, seseorang 

tidak akan mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.  

Anda seperti orang lain tentu juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi dan tidak mungkin semua kebutuhan itu dipenuhi sendiri. Anda niscaya 

membutuhkan orang lain. Untuk memenuhinya Anda harus melakukan interaksi sosial. 

Nah, di sini kita akan membicarakan konsep  interaksi sosial. Menurut Anda, apakah 

yang dimaksudkan dengan interaksi sosial. Coba bandingkan jawaban Anda dengan 

pengertian di bawah ini! 
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Nah, Anda sudah memahami pengertian interaksi sosial. Saya akan mengajak 

Anda untuk lebih mendalami pengertian tersebut. Interaksi sosial hanya terjadi antara 

manusia dengan manusia. Interaksi sosial tidak terjadi antara manusia dengan 

binatang. Kata sosial dalam interaksi sosial menunjuk pada kehidupan manusia. 

Bagaimana dengan interaksi antara seorang pawing dengan ikan lumba-lumba dalam 

sirkus? Apakah dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial? 

 

B. Syarat Interaksi Sosial  

Agar interaksi sosial dapat berlangsung dibutuhkan dua syarat yaitu: adanya 

kontak sosial dan komunikasi.  Pernahkan Anda  memegang sebuah patung? Apakah 

patung tersebut memberikan reaksi balik? Tentu saja tidak ada reaksi balik. Kontak 

dengan benda mati tidak dapat dikategorikan sebagai kontak sosial karena tidak ada 

reaksi dari benda mati tersebut. 

Bagaimana bila yang Anda pegang itu adalah bagian tubuh tertentu dari seorang 

teman yang berlawanan jenis kelamin? Bagaimana reaksi dari teman tersebut? Apakah 

dia hanya diam saja seperti benda mati. Tentu saja tidak. Dia akan memberikan reaksi 

terhadap tindakan Anda tersebut. Teman Anda tentu akan marah dan menganggap 

sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan atau  merupakan tantangan untuk berkelahi. 

Tindakan yang Anda lakukan dapat dikategorikan sebagai kontak sosial karena 

mendapatkan reaksi dari orang lain. 

Kontak sosial tidak hanya tergantung pada tindakan seseorang, tetapi juga 

sangat tergantung pada reaksi terhadap tindakan itu. Dengan demikian kontak sosial 

terjadi bila melibatkan antarmanusia  dan saling memberikan aksi dan reaksi. Kontak 

sosial tidak dapat terjadi antara manusia dengan benda mati. Kontak sosial dapat 

berlangsung melalui dua bentuk, yaitu: kontak sosial secara langsung (face to face) dan 

secara tidak langsung (melalui media perantara). 

Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi saling 
pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan 
individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang terpenting 
dalam interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik.  
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Kita mempunyai kebiasaan berjabat tangan bila bertemu dengan saudara atau 

teman. Kita juga pernah mengirim pesan singkat (SMS), menelepon, dan mengirim surat 

kepada orang lain. Berjabat tangan merupakan contoh kontak sosial face to face, 

sedangkan mengirim SMS, menelepon dan berkirim surat merupakan contoh kontak 

sosial yang dilakukan secara tidak langsung karena menggunakan perantara. Pada 

zaman modern seperti sekarang orang menjalin kontak sosial dengan orang lain tidak 

harus dilakukan secara langsung (face to face), melainkan bisa memanfaatkan media 

sebagai perantara, seperti handphone, telepon rumah, surat, internet, telegram, e-mail, 

dan bahkan orang. Namun ada norma-norma sosial yang mengatur penggunaan media-

media itu. Bila norma-norma itu dilanggar akan mendapatkan sanksi.  

Kontak sosial saja belum cukup untuk menjalin interaksi sosial masih dibutuhkan 

syarat lain yaitu: adanya komunikasi. Dalam menjalin kontak sosial diharapkan orang 

lain mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Agar orang lain mengerti dan 

memahami pesan yang disampaikan dibutuhkan apa yang disebut dengan komunikasi. 

Penyampaian pesan dapat dilakukan baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi 

nonverbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui simbol-simbol suara 

yang mempunyai makna atau arti, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi 

melalui bahasa tubuh (body language)  atau gerakan tubuh (gesture). Contoh 

komunikasi verbal adalah guru menjelaskan materi interaksi sosial kepada siswa 

dengan menggunakan lambang-lambang suara. Contoh komunikasi nonverbal adalah  

menganggukan dan menggelengkan kepala, menangis, tertawa, tersenyum, dan 

mengepalkan tangan. 

 

C. Teori-teori Interaksi Sosial 

Apa bedanya simbol dengan tanda. Pengertian sebuah tanda biasanya 

berhubungan dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap dengan pancaindera. Di 

perempatan jalan dipasang lampu berwarna merah, kuning, dan hijau adalah tanda 

yang artinya berhenti, peringatan, dan boleh jalan. Simbol bersifat abstrak. Ketika saya 

menyebut kata ayam, segera Anda membayangkan dalam pikiran bentuk fisik ayam 

tanpa harus didukung kehadiran fisik ayam tersebut, karena Anda  memiliki daya khayal 

dan memiliki kesepakatan bersama akan pengertian kata ayam. Namun perlu diingat 
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makna simbol tertentu tidak selalu bersifat umum: berlaku sama di setiap situasi dan 

daerah. Budaya yang berbeda melahirkan arti atau makna yang berbeda terhadap 

bahasa isyarat.  

Seperti sudah saya contohkan di atas bahwa suatu simbol tertentu tidak selalu 

bersifat universal yaitu berlaku sama di setiap situasi dan daerah. Nilai atau makna 

sebuah simbol tergantung kepada kesepakatan  orang-orang atau kelompok yang 

menggunakan simbol itu. Menurut Leslie White (Ritzer, 1992), makna suatu simbol 

hanya dapat ditangkap melalui cara-cara nonsensoris, yaitu melalui proses penafsiran  

(interpretative process). Makna dari suatu simbol tertentu dalam proses interaksi sosial 

tidak begitu saja bisa langsung diterima dan dimengerti oleh semua orang, melainkan 

harus terlebih dahulu ditafsirkan.  

Anda juga bisa mempelajari interaksi sosial dengan pendekatan tertentu. Salah 

satu pendekatan tersebut adalah interaksionisme simbolik (simbolic interactionism). 

Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Kata interaksionisme 

menunjukkan bahwa sasaran pendekatan ini adalah interaksi sosial, sedangkan kata 

simbolik merujuk pada penggunaan simbol-simbol pada interaksi sosial tersebut. 

Menurut Leslie White (Ritzer, 1992), simbol merupakan sesutau yang nilai atau 

maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Makna atau 

nilai itu tidak berasal dari atau ditentukan oleh ciri-ciri yang secara intinsik terdapat di 

dalam bentuk fisiknya. Seperti sudah saya jelaskan pada paragraph di atas bahwa 

makna atau niali suatu simbol, menurut White, hanya dapat ditangkap melalui cara-cara 

nonsensoris, yaitu melalui proses penafsiran. 

Herbert Blumer (Poloma, 1992), salah seorang penganut pemikiran Mead, pokok 

pikiran interaksionisme simbolik ada tiga: pertama, bahwa manusia bertindak (act) 

terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut 

baginya. Saya ambil contoh tindakan seorang muslim ketika menyembelih ayam dan 

tindakan seorang pedagang ayam non muslim karena makna menyembelih ayam bagi 

orang muslim dan non muslim berbeda; Kedua, makna yang dipunyai sesuatu berasal 

atau muncul dari interaksi sosial. Marilah kita ambil contoh warna merah dan putih. Bagi 

masyarakat di luar Indonesia memaknai warna merah dan putih sebagai warna biasa 

saja, tetapi bagi masyarakat Indonesia warna merah putih mempunyai makna sebagai 
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warna bendera pusaka yang harus dihormati dan dijunjung tinggi; Ketiga, makna 

diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran (interpretative process) yang 

digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Makna yang muncul 

dari interaksi sosial tidak begitu saja diterima, melainkan ditafsirkan terlebih dahulu. 

Apakah seseorang perempuan akan menerima atau tidak ajakan makan malam dari 

teman laki-lakinya atau tidak tergantung dari itikad baik atau buruk dari laki-laki tersebut. 

Pendekatan lain dikemukakan oleh W.I. Thomas tentang definisi situasi. Berbeda 

dengan pendekatan behavioristik bahwa interaksi manusia merupakan pemberian 

tanggapan (respon) terhadap rangsangan (stimulus). Menurut Thomas, seseorang tidak 

langsung memberikan tanggapan ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Tindakan 

seseorang selalu didahului suatu tahap penilaian dan pertimbangan atau rangsangan 

dari luar diseleksi melalui proses yang dinamakan definisi situasi atau penafsiran situasi. 

Dalam proses ini seseorang memberikan makna pada rangsangan yang diterimanya itu. 

Pada contoh di atas, terhadap tawaran makan malam dari seorang teman laki-laki, 

seorang perempuan akan melakukan penafsiran makna tawaran makan malam 

tersebut. Dalam kaitan dengan definisi situasi ini Thomas terkenal dengan 

ungkapannya: “When men define situations as real, they are real in their concequences” 

(“Bila orang mendefinisikan situasi sebagai hal yang nyata, maka konsekuensinya 

nyata”). 

Erving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life juga 

mempunyai kontribusi penting terhadap interaksi sosial. Goffman menggunakan prinsip 

yang dinamakan dramaturgi (dramaturgy) yang oleh Margaret M. Poloma (1992) 

didefinisikan sebagai pendekatan yang menggunakan bahasa dan khayalan teater 

untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Usaha Goffman 

untuk mempelajari interaksi sosial diilhami oleh pendapat Sheakespeare bahwa dunia 

merupakan suatu pentas dan semua laki-laki dan perempuan merupakan pemain.  

Menurut Goffman (Poloma, 1992), individu yang berjumpa orang lain akan 

mencari informasi mengenai orang tersebut dan akan menggunakan informasi itu untuk 

mendefinisikan situasi. Dalam suatu perjumpaan masing-masing pihak, disengaja atau 

tidak, membuat pernyataan (expression) dan pihak lain memperoleh kesan (impression). 

Goffman membedakan dua pernyataan: pernyataan yang diberikan (expression given) 
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dan pernyataan yang dilepaskan (expression given off). Pernyataan yang diberikan 

merupakan pernyataan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi sesuai dengan 

apa yang lazim berlaku, sedangkan pernyataan yang dilepas mengandung informasi 

yang menurut orang lain memperlihatkan ciri si pembuat pernyataan.  

Mungkin Anda masih bingung dengan uraian di atas. Untuk memperjelas uraian 

di atas saya akan mengajak Anda untuk mencermati contoh berikut ini: Seorang yang 

mengucapkan terima kasih kepada orang lain dengan wajah cemberut. Ucapan terima 

kasih merupakan pernyataan yang diberikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, 

namun wajah cemberut marupakan pernyataan yang dilepaskan yang memberikan 

informasi tentang perasaan sebenarnya dari si pembuat pernyataan. 

 

D. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

 

Sebagai guru tentu Anda mempunyai pengalaman pernah berhubungan dengan 

orang lain, apakah dengan teman sejawat, kepala sekolah, pegawai administrasi 

maupun murid. Dengan teman sejawat, misalnya, dalam menjalankan tugas sehari-hari 

di kantor saling bekerjasama, namun adakalanya terdapat perbedaan pendapat, 

persaingan dalam memperebutkan jabatan, saling mencurigai, bahkan konflik. Namun di 

antara teman sejawat juga ada yang menjadi penengah untuk meredakan konflik 

tersebut.  

Kerjasama, persaingan, saling mencurigai, dan konflik tersebut dalam sosiologi 

merupakan proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung 

dalam jangka waktu tertentu sedemikian rupa sehingga menunjukkan pola-pola 

pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Bila kita perhatikan 

proses social tidak selalu menggambarkan hubungan sosial yang bersifat positif, bisa 

juga bersifat negatif (Soekanto, 1994). Dengan kata lain, proses sosial tidak hanya 

bersifat asosiatif, tetapi juga bisa bersifat disosiatif.  

Proses sosial dikatakan asosiatif bila proses itu mengarah pada bentuk 

kerjasama dan menciptakan kesatuan. Menurut Soerjono Soekanto (1992), proses 

sosial yang bersifat asosiatif mempunyai empat bentuk, yaitu: kerjasama (kooperasi), 

akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Berikut ini secara berturut-turut diuraikan empat 
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bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif seperti yang digagas Soerjono Soekanto 

tersebut: 

 

a) Kerjasama (Kooperasi) 

Untuk memahami konsep ini saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk 

memahami karakteristik masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai 

masyarakat yang komunalistik, yaitu masyarakat yang menghargai nilai-nilai hidup 

bersama, tolong menolong, gotongroyong, bekerjasama, dan lain-lain. Masyarakat 

seperti ini merupakan masyarakat yang menghindari kehidupan yang individualistik, 

persaingan, dan konflik. Sebaliknya negara yang mengembangkan ideologi liberalisme 

seperti negara-negara Barat justru lebih menghargai nilai-nilai individualistik dan  

persaingan.  

Nilai-nilai kebudayaan masyarakat seperti itu mempengaruhi cara berpikir, 

berperasaan, dan bertindak anggota masyarakatnya. Masyarakat yang komunalistik 

akan mendorong masyarakatnya untuk lebih mementingkan kerjasama daripada 

persaingan atau konflik. Anda sebagai guru tentu pernah mendapatkan tugas dari 

sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pekerjaan seperti itu sangat berat bila 

dikerjakan sendiri dan mungkin hasilnya tidak maksimum. Sebaliknya, bila dikerjakan 

bersama dengan teman sejawat tugas tersebut terasa ringan dan hasilnya bisa 

optimum. Anda masih ingat pepatah masyarakat kita “berat sama dipikul ringan sama 

dijinjing.” Pepatah tersebut menggambarkan dalam kehidupan sosial untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, baik berat maupun ringan, akan lebih mudah bila 

dikerjakan secara bersama-sama.  

Interaksi antarteman dalam menyelesaikan pekerjaan disebut dengan kerjasama 

(kooperasi). Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan kerjasama adalah usaha 

bersama antara orang perorang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat terjadi antara orang perorang atau 

antarkelompok. Kerjasama terjadi digerakkan oleh adanya tujuan bersama yang ingin 

dicapai. Pelaksanaan kerjasama juga dibutuhkan iklim yang menyenangkan. Kerjasama 

tersebut akan bertambah kuat bila ada bahaya dari luar yang mengancam. 
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Kerjasama dapat terjadi pada kelompok primer, seperti keluarga, dan kelompok 

sekunder seperti organisasi dan perusahaan. Kerjasama pada kelompok primer, seperti 

dalam keluarga, lebih banyak bersifat spontan, tidak ada perencanaan terlebih dahulu. 

Individu-individu anggota keluarga cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di 

dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. 

Dalam kelompok primer ini orang perorang lebih senang bekerja dalam tim selaku 

anggota tim daripada bekerja sendiri sebagai perorangan. 

Kerjasama yang terjadi pada kelompok sekunder lebih bersifat direncanakan 

secara rasional dan sengaja daripada bersifat spontan atau berdasarkan emosi 

solidaritas. Kelompok-kelompok sekunder merupakan kelompok yang bersifat terencana 

dan diatur, serta umumnya tidak bersifat tatap muka. Kerjasama dalam kelompok 

sekunder tidak hanya melibatkan anggota organisasi setempat, tetapi melibatkan juga 

individu-ndividu lain yang melintasi batas-batas daerah atau negara. Contoh, kerjasama 

internasional antarnegara.    

Kerjasama dapat diupayakan melalui berbagai bentuk. Di antara bentuk-bentuk 

kerjasama ini mungkin di antara Anda  pernah melakukan. Ada empat bentuk kerjasama 

yang selama ini terjadi di masyarakat, yaitu: 

• Tawar-menawar (bargaining) merupakan bagian dari proses pencapaian 

kesepakatan  untuk pertukaran barang atau jasa. Contoh: kerjasama antara 

pedagang dan pembeli; 

• Kooptasi (cooptation), yaitu usaha ke arah kerjasama yang dilakukan dengan jalan 

menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi 

atau kelompok; 

• Koalisi (coalition), yaitu usaha dua organisasi atau lebih  hendak mengejar tujuan 

yang sama dengan cara yang kooperatif. Contoh: koalisi antara Partai Demokrat dan 

Partai Golkar membentuk pemerintahan; 

• Patungan (joint-ventura), yaitu usaha bersama untuk mengusahakan suatu kegiatan, 

demi keuntungan bersama yang akan dibagi nanti secara proporsional dengan cara 

saling mengisi kekurangan masing-masing partner. Contoh: joint-ventura antara 

Pertamina dan Exon Mobil dalam eksplorasi minyak. 
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b).   Akomodasi 

Pernahkan Anda mendengar istilah akomodasi? Tentu pernah, paling tidak Anda 

pernah mempunyai pengalaman menjadi panitia dalam satu kegiatan. Salah satu yang 

dipersiapkan oleh panitia adalah akomodasi. Yang dimaksudkan oleh panitia dengan 

istilah akomodasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kamar hotel dan 

sebagainya. Penggunaan istilah ini kurang tepat, namun banyak orang memakai 

akomodasi dalam pengertian seperti itu. Menurut Anda apa yang dimaksudkan dengan 

akomodasi?  

Untuk menjawab pertanyaan itu tentu Anda pernah melihat perbedaan paham, 

pertentangan atau sengketa antara dua pihak. Misalnya, perbedaan paham atau 

pendapat antarteman sejawat di sekolah dalam mengambil keputusan. Teman sejawat 

yang berbeda pendapat akhirnya untuk sementara waktu menyepakati keputusan yang 

dapat diterima oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat. Kesepakatan ini 

memungkinkan pihak-pihak yang berbeda pendapat berkerjasama kembali, meskipun 

masih berbeda pendapat.  Pengertian akomodasi dapat dilihat pada kotak berikut: 

 

 

 

 

Yang Anda harus selalu ingat adalah bahwa akomodasi tidak pernah dapat 

menyelesaikan sengketa secara tuntas untuk selamanya. Akomodasi tidak akan 

menghilangkan perbedaan paham atau pendapat, namun pihak-pihak yang berbeda 

paham atau pendapat masih terus berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam proses 

akomodasi masing-masing pihak berpegang tuguh pada pendiriannya. Akomodasi 

dapat meredakan pertentangan untuk sementara. 

Akomodasi sebagai upaya untuk meredakan pertentangan mempunyai beberapa 

bentuk, antara lain: 

a. Pemaksaan (coercion), yaitu proses akomodasi yang berlangsung melalui proses 

pemaksaan sepihak dan dilakukan dengan mengancam salah satu pihak. 

Pemaksaan ini terjadi karena pihak-pihak yang bertentangan mempunyai perbedaan 

status sosial. Pihak yang kuat memaksa pihak yang lemah. Contoh: perbudakan. 

Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima 
oleh pihak-pihak yang sedang berbeda paham, berbeda pendapat, bersengketa atau bertentangan. 
Akomodasi terjadi pada orang-orang yang mau tak mau harus bekerjasama, meskipun dalam 
kenyataan mereka memiliki perbedaan paham, pendapat, dan bersengketa.   
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b. Kompromi (compromise) yaitu proses akomodasi yang berlangsung dalam bentuk 

usaha pendekatan oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak mengurangi 

tuntutannya sehingga diperoleh kata sepakat mengenai titik tengah penyelesian. 

Misalnya, kompromi antara buruh dengan pengusaha. 

c. Penggunaan jasa perantara (mediation), ialah suatu usaha kompromi yang tidak 

dilakukan sendiri secara langsung, melainkan dengan bantuan pihak ketiga, yang 

bersikap netral. Pihak ketiga hanya mengusahakan penyelesaian masalah secara 

damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasihat dan tidak mempunyai 

wewenang untuk memberi keputusan menyelesaikan suatu perkara. 

d. Penggunaan jasa penengah (arbritase) yaitu suatu cara untuk mencapai kompromi 

apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak sanggup mencapainya sendiri. 

Pertentangan diselesaikan pihak ketiga yang dipilih kedua pihak. Misalnya, dinas 

tenaga kerja ditunjuk untuk menyelesaikan sengketan antara buruh dengan majikan. 

e. Peradilan (adjudication) yaitu suatu usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan 

oleh pihak ketiga yang memang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa.  

 

c).   Asimilasi 

Istilah asimilasi dalam sosiologi dipakai untuk menggambarkan adanya peleburan 

atau pembauran kehidupan social dan kebudayaan dari dua kelompok.  Untuk 

memahami pengertian asimilasi perhatikan beberapa definisi berikut ini: 

 

Donald Leight, Suzanne Keller, dan Craig Calhoun  (1989) 

Assimilation is the incorporation  of a minority group into the culture and social life 

of the dominant group such that the minority eventually  disappears as a 

separate, identifiable unit. 

Tim Curry, Robert Jiobu, dan Kent Schwirian (2004) 

Assimilation is the blending of the culture and structure  of one racial or ethnic 

group with the culture and structure of society.  

Paul Horton dan Chester L. Hunt (1991) 

Asimilasi adalah pembauran kebudayaan di mana dua kelompok melebur 

kebudayaan mereka, sehingga melahirkan satu kebudayaan. Biasanya terjadi 
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terjadi pertukaran unsure-unsur kebudayaan, namun pada umumnya hal 

semacam itu hanya terjadi jika suatu kelompok menyerap kebudayaan kelompok 

lain. 

Soerjono Soekanto (1992) 

Asimilasi merupakan suatu proses social dalam taraf lanjut, yang ditandai dengan 

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara 

individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi 

kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan 

kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. 

  

 Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah pembauran atau 

peleburan kebudayaan dan kehidupan sosial di antara dua kelompok sehingga 

melahirkan kebudayaan baru yang menjadi milik bersama. Asimilasi mengarah pada 

lenyapnya perbedaan. Perbedaan-perbedaan akan digantikan dengan kesatuan pikiran 

dan tindakan. 

 Contoh asimilasi adalah Amerikanisasi di mana kelompok-kelompok imigran 

memberikan beberapa unsur kebudayaan mereka, tetapi lebih banyak menyerap inti 

kebudayaan yang bersumber dari Inggris. Pada masyarakat Indonesia kita menemukan 

“Indonesasi” nama-nama etnik Tionghoa. 

Asimilasi terjadi apabila:  

• Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia; 

• Anggota kelompok yang berbeda kebudayaan itu bergaul secara intensif dalam 

jangka waktu cukup lama; 

• Masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing  sehingga 

terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan di antara mereka 

Ada beberapa faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, yaitu: 

• Sikap dan kesediaan menenggang 

• Sikap mengahargai orang asing beserta kebudayaannya 

• Kesempatan di bidang ekonomi  seimbang 

• Golongan penguasa bersikap terbuka terhadap golongan minoritas 
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• Kesamaan dalam berbagai unsure kebudayaan 

• Perkawinan campuran 

• Musuh bersama dari luar 

 

Selain faktor-faktor yang mempermudah asimilasi, ada pula faktor-faktor yang 

menghambat asimilasi, yaitu:  

• Terisolasinya suatu kebudayaan tertentu dalam masyarakat 

• Kurangnya pengetahuan golongan tertentu mengenai kebudayaan golongan lain 

• Kelompok tertentu merasakan takut terhadap kebudayaan kelompok lain 

• Adanya perasaan superior kelompok tertentu sehingga meremehkan kelompok lain 

• Perbedaan ciri bandaniah antarkelompok 

• Adanya perasaan in-group  (kelompok) yang kuat 

• Adanya sikap diskriminatif golongan yang berkuasa 

• Perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi 

 

d).  Amalgamasi 

 Bila asimilasi mengandung pengertian adanya peleburan atau pembauran dua 

kebudayaan atau kehidupan sosial, amalgamasi mengandung pengertian pembauran 

biologis dua kelompok manusia yang masing-masing memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, 

sehingga keduanya menjadi satu rumpun. Meskipun ciri-ciri fisik yang berbeda itu jarang 

sekali hilang sepenuhnya, namun pembauran semacam itu telah banyak terjadi, 

sehingga kita sulit menemukan adanya suatu kelompok individu yang besar dan 

merupakan tipe kelompok ras yang asli. Pada masyarakat kita tidak jarang ditemukan 

perkawinan terjadi baik antaretnik maupun antarras. Misalnya, perkawinan antara etnik 

Jawa dengan etnik Tionghoa, etnik Jawa dengan orang-orang Eropa, dan sebagainya. 

 

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto (1992), proses sosial yang disosiatif 

dalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Ada tiga bentuk  proses sosial 

yang disosiatif, yaitu: 

a).  Kompetisi/Persaingan 
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Untuk memahami kompetisi atau persaingan ini saya akan mengajak Anda untuk 

memperhatikan definisi di bawah ini:  

 

 

 

 

Bila kita lihat dari pelakukanya, persaingan dapat bersifat pribadi maupun tidak 

pribadi. Persaingan yang bersifat pribadi dilakukan oleh orang perorang atau individu 

secara langsung, misalnya, antarindividu bersaing untuk memperebutkan guru teladan, 

dan sebagainya. Persaingan yang tidak bersifat pribadi dilakukan oleh kelompok. 

Misalnya, persaingan antarklub sepakbola atau klub bola basket. Mari kita pahami satu 

persatu persaingan di berbagai bidang.  

 

(1).  Persaingan Ekonomi 

Persaingan di bidang ekonomi tidak lain bertujuan untuk mengatur produksi dan 

distribusi. Persaingan merupakan salah satu cara untuk memilih produsen-produsen 

yang baik. Bagi masyarakat secara keseluruhan persaingan seperti itu sangat 

menguntungkan, karena akan memperoleh barang dan jasa yang terbaik dengan harga 

yang murah. 

Persaingan di bidang ekonomi bisa dilakukan antarindividu seperti 

antarpedagang di pasar tradisional, antarperusahaan seperti antarperusahaan 

handphone, dan antarnegera. 

 

(2).  Persaingan Kebudayaan 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, yang terdiri dari 

berbagai macam etnik, bahasa, dan agama. Di antara kita mungkin berbeda agama, 

etnik, dan bahasa daerah. Kebudayaan kita pun mungkin berbeda. Kemajemukan ini 

menambah keberagaman kebudayaan, misalnya kita mengenal kebudayaan Jawa, 

kebudayaan Sunda, kebudayaan Betawi, kebudayaan Batak, kebudayaan Dayak, 

kebudayaan Bali, kebudayaan Bugis Makasar, kebudayaan Papua, dan seterusnya. Di 

antara kebudayaan-kebudayaan tersebut terdapat perbedaan, misalnya dalam pakaian, 

Persaingan atau kompetisi adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok 
manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa 
tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian public atau dengan 
mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.  
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bahasa, adapt istiadat, kesenian, makanan, dan sebagainya. Setiap kebudayaan daerah 

berusaha menjadi kebudayaan yang terbaik. Demikian juga masyarakat yang memiliki 

kebudayaan tersebut mencoba untuk melestarikan dan mengembangkan 

kebudayaannya. Di Indonesia, kebudayaan daerah yang besar adalah kebudayaan 

Jawa. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Jawa lebih besar dibanding dengan jumlah 

penduduk daerah lainnya. Kebudayaan antardaerah saling bersaing untuk menjadi yang 

terbaik. Contoh: persaingan kebudayaan antara Solo dengan Yogyakarta. 

Di dunia internasional juga terdapat persaingan kebudayaan antarnegara. Anda 

amati persaingan antara kebudayaan Inggris dengan kebudayaan Perancis. Persaingan 

antara bahasa Inggris dengan bahasa Perancis. Konon kabarnya orang Perancis tidak 

mau menggunakan bahasa Inggris, demikian juga orang Inggris. 

 

(3).  Persaingan Kedudukan 

Setiap individu atau kelompok mempunyai keinginan untuk diakui sebagai 

individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan dan peranan yang terpandang. 

Keinginan itu bisa terarah ke persamaan derajad dengan inidividu atau kelompok lain, 

atau bahkan ingin lebih tinggi dibanding lain. Contoh, tentu kita pernah membaca koran 

tentang pemilihan presiden dan wakil presiden untuk memperebutkan kedudukan 

sebagai presiden dan wakil presiden.  

 

(4).  Persaingan Ras 

Persaingan juga terjadi di antara ras-ras di dunia ini. Persaingan ras ini 

disebabkan karena perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, corak rambut, dan 

sebagainya. Persaingan ras misalnya terjadi antara orang-orang kulit putih dan kulit 

hitam di Amerika Serikat. 

 

b).  Konflik/Pertentangan 

Setiap hari di televsisi di tayangkan konflik antara pedagang kaki lima dengan 

polisi pamong praja, warga yang tergusur tanah dan rumahnya dengan pihak polisi, 

konflik antara buruh dengan pengusaha, konflik antarkelompok masyarakat di Poso 

Sulawesi Tengah, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus konflik tersebut terdapat dua 
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pihak yang saling menantang dan saling mengancamkan kekerasan. Karena itu, tidak 

jarang dalam konflik-konflik itu mengakibatkan adanya korban jiwa dan harta. Dengan 

demikian apa yang dimaksudkan dengan konflik atau pertentangan?  

 

 

 

Apa yang menyebabkan individu-individu atau kelompok-kelompok saling 

berkonflik? Jawabannya tentu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-

konflik tersebut. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan. 

Contoh: konflik antara buruh dengan majikan. 

Konflik juga disebabkan karena perbedaan kebudayaan. Konflik karena 

perbedaan kebudayaan ini tidak hanya melibatkan individu, juga melibatkan kelompok, 

bahkan melibatkan antarnegara. Kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan 

perbedaan kepribadian dan perilaku di antara penganut kebudayaan-kebudayaan itu. 

Misalnya, konflik yang terjadi antara etnik Dayak dan Melayu dengan etnik Madura di 

Kalimantan. Selain itu, perbedaan-perbedaan keyakinan atau kepercayaan. Contoh: 

konflik antara aliran Ahmadyah dengan kelompok Islam tententu.  

 

c).   Kontraversi 

Pernahkah kita melihat seorang teman mengejek teman, mengganggu, 

memfitnah, menakut-nakuti, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan 

contoh-contoh dari apa yang disebut kontraversi. Dalam kontraversi terdapat usaha 

untuk merintangi pihak lain mencapai tujuan. Yang terpenting dari tindakan kontraversi 

adalah menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain, walaupun tidak ada upaya untuk 

menghancurkan pihak lain. Mengapa salah satu pihak berusaha menggagalkan pihak 

lain, karena keberhasilan pihak lain dirasakan merugikan. Apa yang dimaksudkan 

dengan kontraversi? 

 

  

 

 

Konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan individu-
individu atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. 

Kontraversi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan konflik. 
Dalam kontraversi yang terpenting adalah menggagalkan pencapaian tujuan pihak lain, walaupun 
tanpa ada upaya untuk menghancurkan pihak lain. 
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Kegiatan Belajar 2: 

 

SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

 

Kompetensi Dasar 2: 

Mendeskripsikan pengertian, arti penting, bentuk, media, dan teori-teori 
sosialisasi dalam pembentukan kepribadian 

 

MATERI 

 

A.   Pengertian dan Arti Penting Sosialisasi 

Pada kegiatan belajar ini saya akan mengajak Anda untuk memperdalam materi 

tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Baiklah sebelum kita memperdalam 

hubungan antara sosialisasi dan pembentukan kepribadian, pertama-tama saya akan 

mengajak Anda untuk memahami pengertian sosialisasi dan arti penting sosialisasi.  

Orang yang baik adalah orang yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku di masyarakat itu. Orang menghidari dan menjahui apa yang menjadi 

larangan dari masyarakat. Bila semua orang baik maka akan tercipta masyarakat yang 

tertib. Ketertiban masyarakat tidak lahir dari proses yang bersifat kodrati atau bersifat 

alamiah, melainkan lahir melalui  proses belajar. Proses belajar seperti itu berlangsung 

secara terus menerus sepanjang hayat dan sepanjang masyarakat itu masih ada. 

Proses belajar seperti itulah yang dalam sosiologi disebut dengan sosialisasi. Melalui 

sosialisasi individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami perilaku 

apakah yang boleh dilakukan dan perilaku apakah yang tidak boleh dilakukan dalam 

masyarakat.  

Seorang individu di rumah belajar bagaimana memerankan diri sebagai seorang 

anak, seorang seorang adik, seorang kakak, seorang cucu, dan sebagainya. Tanpa 

sadar seorang individu anak juga mengamati dan menirukan apa yang sedang 

diperankan oleh ibu dan bapaknya. Bagi individu perempuan berdandan di depan kaca 

rias seperti kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya, sedangkan bagi yang laki-laki belajar 
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berkebun seperti yang dilakukan bapaknya, dan seterusnya. Melalui permainan yang 

dimainkan oleh anak-anak di rumah,  mereka belajar memainkan peran sebagai 

seorang bapak, seorang ibu, atau seorang anak. Dalam permainan lain mungkin 

memerankan diri sebagai seorang guru, sementara yang lain memainkan diri sebagai 

seorang siswa.  

Bapak, ibu, anak, adik, kakak, kakek, nenek, guru, siswa, dan seterusnya dalam 

sosiologi disebut dengan status atau kedudukan. Sementara tindakan-tindakan yang 

dilakukan sebagai seorang anak, sebagai seorang adik, kakak, dan seterusnya disebut 

dengan peran (role). Dengan demikian apa yang disebut dengan status? Dan apa pula 

yang dimaksudkan dengan peran? 

 

 

 

 

Agar seorang individu dapat memainkan peran sesuai dengan yang diharapkan 

oleh kelompok dan masyarakatnya dibutuhkan proses belajar bagaimana cara 

memainkan peran sesuai dengan statusnya masing-masing.  Proses pembelajaran yang 

diberikan oleh lingkunagn keluarga, sekolah, dan masyarakat kepada individu, dan 

proses belajar peran yang dilakukan secara perorangan disebut dengan sosialisasi. 

Melalui sosialisasi anggota masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-

masing dalam masayarakat, dan karena itu anggota masayarakat dapat berperilaku 

sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu, tepat sesuai yang diharapkan oleh 

norma-norma sosial yang ada. Selanjutnya antar anggota masyarakat dapat saling 

menyerasikan dan menyesuaikan perilakunya ketika melakukan interaksi sosial. Bila 

demikian halnya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sosialisasi?   

 

      

 

 

 

 

Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang seseorang menghayati (internalisasi) norma-norma sosial 
di mana ia hidup sehingga menjadi individu yang baik. Atau sosialisasi adalah suatu proses 
mempelajari kebiasaan dan tata kelakukan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat.  

Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok atau masyaraka, sedangkan peran 
(role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status. 
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Apakah pelaksanaan sosialisasi akan berjalan secara sempurna? Jawabannya 

tentu tidak. Harus diakui bahwa sosialisasi yang sempurna dalam kenyataannya 

memang tidak selamanya dapat diwujudkan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap 

norma-norma sosial seringkali terjadi. Kita mungkin disadari atau tidak pernah 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan di kantor atau norma-norma sosial. Itulah 

yang terjadi bahwa sosialisasi tidak selamanya sempurna. Kasus-kasus di masyarakat, 

seperti kebut-kebutan, minum-minuman keras, perkelahian, pencurian, pembunuhan, 

dan sebagainya, merupakan bukti pelanggaran terhadap norma-norma sosial. 

Anda mungkin pernah diajak teman atau tetangga membicarakan sesuatu 

tentang yang bersifat negatif tentang seseorang. Tindakan seperti itu dalam bahasa 

Jawa disebut dengan ngrasani. Setiap hari kita juga membaca surat kabar atau 

menyaksikan di layar televisi tentang orang ditangkap polisi kemudian diadili di lembaga 

peradilan. Tindakan-tindakan seperti itu merupakan upaya masyarakat untuk menjaga 

ketertiban masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, pelanggaran 

terhadap norma-norma sosial akan diberikan sanksi (punishment) mulai dari sanksi 

sosial berupa dipergunjingkan, dicemooh, dikucilkan hingga sanksi hukum seperti diadili 

kemudian dipenjara. Sebaliknya, anggota masyarakat yang mematuhi norma-norma 

sosial akan mendapatkan ganjaran (reward) seperti dipuji, disanjung, dihormati, dan 

sebagainya. Kita tidak pernah mendapatkan sanksi baik sosial maupun hukum, 

misalnya, sudah merupakan bentuk ganjaran yang kita terima. 

Mengapa ketertiban sosial dalam masyarakat dapat bertahan dari generasi ke 

generasi? Jawabannya: karena proses sosialisasi berlangsung secara terus menerus 

dari generasi ke generasi. Proses sosialisasi mempunyai peran yang sangat penting 

bagi keberlangsungan keadaan tertib masyarakat. Hanya melalui sosialisasi itu norma-

norma sosial dapat diwariskan dari generasi ke genarasi. Bagi individu, sosialisasi juga 

mempunyai peran yang cukup penting. Melalui sosialisasi individu sebagai anggota 

masyarakat dapat hidup normal dalam masyarakat. Hanya melalui sosialisasi seorang 

anggota masyarakat akan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma sosial. 

Anggota masyarakat yang cukup banyak menjalani proses sosialisasi akan 

mendapatkan kemudahan dalam hidup di masyarakat. Sebaliknya, anggota masyarakat 
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yang hanya sedikit menjalani proses sosialisasi akan mengalami kesulitan dan akan 

mengganggu ketertiban masyarakat.  

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 

Sosialisasi primer dikaitkan dengan pembentukan dasar atau awal kepribadian. Dalam 

diri anak, proses ini dimulai dengan mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk menjadi anggota dalam masyarakat tertentu. Proses ini 

melibatkan berbagai aktivitas -  seperti: bermain, meniru, mengamati – dan dalam 

interaksi dengan aktor penting sosialisasi. Aktor penting atau orang yang berpengaruh 

adalah orangtua, teman sebaya, dan saudara kandung. Aktivitas ini berlangsung selama 

tahap sosialisasi, yaitu ketika identitas primer mulai terbentuk, seperti dengan 

memperhatikan aspek gender, etnisitas, dan agama. Yang terpenting dari tahap ini 

adalah identitas tersebut dipelajari dan dibentuk secara aktif.  Identitas tersebut menjadi 

identitas utama dan relatif stabil. Sementara itu, sosialisasi sekunder terdiri atas 

pengalaman-pengalaman yang komplek dan terjadi sepanjang masa untuk menjadi 

anggota masyarakat atau kelompok budaya tertentu. Proses ini menunjuk pada proses 

yang lebih luas mengenai keterampilan, pengetahuan dan peran yang dipelajari secara 

lebih mendalam dalam kehidupan. Sosialisasi sekunder merupakan proses memahami 

dan merasakan berbagai budaya yang ditunjukkan dalam kehidupan secara 

keseluruhan (Scott, 2011: 259 – 260).    

 

B.  Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian 

Seorang bayi dilahirkan ke dunia ini seperti kertas putih bersih. Kertas putih 

tersebut akan ditulis atau dilukis seperti apa sangat tergantung pada siapa yang menulis 

atau melukisnya. Demikian juga dengan kepribadian individu manusia. Kepribadian 

individu manusia tidak dibawa sejak lahir, namun dibentuk oleh lingkungan sosialnya, 

yaitu keluarga, sekolah, tetangga, kelompok sebaya, organisasi, dan sebagainya. 

Pengaruh lingkungan sosial itulah  yang membentuk kepribadian seseorang. 

Bagaimanakah dan sejauh manakah lingkungan itu mempengaruhi pembentukan, 

pengembangan, dan perubahan kepribadian seseorang?  

Warisan biologis hanyalah menyediakan bahan mentah kepribadian. Misalnya 

manusia yang sehat dan normal mempunyai persamaan biologis tertentu, seperti panca 
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indera, kelenjar seks, dan otak yang rumit. Persamaan biologis ini membantu 

menjelaskan beberapa persamaan dalam kepribadian. Manusia dilahirkan tidak sebagai 

organisme yang tegas dan dengan susunan saraf yang telah sempurna, atau dengan 

kata lain manusia pada saat dilahirkan tidak memiliki insting-insting kodrati yang diwarisi 

secara biologis. Dalam kondisi demikian dibutuhkan lingkungan sosial yang membentuk 

atau mempengaruhi kepribadian manusia. 

Binatang, apapun jenisnya, begitu dilahirkan dari induknya dapat hidup sendiri. 

Seekor ular yang menetas di tengah semak-semak bisa bertahan hidup, meskipun 

diacuhkan oleh induknya. Tanpa hidup dalam kelompokpun seekor ular dapat bertahan 

hidup. Bagaimana dengan manusia? Apakah dapat bertahan hidup tanpa kehadiran 

kelompoknya? Bagaimana menurut pendapat Anda? Manusia tidak dapat hidup tanpa 

kelompok. Dalam hidupnya ia selalu tergantung pada orang lain atau kelompoknya.  

Demikian juga dalam pembentukan kepribadian, manusia sangat tergantung 

pada orang lain atau kelompoknya. Kepribadian seseorang tidak bersifat kodrati, 

melainkan dibentuk setelah ia dilahirkan ke dunia. Pembentukan kepribadiannya melalui 

dua proses, yaitu: pertama, proses sosialisasi tanpa sengaja melalui interaksi sosial, 

dan kedua, proses sosialisasi secara sengaja melalui proses pendidikan dan 

pengajaran (Narwoko dan Suyanto, 2004: 66). 

Proses sosialisasi tanpa sengaja terjadi jika seorang individu yang disosialisasi 

menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya di 

dalam interaksi antarmereka, kemudian individu melakukan internalisasi pola-pola 

tingkahlaku dan pola-pola interaksi itu  beserta norma-norma sosial yang mendasarinya 

ke dalam mentalnya (Narwoko dan Suyanto, 2004: 66 - 67). 

Proses sosialisasi yang disengaja terjadi apabila seorang individu  (yang 

disosialisasi) mengikuti pengajaran dan pendidikan yang dilakukan  dengan sengaja 

oleh pendidik-pendidik yang mewakili masyarakat, dengan tujuan yang disadari agar 

norma-norma sosial bisa dipahami individu yang disosialisasi tersebut dan bisa tertanam 

baik-baik dalam batinnya (Narwoko dan Suyanto, 2004: 67).  

Norma-norma sosia, pola-pola tingkahlaku, dan nilai-nilai budaya  yang 

disosialisasikan secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran maupun 

sosialisasi secara tidak langsung kesemuanya diperhatikan dan diterima oleh individu 
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yang tengah terbentuk kepribadiannya, dan kemudian diinternalisasikan ke dalam 

mentalnya. Dapat dikatakan bahwa individu yang telah mengalami proses ini telah 

terbentuk kepribadiannya. 

 

C.   Media Sosialisasi   

Media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi. Paling tidak 

ada tiga media sosialisasi, yaitu: keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain. 

 

1. Keluarga   

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak yang baru lahir mengalami 

proses sosialisasi. Di keluarga inilah seorang anak mengenal lingkungan sosial dan 

budayanya, dan juga mengenal anggota keluarganya: ayah, ibu, kakak, kakek, dan 

nenek. Pembentukan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh bagiamana keluarga itu 

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, 

perintah, atau larangan.  

Kelurga merupakan lembaga yang paling penting pengaruhnya dalam sosialisasi 

manusia. Kepribadian anak ditetukan oleh bagaimana orangtua dan anggota keluarga 

lain memotivasi anak agar mau mempelajari pola perilaku yang diajarkan kepadanya. 

Motivasi bisa positif, bisa juga negatif. Motivasi positif dengan memberikan ganjaran 

(reward) kepada anak bila berhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat. Motivasi 

negatif dengan memberikan hukuman (punishment) bila anak tidak mentaati perintah 

atau melanggar larangan.  

Pada nuclear family (keluarga inti) sosialisasi hanya dilakukan oleh ayah dan 

ibunya, atau mungkin oleh saudara kandung. Pada extended family (keluarga luas) 

agen sosialisasi bisa berjumlah lebih banyak dan mencakup pula kakek, nenek, paman, 

bibi, dan sebagainya. Pada keluarga menengah dan atas di perkotaan pembantu 

rumahtangga pun juga memegang peran penting dalam sosialisasi anak, setidak-

tidaknya pada tahap awal.   

 

2. Sekolah 
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Baiklah saya akan mengajak Anda untuk mengenal agen sosialisasi berikutnya 

yaitu sekolah, paling tidak bagi masyarakat yang sudah mengenal pendidikan formal. Di 

sekolah seseorang mempelajari hal baru yang belum dikenalnya dalam keluarga. 

Pendidikan formal mempersiapkan anak untuk menguasai peran-peran baru di 

kemudian hari pada saat dia tidak tergantung lagi pada orangtuanya. 

Menurut Robert Dreeben, yang dipelajari anak di sekolah – di samping membaca, 

menulis, dan menghitung – adalah aturan mengenai kemandirian (independence), 

prestasi (achievement), universalisme (universalism), dan spesifitas (specificity).  

Di sekolah seorang anak harus belajar untuk mandiri. Di sekolah sebgian besar 

tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh tanggungjawab. Ketergantungan 

terhadap orangtua seperti di rumah tidak terjadi, guru menuntut kemandirian dan 

tanggungjawab pribadi bagi tugas-tugas sekolah. 

Peran yang diraih dengan prestasi di sekolah merupakan peran yang menonjol. 

Peringkat prestasi anak di kelas hanya dapat diraih melalui prestasi. Peran sekolah 

dalam prestasi anak lebih besar dibandingkan dengan peran keluarga. Sekolah 

menunut siswa untuk berprestasi, baik dalam kgiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

Seorang siswa didorong untuk giat berusaha mengembangkan kemampuan dan 

bersaing agar meraih keberhasilan dan menghindari kegagalan. Keberhasilan maupun 

kegagalan selama di sekolah menjadi dasar bagi penentuan peran di masa mendatang. 

Aturan ketiga yang dipelajari anak di sekolah adalah universalime. Di sekolah 

setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang berbeda hanya 

dibenarkan bila didasarkan pada kelakuan siswa di sekolah – apakah ia 

berkemampuan, bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah. 

Spesifisitas merupakan aturan keempat dan merupakan kebalikan dari 

kekaburan (diffuseness). Di sekolah kegiatan siswa atau penilaian terhadap kelakuan 

mereka dibatasi secara spesifik. Kekeliruan yang dilakukan oleh seorang siswa dalam 

matapelajaran sosiologi, misalnya, sama sekali tidak mempengaruhi penilaian gurunya 

terhadap prestasinya dalam matapelajaran bahasa Indonesia.  

 

3.  Kelompok Bermain 
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Nah, Anda sudah mempunyai pemahaman dua agen sosialisasi yang baru kita 

pelajari bersama yaitu keluarga dan sekolah. Marilah kita sekarang memahami agen 

sosialisasi yang ketiga yaitu kelompok bermain. Setelah mulai dapat berpergian seorang 

anak memperoleh agen sosialisasi lain yaitu teman bermain, baik yang terdiri atas 

kerabat atau tetangga dan teman sekolah. Di dalam kelompok bermain ini seorang anak 

mempelajari berbagai kemampuan baru. Di rumah seorang anak mempelajari hubungan 

antaranggota keluarga yang tidak sederajat, dalam kelompok bermain seorang anak 

belajar berinteraksi dengan orang yang sederajat karena sebaya. Pada tahap inilah 

seorang anak memasuki game stage – mempelajari aturan yang mengatur peran orang 

yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok ini pula seorang anak mempelajari 

nilai-nilai keadilan, kebersamaan, tolong menolong, kerjasama, solidaritas, dan 

sebagainya.  

 

D.  Perspektif Teori tentang Sosialisasi 

Baiklah setelah Anda memahami agen sosialisasi, saya akan mengajak Anda 

untuk memahami sosialisasi secara teoritik. Salah satu teori sosialisasi dikemukakan 

oleh George Herbert Mead. Mead dalam bukunya berjudul Mind, Self, and Society 

menguaraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum 

mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan 

anggota masyarakat lain. Menurut Mead, pengembangan diri manusia ini berlangsung 

melalui beberapa tahap yaitu tahap play stage, tahap game stage, dan tahap 

generalized other. 

Setiap anggota masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam 

masyarakat – suatu proses yang dinamakan sebagai pengambilan peran (role taking). 

Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankannya 

serta peran yang harus dijalankan oleh orang lain. Melalui penguasaan peran yang ada 

ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Pada play stage seorang anak kecil mulai belajar mengambil peran orang di 

sekitarnya. Ia mulai menirukan peran yang dijalankan oleh orangtuanya atau peran 

orang dewasa lain yang sering berinteraksi dengan dia. Namun dalam tahap ini seorang 

anak sepenuhnya memahami isi peran-peran yang ditirunya. Dalam tahap ini seorang 
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anak dapat berpura-pura menjadi dokter, petani, guru atau polisi, tetapi mereka tidak 

mengetahui mengapa petani mencangkul, dokter menyuntik, polisi menginterogasi 

maling, dan guru mengajar muridnya. 

Pada tahap game stage, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peran yang 

harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peran yang harus dijalankan oleh 

orang lain. Seseorang telah dapat mengambil peran orang lain. Seorang anak yang 

bermain dalam suatu pertandingan tidak hanya mengetahui  apa yang diharapkan orang 

lain darinya, tetapi juga apa yang diharapkan dari orang lain yang ikut bermain dalam 

pertandingan tersebut. Contoh: seorang penjaga gawang dalam pertandingan 

sepakbola, misalnya, ia mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh pemain lain, 

wasit, hakim garis, dan sebagainya. 

Pada tahap awal sosialisasi interaksi seorang anak biasanya terbatas pada 

sejumlah kecil orang lain – ayah dan ibu. Menurut Mead orang yang penting dalam 

proses sosialisasi ini dinamakan significant other. Pada tahap ketiga sosialisasi, 

seseorang dianggap telah mampu mengambil peran-peran yang dijalankan oleh orang 

lain dalam masyarakat – mampu mengambil peran generalized  other. Ia telah mampu 

berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya 

sendiri serta peran orang lain.  

Menurut Charles Horton Cooley, konsep diri (self-concept) seseorang 

berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui 

interaksi dengan orang lain ini disebut looking-glass self. Nama ini analog dengan orang 

yang sedang bercermin. Kalau cermin memantulkan  apa yang terdapat di depannya, 

maka diri seseorang pun memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan 

masyarakat terhadapnya. Looking-glass self terbentuk melalui tiga tahap. Pertama, 

seseorang mempunyai persepsi terhadap pandangan orang lain terhadapnya. Tahap 

kedua seseorang mempunyai persepsi tentang penilaian orang lain terhadap 

penampilannya. Tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang 

dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Perasaan seseorang mengenai 

penilaian orang lain terhadap dirinya menentukan penilaiannya mengenai dirinya –diri 

seseorang merupakan pencerminan penilaian orang lain (looking-glass self). 
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Erik Erikson (Horton dan Hunt, 1991: 111-112) mengembangkan teori sosialisasi 

siklus kehidupan  (life cycle socialization) mellaui 8 tahap yang disebut dengan krisis 

identitas (identity crisis). Krisis identitas adalah titik balik dalam perkembangan ketika 

seseorang harus masuk ke dalam satu dari dua arah yang umum. Delapan tahap 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Usia Krisis Identitas yang Harus 

Dipecahkan 

Kebajikan Dasar untuk 

Dikembangkan 

Masa bayi Percaya vs tidak percaya Harapan 

Masa kanak-kanak awal 

(2-3 tahun) 

Otonomi vs malu dan 

bimbang 

Kemauan 

Masa bermain (4-5 tahun) Inisiatif vs rasa bersalah Tujuan 

Masa sekolah (6-11 tahun) Kerajinan vs rasa rendah 

diri 

Kecakapan 

Remaja (12-18 tahun) Identitas vs kekacauan 

peran 

Kesetiaan 

Dewasa (19-35 tahun) Keakraban vs isolasi Kasih sayang 

Setengah umur (36-50 

tahun) 

Generativitas vs stagnasi Perawatan 

Masa tua (51+) Integritas vs keputusasaan Kebijakan 

 

Sumber: Horton dan Hunt, 1991: 111 

  

Tahap-tahap ini bermula pada masa bayi, ketika bayi belajar baik rasa percaya 

diri atau rasa tidak percaya. Bila orangtuanya secara konstan mencintai dan 

memperhatikan kebutuhan fisiknya, bayi tersebut membentuk perasaan aman dan 

percaya. Sebaliknya, bila orangtuanya tidak mencintai dan memperhatikan, bayi 

tersebut akan menjadi merasa tidak aman dan tidak percaya  pada orang lain. Pada 

tahap kedua, masa kanak-kanak awal, otonomo versus rasa bimbang dan malu, anak-

anak belajar berjalan, berbicara, mempergunakan tangannya dan melakukan berbagai 
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hal lain. Mereka mulai membangun otonomi, yaitu mereka mulai memilih sendiri, 

mengungkapkan keinginan-keinginanannya, membentuk dan mengejar harapan-

harapan. Bila didorong, mereka akan mengembangkan rasa otonominya, merasa 

sebagai orang yang cakap, sebalinya, bila dihambat, mereka yakin mereka menjadi 

ragu-ragu dan merasa malu dalam berhubungan dengan orang lain (Horton dan Hunt, 

1991: 111-112). 

Pada tahap ketiga, seseorang mulai mengembangkan pengertian moralnya. 

Dalam tahap keempat, dunia anak meluas, keterampilan teknis dipelajari, rasa percaya 

diri diperbesar. Dalam tahap kelima, remaja mengembangkan rasa identitas pribadi 

melalui interaksi dengan orang lain. Tahap keenam, orang dewasa mengembangkan 

hubungan kasih yang awet dengan lawan jenisnya. Dalam tahap ketujuh, dalam usia 

setengah baya, seseorang mengembangkan sesuatu pada keluarga dan pada 

masyarakat. Dalam tahap terakhir, seseorang menghadapi masa akhir  hidup (masa 

tua) baik secara terhormat ataupun penuh putus asa. Untuk setiap tahap, ada kebajikan 

mendasar yang menyertainya, yang berkembang dengan berlalunya krisis dengan 

berhasil. Bila belajar yang cocok pada suatu tahap terlewati, tahap tersebut mungkin 

saja, walaupun sukar, diperoleh pada masa usia lanjut (Horton dan Hunt, 1991: 112). 

Saya akan mengajak Anda untuk memahami apa yang terjadi bila seorang anak 

tidak mengalami sosialisasi? Jawaban terhadap pertanyaan itu saya gambarkan 

sebagai berikut: Karena kemampuan seseorang untuk mempunyai diri – untuk berperan 

sebagai anggota masyarakat tergantung pada sosialisasi, maka seorang yang tidak 

mengalami sosialisasi tidak akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin 

masih bingung. Untuk itu saya akan mengajukan kasus anak-anak yang ditemukan 

terlantar (feral children) atau yang Anthony Giddens disebut sebagai anak-anak yang 

tidak disosialisasi (unsosialized children). Giddens mengisahkan seorang anak laki-laki 

berusia 11-12 tahun yang pada tahun 1900 ditemukan di desa Saint-Serin Perancis dan 

kasus gadis berusia tiga belas tahun di California Amerika Serikat yang disekap 

ayahnya dalam gudang gelap sejak berusia satu setangah tahun, dan kasus Anna yang 

semenjak bayi dikurung ibunya dalam gudang selama lima tahun. 

Dari kasus-kasus tersebut terungkap bahwa anak-anak yang ditemukan tersebut 

tidak berperilaku sebagai manusia. Mereka tidak dapat berpakaian, buang air besar 
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atau kecil dengan tertib, atau berbicara. Anna tidak dapat makan sendiri atau 

mengunyah, dan juga tidak dapat tertawa atau menangis. 
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Kegiatan Belajar 3 

 

PENYIMPANGAN SOSIAL 

 

Kompetensi Dasar 3: 

Mendeskripsikan pengertian, penyebab, dan teori-teori penyimpangan sosial 

 

MATERI 

 

A. Pengertian  

Setelah memahami lembaga-lembaga sosial, saya akan mengajak Anda untuk 

mempelajari penyimpangan sosial. Anda baik secara langsung maupun melalui media 

menyaksikan berbagai macam kasus seperti perkelahiran antarpelajar, penyalahgunaan 

obat-obatan, pemerkosaan, perjudian, dan vandalisme.  Kasus-kasus seperti itu 

hanyalah sebagian kecil saja dari perilaku yang dikategorikan menyimpang dari nilai-

nilai kepatutan dan kepantasan, melanggar nilai-nilai agama, dan melanggar norma-

norma sosial.  Masih banyak di masyarakat kita jumpai perilaku yang menyimpang 

seperti pencurian, penjambretan, penodongan, pelacuran, mabuk-mabukan, 

perampokan, penganiyaan, pengrusakan, korupsi, hubungan seksual pranikah, kebut-

kebutan, pembunuhan, dan seterusnya.   

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan sosial? 

Perhatikan uraian dalam kota berikut ini: 

 

 

 

 

Dengan demikian, perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial 

tidak hanya perilaku kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan 

korupsi, namun bisa juga berupa perilaku ringan namun melanggar norma-norma sosial, 

seperti corat-coret baju seragam, corat-coret dinding, berpacaran sampai larut malam, 

Peyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang 
dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Atau 
seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimum 
di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya di luar kebiasaan, adapt istiadat, 
aturan, nilai-nilai, atau norma-norma sosial yang berlaku (Narwoko dan Suyanto, 2004: 78) 
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meludah di sembarang tempat, membuang sampah di sembarang tempat, menerima 

sesuatu dengan tangan kiri, dan seterusnya. 

Bila kita lihat jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, 

penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: penyimpangan tunggal dan 

penyimpangan jamak. Perilaku dikatakan penyimpangan tunggal bila seseorang hanya 

melakukan satu jenis kejahatan, misalnya mabuk-mabukan atau mengedarkan narkoba. 

Sedangkan penyimpangan jamak terjadi apabila seseorang melanggar sejumlah norma-

norma sosial yang berlaku, misalnya, residivis kambuhan, selain sebagai perampok juga 

suka mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya. 

Bila kita bicara tentang kejahatan, ada beberapa tipe, yaitu: kejahatan tanpa 

korban  (crimes withuot victims), kejahatan teorganisasi (organized crime), kejahatan 

yang dilakukan oleh orang-orang terpandang yang dinamakan kejahatan kerah putih 

(white-collar crime), dan kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan (corporate 

crime).  

Tidak semua kejahatan mengakibatkan penderitaan pada korban sebagai akibat 

dari tindak pidana oleh orang lain. Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak 

menimbulkan korban. Orang lain tidak menderita karena kejahatan ini. Contoh dari 

kejahatan ini antara lain: mabuk-mabukan, tidak memakai helm selama mengendarai 

sepeda motor, mengkonsumsi narkoba, dan bermain judi. Kejahatan terorganisasi 

adalah komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan 

jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi. Misalnya, 

perjudian gelap, penyelenggaraan pelacuran, peminjaman uang dengan bunga tinggi. 

Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang  atau 

orang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Misalnya, penghindaran pajak, 

penggelapan uang perusahaan, korupsi, penipuan. Sedangkan kejahatan oleh 

perusahaan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan 

menaikkan keuntungan. Misalnya, pemalsuan barang. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang digolongkan sebagai perilaku 

menyimpang ada tiga ketegori (Narwoko dan Suyanto, 2004: 81): 
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1. Tindakan yang non-conform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma 

sosial yang ada. Misalnya, membolos sekolah, ke sekolah tidak memakai seragam, 

merokok di wilayah dilarang merokok. 

2. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan 

masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya, tidak mau berteman, minum-

minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.  

3. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum 

tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang. Misalnya, pencurian, 

perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan. 

 

B. Sebab-sebab Penyimpangan Sosial 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan 

penyimpangan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Karena seseorang biasanya menghayati nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok 

dengan dirinya. Bilamana sebagian besar teman menyimpang maka orang itu 

mungkin akan menjadi menyimpang. Misalnya, bila teman-teman sebaya suka 

mabuk-mabukan atau kebut-kebutan, maka kemungkinan besar akan melakukan 

tindakan sama. 

2. Karena adaya imitasi atau meniru perilaku orang lain. Peniruan perilaku ini banyak 

dilakukan oleh individu yang masih berusia anak-anak. Di media massa banyak 

diberitakan seorang anak di bawah umur melakukan pelecehan seksual terhadap 

lawan jenisnya setelah pelaku menyaksikan tayangan televisi atau memutar VCD 

porno. 

3. Karena sebuah masyarakat  memiliki banyak norma dan nilai, antara satu dengan 

lainnya saling bertentangan. Tidak terdapat seperangkat nilai dan norma yang 

dipatuhi secara teguh  dan diterima secara luas. Ini terjadi pada masyarakat yang 

sedang mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. 

Misalnya, sekarang ini banyak di antara remaja yang mengecat rambutnya, memakai 

baju minim, dan sebagainya. 

4. Banyak di antara anggota masyarakat Indonesia, yang menurut Koentjaraningrat, 

mempunyai mental nrabas atau mengambil jalan pintas. Banyak di antara anggota 
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masyarakat ingin cepat memperoleh kedudukan atau kekayaan dengan cara-cara 

yang melanggangar norma-norma sosial, misalnya korupsi, penipuan, penggelapan 

uang kantor, dan sebagainya. 

5. Karena adanya pemberian cap oleh masyarakat terhadap seseorang atau 

sekolompok orang. Pemberian cap ini yang menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang melakukan penyimpangan. Misalnya, residivis kambuhan.  

6. Penyimpangan sosial  terjadi disebabkan karena keterikatan seseorang terhadap 

kelompoknya lemah. Misalnya, pelacuran. 

 

C.  Subkultur Menyimpang   

Bila dilihat dari pelakuanya, perilaku menyimpang tidak hanya dilakukan secara 

perseorangan, tetapi tidak jarang dilakukan secara berkelompok. Penyimpangan yang 

dilakukan secara berkelompok disebut dengan subkultur menyimpang. Subkultur adalah 

sekumpulan norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan, atau gaya hidup yang berbeda dari 

kultur dominan. 

 Asal mula terjadinya subkultur menyimpang karena ada interaksi di antara 

sekelompok orang yang mendapatkan status atau cap menyimpang. Melalui intensitas 

interaksi terbentuklah perasaan senasib dalam menghadapi dilema yang sama. Para 

anggota dari subkultu seperti itu memiliki perasaan saling pengertian dan memiliki jalan 

pikiran, nilai dan norma serta aturan tingkahlaku yang berbeda dengan kultur dominan. 

Para anggota subkultur menyimpang biasanya juga mengajarkan kepada anggota baru 

tentang berbagai ketrampilan untuk melanggar hukum dan menghindari kejaran 

aparatus kontrol sosial. Mereka juga mengindoktrinasi suatu keyakinan yang berebeda 

dari keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2004: 88).  

 

D. Teori Perilaku Menyimpang 

 

1. Teori Anomie 

 Salah satu teori yang menjelaskan perilaku menyimpang adalah teori anomie 

Robert K. Merton (Narwoko dan Suyanto, 2004: 91). Teori ini berasumsi bahwa 

penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial 
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sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi 

menyimpang.  

 Merton menggambarkan munculnya keadaan anomie sebagai berikut: 

a. Masyarakat industri modern, seperti Amerika Serikat, lebih mementingkan 

pencapaian kesuksesan materi yang diwujudkan dalam bentuk kemakmuran atau 

kekayaan dan pendidikan yang tinggi. 

b. Apabila hal tersebut dicapai maka dianggap telah mencapai tujuan-tujuan status 

atau  kultural (cultural goals) yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mencapai 

itu ternyata harus melalui akses atau cara kelembagaan yang sah (institutionalized 

means), misalnya sekolah dan pekerjaan formal. 

c. Namun ternyata akses kelembagaan yang sah jumlahnya tidak dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, terutama lapiran bawah. 

d. Akibat dari keterbatasan akses tersebut maka muncul situasi anomie yaitu suatu 

situasi di mana tidak ada titik temu antara tujuan-tujuan status/kultural dan cara-cara 

yang sah yang tersedia untuk mencapainya. 

e. Anomie adalah suatu keadaan atau nama dari suatu situasi di mana kondisi 

sosial/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi 

cara-cara yang sah untuk mencapainya jumlahnya lebih sedikit. 

 

2. Teori Labelling 

 Teori labelling menjelaskan penyimpangan terutama ketika perilaku sudah 

sampai pada tahap penyimpangan sekunder (secondary deviance). Teori lebih tertarik 

pada persoalan definisi-definisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negatif yang 

dihubungankan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk pada tindakan yang 

lebih menyimpang. Teori ini tidak tertarik mengapa individu tertentu tertarik atau terlibat 

dalam tindakan menyimpang. Teori ini dalam menganalisis pemberian cap memusatkan 

pada reaksi orang. Artinya, ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau 

pemberi label (definers/labeler) pada individu-individu atau tindakan yang menurut 

penilaian orang itu adalah negatif (narwoko dan Suyanto, 2004: 94-95).  

 Teori labelling mendefinisikan penyimpangan sebagai suatu konsekuensi dari 

penarapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar.  Melalui 
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definisi ini dapat ditetapkan bahwa menyimpang adalah tindakan yang dilabelkan 

kepada seseorang , atau kepada siapa lebel secara khusus telah ditetapkan. Dengan 

demikian dimensi penting dari penyimpangan adalah pada adanya reaksi masyarakat, 

bukan pada kualitas dati tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, penyimpangan tidak 

ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton 

sosialnya.  Akibat dari pelabelan adalah pada tindakan penyimpangan lebih lanjut. 

Dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang maka ia cenderung 

mengembangkan konsep diri yang menyimpang  dan berakibat pada suatu karier yang 

menyimpang. Proses terjadinya penyimpangan sekunder membutuhkan waktu yang 

panjang dan tidak kentara (Narwoko dan Suyanto, 2004: 95).  

 

3.  Teori Belajar atau Teori Sosialisasi 

 Teori Belajar atau Teori Sosialisasi berpandangan bahwa penyimpangan perilaku 

adalah hasil dari proses belajar. Edwin H. Sutherland (dalam Narwoko dan Suyanto, 

2004: 92-93) mengatakan bahwa penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran 

dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari  dari norma-norma yang 

menyimpang, terutama dari subkultur atau antara teman-teman sebaya yang 

menyimpang. Di tingkat kelompok, perilaku menyimpang adalah suatu konsekuensi dari 

terjadinya konflik normatif. Artinya, perbedaan aturan sosial di berbagai kelompok sosial 

seperti sekolah, lingkungan tetangga, kelompok teman sebaya atau keluarga, bisa 

membingungkan individu yang masuk ke dalam komunitas-komunitas tersebut. Situasi 

ini dapat menyebabkan ketegangan yang berujung menjadi konflik noramtif pada diri 

individu. Saya berikan contoh: bila di sekolah seorang anak diajarkan nilai-nilai 

kejujuran, tetapi di luar sekolah nilai-nilai kejujuran telah ditinggalkan, maka perbedaan 

norma di antara berbagai kelompok sosial yang dialami anak tersebut dapat saja 

melunturkan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan di sekolahnya. 

 

4. Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial  

Pada dasarnya ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anggota 

masyarakat tidak melakukan penyimpangan sosial, yaitu upaya yang bersifat preventif 

dan represif. Upaya yang bersifat preventif adalah upaya pencegahan agar anggota 
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masyarakat tidak melakukan penyimpangan sosial. Upaya ini dilakukan sebelum 

penyimpangan sosial terjadi. Salah satu upaya yang bersifat preventif adalah 

melakukan sosialisasi norma-norma sosial kepada anggota masyarakat dan 

mengancamkan sanksi. Sedangkan upaya yang bersifat represif adalah penindakan 

dengan menjatuhkan sanksi bagi anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan 

sosial. Penjatuhan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku 

pelanggaran itu maupun orang lain yang akan melakukan pelanggaran. 
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Kegiatan Belajar 4 

 

PENGENDALIAN SOSIAL 

 

Kompetensi Dasar 4: 

Mendeskripsikan pengertian, bentuk-bentuk, dan sanksi dalam pengendalian 
sosial 

 

MATERI 

 

A. Pengertian  

Kehidupan masyarakat akan berlangsung dengan tertib dan lancar apabila 

seluruh anggota masyarakat mentaati norma-norma sosial yang berlaku. Namun dalam 

kenyataan tidak mungkin kita mengharapkan seluruh anggota masyarakat berperilaku 

sesuai dengan norma-norma sosial. Tidak semua anggota masyarakat selalu mematuhi 

norma-norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Ada sebagian anggota masyarakat 

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial, bahkan ada 

pelanggaran yang disengaja, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.  

Untuk mencegah kecenderungan warga masyarakat yang ingin dan telah 

melakukan pelanggaran norma-norma sosial, masyarakat perlu melakukan 

pengendalian sosial atau kontrol sosial (sosial control) terhadap perilaku individu 

warganya. Dengan demikian apa yang dimaksudkan pengendalian social?  

 

 

 

 

Mengapa pengendalian sosial perlu dilakukan? Kita ingat kembali materi 

sosialisasi. Proses sosialisasi tidak hanya menguntungkan masyarakat karena 

terciptanya tertib sosial, tetapi juga menguntungkan individu. Proses sosialisasi bagi 

individu mendatangkan manfaat (reward). Karena mendatangkan manfaat, individu 

Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan  maupun yang tidak direncanakan, 
yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar 
mematuhi norma-norma sosial (Soekanto, 1981). 
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secara sukarela menerima proses sosialisasi itu dan menginternalisasi norma-norma 

sosial. Individu juga secara sukarela melaksanakan norma-norma sosial itu serta 

mewujudkannya ke dalam perilaku sehari-hari. Individu pun cenderung berperilaku 

sesuai dengan norma-norma sosial. Namun tidak selamanya semua anggota 

masyarakat mematuhi norma-norma sosial, sebagian anggota masyarakat dalam 

keadaan tertentu menganggap mematuhi norma-norma sosial justru tidak 

menguntungkan.  Misalnya, praktik-praktik percaloan. 

    

B.   Bentuk-bentuk Pengendalian Sosial 

Pada dasarnya ada dua bentuk pengendalian sosial yaitu pengendalian sosial 

secara persuasif dan pengendalian sosial secara koersif. Pengendalian sosial secara 

persuasif ditekankan pada usaha mengajak atau membimbing anggota masyarakat 

untuk mematuhi norma-norma sosial. Pengendalian sosial secara koersif menekankan 

pada cara kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan 

kekuatan fisik. Cara mana yang lebih baik dan efektif untuk mencegah warga 

masyarakat melakukan penyimpangan sosial sangat tergantung pada situasi yang 

dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. 

Ada bentuk-bentuk pengendalian sosial yang selama ini dilakukan oleh 

masyarakat seperti mempergunjingkan, mengolok-olok, mengucilkan, dan menyakiti. 

Ada juga masyarakat yang melakukan pengendalian sosial melalui cara-cara 

kekerasan. Pada dasarnya pengendalian sosial dapat dilakuan baik secara informal 

maupun formal. Pengendalian sosial secara informal dilakukan dengan mendasarkan 

diri pada aturan-aturan tidak tertulis dan tidak ada lembaga formal yang diberi tugas 

untuk melakukannya, misalnya mempergunjingkan, mengolok-olok, dan mengucilkan. 

Pengendalian sosial secara formal dilakukan oleh lembaga resmi, seperti polisi, 

kejaksaan, dan pengadilan, dan mendasarkan diri pada aturan-aturan tertulis.   Contoh: 

sanksi yang diancamkan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan.  

      Pada masyarakat yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak dan antarwarganya 

saling kenal, seperti di daerah pedesaan, pengendalian sosial dapat dilakukan secara 

langsung oleh seluruh anggota masyarakat itu. Apapun yang dilakukan oleh anggota 

masyarakat akan diketahui oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk pengendalian 
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sosialnya bisa berupa mempergunjingkan, menghina, mengucilkan, dan seterusnya. 

Pada masyarakat yang jumlah penduduknya besar, individualistik, dan tidak saling 

kenal, seperti di daerah perkotaan, anggota masyarakatnya tidak mau mencampuri 

urusan orang lain. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, 

Semarang, dan kota lainnya, pengendalian sosial relatif longgar.    

Bentuk pengendalian sosial lain yang dapat menciptakan ketertiban sosial 

dengan menggunakan moralitas, adat-istiadat, dan sopan santun. Seseorang  yang 

sering bersikap tidak sopan, biasanya akan dijauhi dan dikucilkan. Demikian juga, ketika 

kita bersikap tidak sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, seperti kepada 

orangtua, guru, kakek, dan nenek, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu 

sopan santun. Atas tindakan kita itu kita akan dipergunjingkan, bahkan kita dimarahi.  

Penyimpangan sosial juga dapat dicegah dengan menggunakan kekerasan fisik. 

Cara ini dipakai bila cara-cara persuasif gagal mencegah penyimpangan sosial. 

Penolakan  pedagang kaki lima terhadap penertiban oleh aparat polisi pamongpraja 

yang menjurus ke tindakan kerusuhan,  misalnya, seringkali secara terpaksa dibubarkan 

dan diatasi dengan cara kekerasan. Misalnya, di atasi dengan cara penyemprotan gas 

air mata atau pembubaran massa. Penghakiman massa terhadap pelaku pencurian 

sepeda motor merupakan contoh lain pengendalian sosial dengan menggunakan cara-

cara kekerasan. 

Pada masyarakat tradisional, pengendalian sosial tidak membutuhkan kehadiran 

aparat penegak pengendalian sosial. Pengendalian sosial cukup ditegakkan oleh setiap 

individu secara langsung. Namun pada masyarakat  modern pengendalian sosial 

membutuhkan kehadiran  aparat untuk menegakkannya. Aparat penegak pengendalian 

sosial misalnya aparat kepolisian, pengadilan, kejaksaan, sekolah, lembaga-lembaga 

keagamaan. Pada masyarakat modern pihak yang paling diharapkan dapat melindungi 

masyarakat dari gangguan dari orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja 

melanggar aturan adalah kepolisian. 
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C. Sanksi sebagai Sarana Pengendalian Sosial 

Untuk mencegah anggota masyarakat melakukan penyimpangan sosial dan tetap 

taat pada norma-norma sosial, pengendalian sosial dijalankan dengan mengancamkan 

sanksi (hukuman) dan pemberian insentif. Yang dimaksudkan dengan insentif  adalah 

dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk meninggalkan perilaku 

yang salah. Yang dimaksudkan dengan sanksi adalah suatu bentuk penderitaan  yang 

secara sengaja dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang yang terbukti 

melanggar atau menyimpang dari norma-norma sosial.   

Dalam kehidupan sehari-hari ada tiga jenis sanksi yang digunakan untuk 

melaksanakan pengendalian sosial, yaitu: 

1. Sanksi yang bersifat fisik; 

2. Sanksi yang bersifat psikologik; 

3. Sanksi yang bersifat ekonomik. 

Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka 

yang dibebani sanksi tersebut. Sanksi psikologi adalah beban penderitaan yang bersifat 

kejiwaan yang dikenakan kepada pelanggar norma-norma sosial. Sedangkan sanksi 

yang bersifat ekonomik adalah beban penderitaan yang dikenakan kepada  pelanggar 

norma-norma sosial berupa pengurangan kekayaan. Misalnya, pengenaan denda, 

penyitaan harta kekayaan, membayar ganti rugi, dan sebagainya. Dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat penerapan ketiga bentuk sanksi tersebut bisa diterapkan 

secara bersamaan atau secara terpisah (Narwoko dan Suyanto, 2004: 105-106).  

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa untuk menciptakan ketaatan anggota 

masyarakat untuk mematuhi norma-norma sosial dapat juga menggunakan pemberian 

insentif. Seperti halnya bentuk sanksi, insentif juga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Insentif yang bersifat fisik; 

2. Insentif yang bersifat psikologik; 

3. Insentif yang bersifat ekonomik. 

Isentif bersifat fisik tidak banyak ragamnya, selain itu juga tidak begitu mudah 

dilakukan. Insentif fisik ini seperti jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, 
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ciuman, makan-makan, dan sebagainya. Bila insentif fisik mempunyai nilai sebagai 

simbol, maka kebanyakan insentif fisik lebih tepat dirasakan sebagai insentif psikologis. 

Sementara itu, insentif ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke 

arah penghasilan uang lebih banyak (Narwoko dan Suyanto, 2004: 107). 
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Kegiatan Belajar 5 
 

HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL 
 

Kompetensi Dasar 5: 
Mendeskripsikan pengertian dan bentuk-bentuk hubungan sosial 
 
MATERI 

 

A. Pengertian 
Manusia sebagai makhluk ciptakaan Tuhan difitrahkan sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. 

Manusia membutuhkan manusia lain. Kebutuhan akan kehadiran manusia lain inilah 

yang melahirkan apa yang disebut dengan hubungan-hubungan sosial (social 

relationship). Dalam ilmu sosial (social science), hubungan sosial merupakan hubungan 

antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan 

kelompok sebagai akibat dari hasil interaksi diantara sesama mereka. Hubungan sosial 

bisa terjadi  antara dua (a dyad), tiga (a triad), atau lebih individu (a social group). 

Bentuk-bentuk hubungan sosial ini menjadi dasar analisis dari para ilmuwan sosial.  

Hubungan sosial terjadi dalam kelompok. Kelompok dalam kehidupan sehari-hari 

dapat berupa etnik, kelompok kekerabatan, organisasi, kelas sosial, strata sosial, 

bangsa, penduduk, gender, dan sebagainya. Pengertian hubungan sosial seperti di atas 

berbeda dengan hubungan antara manusia dengan objek benda mati. Beberapa 

individu mungkin secara sosial saling berhubungan dengan berbagai cara yang berbeda 

sejauh mereka menjadi anggota kelompok sosial yang sama atau berbeda. Identitas 

mereka dibentuk oleh kelompok dan mereka merasa memiliki kelompok tersebut. Jika 

kita ingin memahami dan menjelaskan perilaku mereka, kita perlu merujuk pada 

hubungan-hubungan sosial.  

Melalui pemahaman terhadap lingkungan pergaulan dimana individu tumbuh, 

nenek moyang mereka, di mana mereka tinggal, pekerjaan apa yang mereka kerjakan, 

siapa teman mereka, dan sebagainya, akan membantu kita dalam memahami mengapa 
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mereka melakukan hubungan sosial. Pada tataran abstraksi yang lebih tinggi, kita 

mungkin menganggap dua kelompok yang secara sosial berhubungan, walaupun 

bertempat tinggal pada tempat yang berbeda, mereka memiliki ketergantungan satu 

sama lain dalam hal barang dan peleyanan. 

 

B. Bentuk-bentuk Hubungan Sosial 
Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan kriteria 

tertentu. Berikut ini akan kita bahas beberapa bentuk hubungan sosial: 

Berdasarkan statusnya hubungan sosial dapat dibedakan menjadi hubungan 

tertutup dan hubungan terbuka. Hubungan tertutup adalah hubungan sosial yang terjadi 

dalam satu golongan sosial tertentu. Sebagai contoh: hubungan sesama agama, 

sesama etnik, sesama ras, sesama orang kaya, dan sebagainya. Sementara itu, 

hubungan terbuka adalah hubungan sosial yang disebabkan oleh perbedaan status di 

masyarakat, bukan oleh kelompok sosial. Sebagai contoh hubungan sosial di sekolah. 

Di sekolah siswa menjalin hubungan sosial dengan guru. Di perusahaan terjadi 

hubungan antara majikan dan karyawan. Di rumah terjadi hubungan antara pemilik 

rumah dengan pekerja rumahtangga.  

Menurut tingkatannya, hubungan sosial dapat dibedakan menjadi hubungan 

sosial horizontal dan hubungan sosial vertikal. Hubungan sosial horizontal adalah 

hubungan sosial antara individu atau kelompok yang sederajat yang memiliki 

kepentingan yang sama. Hubungan antarkolega di sekolah merupakan contoh 

hubungan sosial horizontal.  

Hubungan  sosial vertikal adalah hubungan sosial terjadi atas dasar perbedaan 

kedudukan. Sebagai contoh, hubungan anak dengan orangtua. Orangtua memberi 

perintah kepada anak untuk belajar. Sebaliknya, anak tidak dapat memberi perintah 

kepada orangtua. Demikian pula di sekolah, kepala sekolah memberi perintah kepada 

guru  untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, dan bukan sebaliknya. 

Dilihat dari dimensi waktu hubungan sosial dapat dibedakan menjadi hubungan 

yang bersifat temporer dan hubungan sosial yang sifatnya permanen. Hubungan sosial 

temporer adalah hubungan sosial yang sifatnya sementara atau terjadi dalam waktu 

tertentu. Siswa  berhubungan dengan siswa lain dan guru di sekolah. Hubungan sosial 
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di sekolah hanya terjadi pada jam sekolah. Contoh lain, hubungan antara penjual dan 

pembeli, antara penumpang dan sopir bus, dan sebagainya.  

Sementara itu, hubungan sosial permanen adalah hubungan sosial yang 

berlangsung dalam waktu lama, bahkan dapat berlangsung sepanjang waktu. Sebagai 

contoh: hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak dengan orangtua di 

dalam keluarga. 

Berdasarkan kepentingan, hubungan sosial dapat dibedakan menjadi hubungan 

sosial primer dan hubungan sosial sekunder. Hubungan sosial primer adalah hubungan 

sosial yang bersifat pribadi. Hubungan yang bersifat pribadi tersebut melekat pada 

kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sebagai contoh: 

hubungan suami dan istri. Hubungan sosial sekunder adalah hubungan sosial yang 

bersifat formal atau resmi, impersonal (tidak bersifat pribadi) dan segmental (terpisah-

pisah) yang didasarkan atas asas manfaat. Sebagai contoh: hubungan dalam dunia 

perdagangan antara dua pihak yang dituangkan dalam kontrak tertulis. 

Hubungan sosial juga dapat dibedakan antara hubungan sosial di pedesaan dan 

hubungan sosial di perkotaan. Hubungan sosial di pedesaan dan di perkotaan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

No Masyarakat Pedesaan Masyarakat Perkotaan 

1 Informal Formal 

2 Saling mengenal Tidak saling mengenal 

3 Pribadi (personal) Tidak bersifat pribadi (impersonal) 

4 Komunalistik Individualistik 

5 Tatap muka (face to face) Tidak harus tatap muka (bisa melalui 

media) 

6 Pengendalian social ketat Pengendalian social longgar 

7 Keteritakan pada tradisi kuat Keteritakan pada tradisi lemah 

8 Kehidupan keagamaan bersifat 

kental 

Kehidupan keagamaan bersifat longgar 

9 Perubahan social lambat Perubahan social cepat 
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10 Masyarakat mayoritas bekerja di 

sector tertentu seperti sebagai 

petani, nelayan. 

Masyarakat bekerja di banyak sector 

seperti industri, perdagangan, 

pemerintahan, keuangan, pendidikan, 

dan sebagainya 

 

Kita telah memahami perbedaan hubungan social pada masyarakat pedesaan 

dan masyarakat perkotaan. Untuk memperkaya pemahaman, kita  perhatikan gambar di 

bawah ini. 

Kita  pernah mendengar istilah paguyuban dan patembayan, atau dalam bahasa 

Jerman disebut sebagai Gemeischaft dan Gesselschaft? Di antara kalian mungkin 

belum pernah mendengar istilah itu. Baiklah, istilah itu dikemukan oleh Sosiolog Jerman 

bernama Ferdinand Tonnies. Tonnies membedakan hubungan social ke dalam 

Gemeinschaft (Paguyuban) dan Gesselschaft (Patembayan). Paguyuban adalah bentuk 

kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh suatu hungan batin yang murni dan 

alamiah serta bersifat kekal. Kehidupan bersama dalam paguyuban memiliki cirri-ciri 

sebagai berikut: hubungan social bersifat menyeluruh yang harmonis, bersifat pribadi, 

dan berlangsung untuk kelangan sendiri dan bukan untuk orang lain dari luar (eksklusif).   

Menurut Tonnies, paguyuban mempunyai tiga bentuk, yaitu:  

1). Paguyuban karena ikatan darah/keturunan (gemeinschaft by blood), yaitu 

merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Contoh: keluarga 

dan kelompok kekerabatan; 

2) Paguyuban karena tempat (gemeinschaft by place), yaitu suatu paguyuban yang 

terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga saling dapat tolong 

menolong. Contoh: rukun tetangga dan rukun warga; 

3) Paguyuban karena jiwa pikiran (gemeinschaft by mind), yaitu suatu paguyuban  yang 

terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau tempat 

tinggalnya tidak berdekatan, namun mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, 

dan mempunyai  ideologi yang sama.   

Tonnies mengartikan patembayan sebagai  ikatan lahiriah yang bersifat pokok 

untuk jangka waktu yang pendek. Patembayan terbentuk oleh kemampuan pikiran 
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(imajinasi) serta strukturnya bersifat mekanis yang memiliki beberapa komponen. 

Contoh : ikatan antara pedagang dan organisasi dalam suatu pabrik/industri. 

Charler Horton Cooley menjelaskan hubungan-hubungan sosial dapat terjadi 

pada kelompok primer (primary group)  dan kelompok sekunder (secondary group). 

Hubungan sosial dalam kelompok primer ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap 

muka yang intim. Dalam kelompok ini kita dapat mengenal seseorang sebagai suatu 

pribadi secara akrab.  Untuk mengenal pribadi seseorang secara akrab kita dapat 

melakukannya melalui hubungan sosial yang bersifat informal (tidak resmi), akrab, 

personal, dan total, yang mencakup banyak aspek dari pengalaman hidup seseorang. 

Dalam kelompok primer ini, seperti keluarga, hubungan sosial cenderung bersifat santai. 

Para anggota kelompok primer seperti ini saling tertarik satu sama lain sebagai suatu 

pribadi. Mereka menyatakan harapan-harapan, kecemasan-kecemasan, berbagai 

pengalaman, memperguncingkan gosif dengan senang, dan saling memenuhi 

kebutuhan akan keakraban persahabatan.  Agar terjadi hubungan sosial antara anggota 

kelompok secara akrab, kelompok primer harus kecil. 

Sementara itu, dalam kelompok sekunedr hubungan sosial bersifat formal, 

impersonal, dan segmental, serta didasarkan pada azas manfaat (utilitarian). Seseorang 

tidak berurusan dengan orang lain sebagai suatu pribadi, tetapi sebagai orang yang 

berfungsi dalam menjalankan suatu peran. Dalam hubungan sosial pada kelompok 

sekunder ini kualitas pribadi tidak penting, sebaliknya yang dianggap penting adalah 

cara kerja. Hanya aspek atau bagian dan seluruh kepribadian, yang terlibat dalam 

menjalankan peran, itu saja yang dianggap penting. Kelompok sekunder berbentuk 

serikat pekerja, mitra dagang, kelompok profesi, dan sebagainya. Kelompok ini lahir 

untuk memenuhi tujuan khusus yang terbatas, yang hanya melibatkan sebagian dari 

kepribadian para anggotanya. 

Menurut Emile Durkheim, hubungan sosial dapat terjadi pada dua tipologi 

masyarakat, yaitu masyarakat yang bertipe solidaritas mekanis dan solidaritas organis. 

Hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang bertipe solidaritas mekanis, 

masing-masing anggota dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain. Hal 

ini disebabkan pada masyarakat seperti ini belum terjadi pembagian kerja. Peran semua 

orang sama sehingga ketidakhadiran seseorang tidak mempengaruhi kelangsungan 
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hidup masyarakat karena peran seseorang tersebut dapat digantikan oleh orang lain. 

Seorang anak, misalnya, dengan cepat dapat melakukan apa yang dilakukan oleh 

ayahnya seperti berburu, berladang, dan bertani.  

Dalam masyarakat seperti ini, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan 

sikap. Perbedaan tidak dibenarkan. Menurut Durkheim, seluruh anggota masyarakat 

diikat oleh apa yang dinamakan sebagai kesadaran kolektif (collective conscience), 

yaitu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan  kepercayaan dan 

perasaan kelompok. Kesadaran kolektif ini bersifat eksternal (exterior) dan memaksa 

(coercive). Anggota masyarakat yang melakukan pelangaran terhadap kesadaran 

kolektif ini akan mendapatkan sanksi yang bersifat represif. Pelanggar kesadaran 

kolektif akan dikenai sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa. Sanksi represif 

ini merupakan bentuk kemarahan kolektif sebagai akibat dari pelanggaran terhadap 

kesadaran kolektif. Anggota masyarakat lain merasa terlanggar kesadaran kolektifnya.  

Tujuan dari pengenaan sanksi represif adalah ketidakseimbangan masyarakat dapat 

dipulihkan kembali. Dengan kata lain, sanksi represif dijatuhkan untuk menimbulkan 

efek jera, baik bagi si pelanggar maupun orang lain, agar tidak mengulangi perbuatan 

pelanggaran terhadap kesadaran koletif. 

Pada masyarakat yang bertipe solidaritas organis, anggota masyarakat 

berhubungan dengan anggota lain berdasarkan fungsi atau peran masing-masing. Pada 

masyarakat seperti ini telah terjadi pembagian kerja, bahkan telah terjadi spesialisasi-

spesialisasi fungsi atau peran. Tiap anggota masyarakat menjalankan peran yang 

berbeda, dan di antara berbagai peran yang ada terdapat saling ketergantungan. Hal ini 

analog dengan saling ketergantungan antarbagian suatu organisme biologis. Karena 

saling ketergantungan ini maka ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan 

mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Banyak contoh kita 

temukan dalam masyarakat. Misalnya, tidak berperannya polisi akan mengakibatkan 

adanya ancaman atau gangguan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Tidak 

berperannya petani akan mengakibatkan masalah dalam produksi dan penyediaan 

bahan pangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Demikian 

juga, pemogokan sopir truk pengangkut barang kebutuhan pokok akan mengganggu 

atau mengancam persediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.    
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Dalam masyarakat seperti ini ikatan utama yang mempersatukan masyarakat 

bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai 

kelompok profesi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan akan 

memperoleh ancaman sanksi yang bersifat restitutif atau hukum perdata. Dalam hal 

terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan bersama, si pelanggar akan dijatuhi sanksi 

denda atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tujuan dari pemberian 

sanksi ini adalah untuk memulihkan atau mengembalikan keseimbangan telah 

dilanggarnya. 

Max Weber menjelaskan hubungan social pada dua tipe masyarakat, yaitu 

masyarakat tradisional dan masyarakat rasional. Pada masyarakat tradisional 

hubungan-hubungan social antara anggota masyarakat berlandaskan pada tradisi. 

Anggota masyarakat sangat terikat pada tradisi yang dipelihara dan dilestarikan oleh 

masyarakatnya. Anggota masyarakat melakukan tindakan tertentu karena tindakan itu 

telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Masyarakat tradisional seperti ini kita temukan 

pada masyarakat pedesaan. Kalian yang bertempat tinggal di daerah pedesaan akan 

menemukan berbagai macam ritual tradisional yang diselenggarakan anggota 

masyarakat ketika memulai masa tanam dan panen di sawah. Kalian juga menemukan 

ritual bersih desa di desa. Anggota masyarakat mendatangi tempat-tempat yang 

dikeramatkan untuk melakukan ritual. 

Sementara itu, pada masyarakat rasional anggota masyarakat tidak memliki 

keterikatan dengan tradisi masyarakatnya. Sebaliknya, anggota masyarakat justru 

meninggalkan tradisi. Anggota masyarakat melakukan tindakan sangat 

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dan dengan cara apa tujuan tersebut 

dicapai.  Tindakan seperti ini oleh Weber disebut dengan tindakan yang bersifat 

rasionalitas instrumental. Tindakan seperti ini lazim terjadi pada hubungan-hubungan 

dalam transaksi jual beli di pasar atau dunia perdagangan. Pembeli mempunyai tujuan 

untuk membeli barang dengan kualitas bagus dan harga murah, sementara penjual atau 

pedagang mempunyai tujuan untuk menjual barang dengan harga tinggi sehingga 

memperoleh keunungan. Masyarakat rasional seperti ini kita temukan pada masyarakat 

perkotaan.  
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Hubungan social juga dapat dilihat dari dimensi fisiologis seperti: hubungan 

social antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara orang yang berusia tua dan 

muda, hubungan antara orang kulit putih dan kulit hitam.  

Kita pernah mendengar istilah kelompok mayoritas dan kelompok minoritas? 

Berdasarkan jumlah  dan kualitas anggota kelompok, hubungan social dapat dibedakan 

menjadi hubungan social kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dilihat dari 

jumlah anggotanya, etnik Jawa merupakan kelompok mayoritas, sementara itu etnik 

Tionghoa merupakan kelompok minoritas. Dilihat dari kualitas anggotanya, meskipun 

jumlahnya lebih sedikit orang kulit putih di Afrika Selatan pada masa penerapan politik 

apartheid merupakan kelompok mayoritas dibandingkan orang kulit hitam, meskipun 

jumlahnya lebih besar. Orang kulit putih mengusai orang kulit hitam di negara itu.  

Bentuk hubungan sosial juga bisa didasarkan pada kelompok etnik. 

Kelompok etnik berdasarkan atas persamaan dan perbedaan budaya bangsa-bangsa di 

dunia. Berdasarkan persamaan dan perbedaan budaya, masyarakat Indonesia dapat 

dibedakan menjadi puluhan, bahkan ratusan etnik. Kelompok-kelompok etnik itu seperti: 

etnik Jawa, etnik Sunda, etnik Madura, etnik Batak, etnik Bugis, etnik Banjar, dan 

sebagainya.  

Selain itu, hubungan sosial juga dapat dilihat dari agama. Berdasarkan atas 

agama, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, 

yaitu: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan sekian banyak aliran 

kepercayaan. Di antara pemeluk-pemeluk agama tersebut menjalin hubungan sosial. 

Atas dasar keberagaman kelompok etnik dan agama ini bangsa Indonesia 

dikenal sebagai masyarakat majemuk. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh 

keberagaman kelompok etnik ini bagi bangsa Indonesia?  

Di satu sisi, keberagaman etnik dan agama dapat menimbulkan konflik social 

yang melibatkan antarkelompok etnik dan agama. Beberapa konflik social di beberapa 

daerah seperti di Ambon, Poso, Sampit, Kupang, dan sebagainya tidak dapat 

dilepaskan dari adanya perbedaan etnik dan agama. Konflik-konflik social tersebut 

bukan saja mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan harta benda, juga mengakibatkan 

terancamnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia menghadapi encaman 

perpecahan. Salah satu factor penyebab konflik-konflik social tersebut adalah 
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perbedaan etnik dan agama tidak bisa dikelola dengan baik. Selain itu, masyarakat 

yang berbeda etnik dan agama tidak mensyukuri bahwa perbedaan etnik dan agama 

merupakan rahmat dan anugrah dari Tuhan Yang Mahaesa. 

Di lain sisi, sebagai  bangsa yang religius kebegaraman etnik dan agama harus 

disyukuri sebagai rahmat dan anugrah dari Tuhan Yang Mahaesa. Bila kita 

mengembangkan rasa syukur seperti itu maka kebegaraman etnik dan agama akan 

menjadi kekayaan bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sebagai 

bangsa Indonesia, kita hendaknya mengembangkan sikap toleransi dan menjadikan diri 

kalian sebagai individu yang multikulturalis.  

Apakah yang dimaksudkan individu yang multikulturalis? Individu multikulturalis 

adalah individu yang bukan hanya mengakui adanya perbedaan atau keberagaman, 

melainkan harus mempunyai kesediaan untuk hidup berdampingan di tengah-tengah 

perbedaan atau keberagaman. Sebagai contoh: perkawinan campur antaretnik.  
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Kegiatan Belajar 6 

 

PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA 

 

Kompetensi Dasar   6: 

Mendeskrisikan pengertian, proses, faktor yang mempengaruhi, bentuk-bentuk, 
pola-pola, dan teori-teori perubahan sosial-budaya 

 

MATERI 

 

A. Pengertian 
 

Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Setiap 

masyarakat selalu dalam kondisi berubah yang tidak ada titik akhirnya. Yang 

membedakan antara masyarakat satu dengan lain hanya tingkat kecepatan dan arah 

perubahannya. Ada masyarakat yang berubah sangat cepat dan ada yang berubah 

sangat lambat. Demikian pula, ada masyarakat yang berubah ke arah kemajuan 

(progress) dan ada yang berubah ke arah kemundurun (regress) Perubahan 

masyarakat bisa menyangkut tentang kehidupan sosial dan kehidupan budaya.  

Terdapat perbedaan antara perubahan sosial (social change) dengan perubahan 

kebudayaan (cultural change). Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi 

struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mencakup 

perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial antara lain meliputi 

perubahan dalam segi distribusi kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat kelahiran 

penduduk, peran suami atau istri, rasa kekeluargaan, tingkat kemiskinan, tingkat 

pengangguran, tingkat integrasi sosial, tingkat perceraian, tingkat bunuh diri, dan 

sebagainya. Perubahan kebudayaan meliputi antara lain tujuh unsur kebudayaan 

seperti diurutkan oleh Koentjaraningrat yaitu: sistem religi dan upacara keagamaan, 

sistem sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, 

serta peralatan dan teknologi.  
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Namun demikian antara konsep perubahan sosial dan perubahan kebudayaan 

saling tumpang tindih. Keduanya sulit dibedakan secara dikhotomis. Hampir semua 

perubahan besar mencakup aspek sosial dan budaya. Kedua konsep acapkali 

ditukarpakaikan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi di masyarakat.    

 

B.  Proses Perubahan Sosial dan Budaya 

 

1.  Penemuan (Discovery) 

 Menurut Horton dan Hunt (1992), penemuan merupakan persepsi manusia, yang 

dianut secara bersama, mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada. 

Penemuan merupakan tambahan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Penemuan 

menambahkan sesuatu yang baru pada kebudayaan karena meskipun kenyataan itu 

sudah lama ada, namun kenyataan itu baru menjadi bagian dari kebudayaan pada saat 

kenyataan tersebut ditemukan. Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan 

sosial bila hasil penemuan itu didayagunakan. Manakala suatu pengetahuan baru 

dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi, biasanya disusul oleh perubahan 

besar.  Contoh: penemuan mesin uap menimbulkan revolusi industri di Inggris. 

 

2.  Invensi 

Menurut Horton dan Hunt (1992), invensi adalah suatu kombinasi baru atau cara 

penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Pada tahun 1895, misalnya, 

George Selden mengkombinasikan mesin gas cair, tangki gas cair,gigi persneling, 

tangkai kemudi, dan badan kereta, kemudian mempatenkan kombinasi itu sebagai 

mobil. Tidak satu pun dari semua benda itu yang baru diciptakan. Satu-satunya yang 

baru adalah penggunaan semua alat itu dengan cara menggabungkannya. Gagasan 

mengkombinasikan alat-alat untuk suatu kegunaan menyebabkan timbulnya sesuatu 

yang belum pernah ada sebelumnya. Invensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

invensi material, misalnya penemuan baja yang merupakan hasil campuran antara besi 

dengan sejumlah kecil logam lainnya, dan invensi sosial, misalnya pemerintahan 

konstitusional dan perusahaan. 
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3.  Difusi   

 Menurut Horton dan Hunt (1992), masyarakat yang paling inventifpun hanya 

menemukan sendiri sebagian dari seluruh inovasi di masyarakatnya. Kebanyakan 

perubahan sosial merupakan hasil  dari proses difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur 

budaya dari suatu kelompok ke kelompok lain. Difusi berlangsung baik di dalam 

masyarakat maupun antarmasyarakat. Misalnya, mode pakaian berbahan dasar batik. 

Awalnya diintrodusir oleh kalangan artis ibukota kemudian menjadi trend mode yang 

menyebar ke seluruh Indonesia.  

 Difusi terjadi ketika beberapa masyarakat saling berhubungan. Karena itu difusi 

merupakan proses dua arah. Unsur-unsur budaya tidak dapat menyerap tanpa adanya 

kontak tertentu antarmanusia dan kontak tersebut selalu melahirkan difusi pada kedua 

belah pihak. Difusi juga merupakan proses selektif. Sebuah masyarakat menerima 

beberapa unsur budaya dari masyarakat lain, dan pada saat bersamaan masyarakat itu 

menolak unsur-unsur budaya dari masyarakat lain itu. Misalnya, masyarakat Indonesia 

di satu sisi menerima demokrasi sebagai sistem politik, di sisi lain menolak budaya free 

sex.  Difusi biasanya juga disertai dengan modifikasi terhadap unsur-unsur serapan. 

Setiap unsur budaya memiliki prinsip, bentuk, fungsi, dan makna. Salah satu atau 

bahkan semua segi itu dapat mengalami perubahan ketika suatu unsur budaya diserap.  

Makanan cepat saji (fastfood), seperti ayam goreng, yang berasal dari Amerika Serikat 

ketika masuk ke Indonesia mengalami modifikasi dengan ditambahkan rasa pedas dan 

dihidangkan dengan nasi putih.  Masyarakat juga dapat mengelak dari difusi dengan 

cara mengeluarkan larangan dilakukannya kontak dengan masyarakat lain, misalnya 

suku Badui di Jawa Barat.   

 

C.  Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Budaya 

 

Soerjono Soekanto (1994) mengidentifikasi ada enam bentuk perubahan sosial 

dan kebudayaan. Enam bentuk perubahan sosial dan kebudayaan tersebut adalah: 

 

1.  Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat 
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 Perubahan lambat juga disebut dengan evolusi, yaitu perubahan yang terjadi 

dengan sendirinya tanpa rencana, memerlukan waktu lama dan biasanya diikuti dengan 

rentetan perubahan-perubahan kecil. Masyarakat mengalami perubahan melalui 

tahapan-tahapan mulai dari kondisi masyarakat yang sederhana (primitif) menuju 

masyarakat yang lebih kompleks (modern). Perubahan lambat ini terjadi karena usaha-

usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-

keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan 

masyarakat. 

 Perubahan cepat biasanya disebut sebagai revolusi, yaitu perubahan yang 

menyentuh dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, berlangsung 

dalam waktu yang cepat, dan dapat direncanakan terlebih dahulu atau tidak 

direncanakan. Ukuran kecepatan perubahan bersifat relatif, karena revolusi dapat 

memakan waktu lama. Revolusi industri di Inggris, misalnya, terjadi sekitar satu abad. 

Dikatakan sebagai revolusi karena perubahan satu abad tersebut mampu mengubah 

sendi-sendi kehidupan masyarakat Inggris dari masyarakat agraris menjadi masyarakat 

industri, dari masyarakat feodalistik menjadi masyarakat modern yang demokratis. 

Revolusi acapkali juga didahului oleh adanya pemberontakan yang kemudian menjelma 

menjadi revolusi. Misalnya, revolusi politik di Perancis dan pemberontakan petani 

Banten.  

 

2.  Perubahan Kecil dan Perubahan Besar 

 Antara perubahan kecil dan perubahan besar bersifat relatif. Karena itu, sulit 

untuk menentukan batas-batas pembeda antara keduanya. Namun, sebagai pegangan 

dapat dikemukakan bahwa suatu perubahan dikatakan kecil bila perubahan-perubahan 

yang terjadi menyangkut unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya, perubahan mode rambut, mode 

pakaian, pola makan, hobi, dan sebagainya.  Sebaliknya suatu perubahan dikatakan 

besar bila perubahan yang terjadi membawa pengaruh besar bagi masyarakat. 

Misalnya, masyarakat agraris yang sedang mengalami industrialisasi akan membawa 

dampak pada pola penguasaan tanah, hubungan kerja, hubungan kekeluargaan, 

stratifikasi sosial, dan sebagainya. 
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3.  Perubahan yang Direncanakan dan Perubahan yang Tidak Direncanakan 

 Suatu perubahan dikatakan direncanakan apabila perubahan yang terjadi telah 

direncanakan atau diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak (agent of change) yang 

akan mengadakan perubahan di masyarakat. Agent of change adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemeimpin 

satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang direncanakan 

selalu berada di bawah pengendalian agent of change. Agent of change mempengaruhi 

masyarakat dengan cara-cara seperti rekayasa sosial (social engineering) atau 

perencanaan sosial (social planning). Sementara itu, perubahan sosial yang tidak 

direncanakan adalah perubahan-perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat 

dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan 

masyarakat. Masyarakat sulit untuk memperkirakan terjadinya perubahan yang tidak 

direncanakan.  

 

 

D.  Faktot-faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan 

Soerjono Soekanto (1994) mengidentifikasi sebab-sebab yang melatarbelakangi 

terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebab-sebab yang berasal dari dalam dan sebab-sebab dari luar masyarakat. 

 

Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri antara lain: 

 

1.  Laju Pertumbuhan Penduduk 

 Bertambah atau berkurangnya penduduk menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam struktur sosial masyarakat. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, misalnya, 

di satu sisi menyebabkan penduduk di wilayah kota bertambah, di lain sisi, penduduk di 

wilayah pedesaan berkurang. Pertambahan jumlah penduduk di wilayah perkotaan, 

misalnya, menyebabkan kota semakin padat dan menambah jumlah angkatan kerja. 

Bila tidak diimbangi dengan penyediaan sarana perumahan dan penyerapan tenaga 

kerja maka akan mengakibatkan munculnya gelandangan dan pengangguran. Akibat 
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berikutnya adalah menuculnya berbagai macam penyimpangan sosial seperti prostitusi, 

kejahatan, dan sebagainya. Sementara wilayah pedesaan yang ditinggalkan akan 

mengalami kekurangan tenaga kerja 

 

2.  Penemuan-penemuan Baru 

 Penemuan baru juga disebut sebagai inovasi, yautu suatu proses yang meliputi 

penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian 

masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru diterima, dipelajari dan dipakai 

dalam masyarakat. Inovasi sebagai sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: discovery dan invention. Discovery adalah 

penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan 

oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi 

invention bila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan 

baru tersebut. Acapkali proses dari discovery sampai ke invention membutuhkan suatu 

rangkaian pencipta-pencipta. Seperti telah dicontohkan di atas bahwa penemuan mobil 

oleh George Selden telah melalui serangkaian penemuan-penemuan sebelumnya. 

 

3.   Pertentangan (Conflict) 

 Konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan 

melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan 

ancaman kekerasan. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau 

antarkelompok. Pertentangan dapat menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan 

kebudayaan. Acapkali terjadi perbedaan antara kepentingan individu dengan 

kepentingan kelompok. Misalnya, seorang istri yang bekerja di sektor publik. Seorang 

perempuan pada masyarakat  berbudaya patriarkhi dikontruksi menjalankan pekerjaan-

pekerjaan di sektor domestik. Dengan bekerja di sektor publik maka akan membawa 

perubahan besar pada peran perempuan di masyarakat. Perempuan tidak lagi  hanya di 

sektor domestik, melainkan sama dengan laki-laki bisa bekerja di sektor publik. 

 Pertentangan antarekelompok juga bisa menyebabkan perubahan sosial dan 

kebudayaan. Misalnya, pertentangan antara generasi tua dengan generasi muda pada 

masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat 
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moderen. Generasi muda lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan baru, 

sementara generasi tua lebih konservatif. Kondisi demikian dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan, seperti, pergaulan laki-laki dan perempuan lebih bebas, dan 

sebagainya. 

 

4.  Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi  

 Terjadinya pemberontakan atau revolusi juga dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial dan kebudayaan. Pemberontakan terhadap Raja Louis XVI di 

Perancis telah menyebabkan runtuhnya aristokrasi absolut, kemudian lahir tatanan 

masyarakat baru yang menjadi adanya kebebasan dan kemerdekaan individu yang 

kemudian kita kenal dengan asas demokrasi. Demikian juga, revolusi industri di Inggris 

yang berlangsung sekitas satu abad menyebabkan perubahan-perubahan struktur 

sosial antara lain hubungan buruh dan majikan, mata pencaharian, runtuhnya 

feodalisme, dan sebagainya. 

 Perubahan sosial dan kebudayaan dapat juga bersumber pada sebab-sebab dari 

luar masyarakat, antara lain: 

 

1.  Bencana Alam 

 Bencana alam yang dialami oleh suatu masyarakat dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan pada masyarakat itu. Bencana alam bisa berupa gunung meletus, 

gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, badai, dan sebagainya. Bencana-bencana 

tersebut bisa disebabkan karena ulah manusia seperti banjir dan tanah longsor, bisa 

juga disebabkan karena faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai. Misalnya, 

bencana tsunami yang melanda masyarakat Aceh telah menyebabkan perubahan besar 

bagi masyarakat Aceh yaitu perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial 

seperti lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lembaga ekonomi. Pada lembaga 

keluarga, misalnya, banyak anak yang berstatus sebagai yatim-piatu, banyak suami 

atau istri yang menjadi single parent, dan sebagainya. Demikian juga dengan bencana 

semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur. Bencana ini telah menghancurkan 

tatatnan masyarakat beberapa desa yang telah dibangun dari generasi ke generasi.  
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2.  Peperangan 

 Peperangan antarkelompok dalam suatu negara atau antarnegara dapat 

menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Perang antarnegara, misalnya, 

menyebabkan diterimanya kebudayaan negara yang memenangkan perang oleh negara 

yang kalah perang. Kondisi seperti ini pernah dialami oleh Jerman dan Jepang yang 

kalah perang dunia dua.  

 

3.  Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 

 Perubahan sosial dan kebudayaan suatu masyarakat dapat pula disebabkan oleh 

pengaruh kebudayaan masyarakat lain.  Perubahan ini dimungkinkan karena 

masyarakat itu bersifat terbuka dan menjalin kontak dengan masyarakat lain. Hubungan 

antarmasyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. 

Artinya, setiap masyarakat mempengaruhi masyarakat lain, tetapi juga menerima 

pengaruh dari masyarakat lain.  Pengaruh timbal balik seperti itu tidak selalu seimbang. 

Masyarakat yang lebih maju cenderung lebih banyak mempengaruhi daripada 

masyarakat yang kurang maju. Melalui media massa misalnya negara-negara maju 

lebih dominan mempengaruhi, sementara negara-negara berkembang lebih banyak 

menerima pengaruh. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing disebut 

akulturasi, sedangkan penerimaan pengaruh bukan karena paksaan disebut 

demonstration effect. Acapkali pertemuan antarkebudayaan yang seimbang akan saling 

menolak. Keadaan seperti ini dinamakan cultural animosity, misalnya, antara 

kebudayaan Yogyakarta dan Surakarta. 

 

E. Globalisasi 
  

Globalisasi adalah proses dimana dunia dianggap menjadi satu ruang; globalisasi 

dapat dilihat sebagai kompresi ruang. McLuhan pada tahun 1960 memperkenalkan 

ungkapan desa global (global village) untuk menggambarkan bagaimana dunia 

menyusut sebagai hasil dari teknologi baru di bidang komunikasi. Anthony Giddens 

menjelaskan globalisasi sebagai tercerabutnya waktu dari ruang. Dengan 
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perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, orang dapat berkomunikasi seolah-

olah face to face meskipun dibatasi jarak samudera dan benua. 

Tidak ada definisi yang baku tentang globalisasi, namun dapat dicatat komponen 

penting dalam globalisasi berikut ini: (1) adanya pertumbuhan pesat  dalam saling 

keterkaitan budaya, komoditas, informasi dan masyarakat melintasi waktu dan ruang; 

(2) adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi untuk memadatkan waktu dan 

ruang; (3) adanya difusi perilaku, praktik dan kode standar untuk memproses arus 

informasi, uang, komoditas dan orang-orang; (4) munculnya sistem yang mendukung, 

mengendalikan, mengawasi atau menolak globalisasi; dan (5) munculnya tipe 

kesadaran yang mengenali, mendukung, merayakan atau mengkritik proses global.  

Globalisasi memiliki tiga dimensi: ekonomi, kebudayaan, dan politik. 

Globalisasi ekonomi: perluasan dan transformasi kapitalisme ke dalam ekonomi global. 

Perubahan yang paling penting adalah eskpansi pasar keuangan dunia. Contoh: pasar 

modal, MNC (Multy National Corporation), perdagangan internasional, investasi asing, 

dll. 

Globalisasi kebudayaan disebut-sebut sebagai hasil dari pariwisata massal, 

peningkatan migrasi, komersialisasi produk-produk budaya dan penyebaran ideologi 

konsumerisme secara global yang banyak menggeser budaya lokal. Kegiatan 

pemasaran MNC dan perkembangan media komunikasi massa (dimiliki oleh MNC) ikut 

andil dalam globalisassi budaya. Contoh: McDonaldization. 

Globalisasi politik dapat dilihat dari munculnya lembaga-lembaga internasional, 

termasuk Bank Dunia, IMF, WTO yang mengatur ekonomi global dan membatasi 

kebebasan negara bangsa. Pasar keuangan global dan perusahaan multinasional 

menciutkan kapasitas pemerintah dalam mengendalikan aktivitas di wilayah 

kewenangannya, seandainya perusajaan tidak menyukai kebijakan pemerintah. Contoh: 

Uni Eropa membatasi kedaulatan negara secara ekonomi, sosial, dan politik bagi 

negara-negara anggotanya.  

McDonaldization (Scott, 2011: 150-151; Ritzer dan Goodman, 2004) merupakan 

perkembangan sosial dan ekonomi  yang digambarkan sebagai proses  di mana prinsip-

prinsip restoran cepat saji mulai mendominasi lebih banyak sektor pada masyarakat 

Amerika dan seluruh dunia. Ada empat dimensi: efisiensi, kemampuan untuk diprediksi, 
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lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas, dan penggantian teknologi 

nonmanusia untuk teknologi manusia. Perluasan prinsip-prinsip ini telah memunculkan 

rasionalisasi dalam industri jasa. 

Glocalization merujuk pada strategi pemasaran global yang memperkenalkan 

modifikasi produk global untuk pasar lokal yang berbeda, untuk memenuhi selera lokal. 

Glokalisasi menunjukkan ketegangan antara budaya lokal dan global. Sebagai proses, 

glokalisasi menunjuk pada globalisasi yang lokal, dan lokalisasi yang lokal.  

Menurut Paul Hirst dan Grahame Thomson (2001), globalisasi adalah mitos 

belaka. Ada lima alasan yang dikemukakan: Pertama, tekanan ekonomi yang mendunia 

sekarang ini tidak lain hanyalah bagian dari gelombang turun-naik (konjungtur) 

pertumbuhan ekonomi atau keadaan ekonomi internasional yang mulai ada sejak 

ekonomi berlandaskan pada teknologi industri sejak 1860-an. Kedua, perusahaan 

internasional (TNC) yang murni jarang ditemukan. TNC pada umumnya berbasis negara 

nasional dan pasar nasional. Ketiga, lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpndahnya 

penenaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke 

negara berkembang. Keempat, ekonomi dunia jauh dari bersifat ekonomi global, 

melainkan berpusat di wilayah Tritunggal: Eropa, Jepang, dan Amerika Utara. Kelima, 

Tritunggal memiliki kemampuan untuk mengatur pasar modal dan aspek-aspek ekonomi 

lain. Tidak benar bahwa ekonomi dunia tidak bisa diatur dan dikendalikan. 

 

F.  Pola-pola Perubahan Sosial-Budaya 
Menurut Steven Vago (2004), dalam buku Social Change, terdapat pola-pola 

perubahan di bidang sosial dan di bidang kebudayaan. Berikut ini secara berturut-turut 

akan diurakain pola-pola tersebut. 

 

1.  Pola-pola Perubahan di Bidang Sosial 
 

a.  Westernisasi 
Weternisasi adalah  sebuah proses dimana masyarakat menerima atau 

mengadopsi kebudayaan Barat seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, 

makanan, bahasa, agama, filsafat, dan atau nilai-nilai. Westernisasi telah menembus 
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dan semakin cepat pengaruhnya melintasi dunia di beberapa negara. Westernisasi 

dapat juga dikaitkan dengan proses akulturasi dan/atau enkulturasi. Akulturasi merujuk 

pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kebudayaan ketika dua kelompok 

yang berbeda  melakukan kontak terus menerus secara langsung. Setelah terjadi 

kontak, terjadi perubahan dalam pola-pola kebudayaan  dalam salah satu atau kedua 

kebudayaan.  

Westernisasi mungkin dipengaruhi atau tergantung pada situasi kontak. 

Perbedaan derajad dominasi, kerusakan, perlawanan, survival, adaptasi, dan modifikasi 

dari kebudayaan penduduk asli mungkin mengikuti kontak antar-etnik. Dalam  sebuah 

situasi dimana kebudayaan penduduk asli  mengalami kerusakan sebagai akibat dari 

kontak dengan kelompok luar yang lebih kuat, sebuah fase shok seringkali adalah 

sebuah akibat dari pertemuan.  Fase shok ini khususnya karakteristik selama interaksi 

melibatkan ekspansionis atau penjajah. Selama fase shok masyarakat sipil mengalami 

tekanan selama kekuatan militer yang mengakibatkan sebuah keruntuhan kebudayaan. 

 
b.  Revolusi 

Revolusi adalah suatu perubahan yang mendasar, cepat, kuat yang terjadi di 

organisasi politik, hubungan kekuasaan, stratifikasi, pengendalian properti ekonomi, dan 

pengendalian kekuasaan di dalam suatu komunitas sosial.  

Revolusi memiliki ciri-ciri berikut: mencakup daerah perubahan yang sangat luas, 

meliputi semua dimensi yang ada di masyarakat, meliputi perubahan ekonomi, politik, 

budaya, dan organisasi sosial, perubahan tersebut bersifat radikal.  

Revolusi dibagi menjadi dua tipe ideal: revolusi berhaluan kiri dan revolusi 

berhaluan kanan. Revolusi berhaluan kiri: memiliki tujuan terjadinya perubahan besar 

pada lembaga-lembaga sosial maupun politik termasuk di dalamnya mendistribusikan 

kembali kekayaan  antara si kaya dan si miskin. Contoh: pemberian pelayanan pokok di 

bidang kesehatan, pendidikan, landreform, dan nasionalisasi industri dan perdagangan 

di Rusia, Cina, dan Kuba. Revolusi berhaluan kanan bertujuan pembangunan kembali 

lembaga-lembaga tradisional.  

 

c.  Modernisasi 
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Modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional 

atau pra modern dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi 

dan politik yang menjadi ciri negara-negara Barat yang stabil. Wujud modernisasi seperti 

mekanisasi, media massa yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, 

dan sebagainya. 

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Merupakan perubahan 

sosial yang terarah (directed change) atau social planning. Modernisasi meliputi bidang-

bidang sangat luas: disorganisasi, masalah sosial, konflik antarkelompok, hambatan 

terhadap perubahan, dan sebagainya.  

Sifat modernisasi 

• Modernisasi mencakup banyak bidang  

• Bidang mana sangat tergantung pada kebijaksanaan penguasa yang memimpin 

masyarakat  

• Modernisasi hampir pasti pada awalnya mengakibatkan disorganisasi dalam 

masyarakat  

• Modernisasi tidak sama dengan reformasi  

• Bila reformasi menekankan pada rehabilitasi  

• Modernisasi bersifat preventif dan konstruktif  

• Modernisasi dapat memproyeksikan kecenderungan ke masa mendatang  

 

d.  Industrialisasi 

Industrialisasi adalah sebuah proses di mana teknologi menggantikan tenaga 

manusia dalam memproduksi barang. Indeks industrialisasi yang sering digunakan 

adalah proporsi angkatan kerja nasional di bidang pertanian. Ketika proporsinya 

menurun, suatu negara dapat dianggap menjadi negara industri. Clark Kerr, misalnya, 

menganggap negara-negara industri memiliki 25% atau kurang angkatan kerja bekerja 

di bidang pertanian. Pengurangan angkatan kerja di bidang pertanian dapat dilihat lebih 

sebagai konsekuensi perubahan teknologis, ekonomi, dan organisasional yang 

menyertai industrialisasi.   

Negara-negara industri ditandai oleh sangat berkembanganya komoditas 

internasional, pasar modal dan tenaga kerja, angkatan kerja industrial yang terdisipliner, 
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tekonologi canggih, dan personalia yang rumit, profesional, teknis dan manajerial. 

Industrialisasi ditandai oleh tingkat pertumbuhan kerumitan dalam pembagian pekerjaan 

dan distribusi angkatan kerja antarpekerjaan yang saling berhubungan.  

  

e.  Urbanisasi 

Pengertian urbanisasi secara sosiologis bisa dibedakan dari pengertian 

geografis. Secara geografis, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke 

kota, serta terjadinya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Sementara secara 

sosiologis urbanisasi mempunyai empat pengertian sebagai berikut:  

Pertama, proses yang menggambarkan proporsi penduduk suatu negara pindah 

ke kota, dengan konsentrasi yang saling berhubungan dengan aktivitas ekonomi, 

administrasi, dan organisasi politik, dan jaringan komunikasi di wilayah urban. Kedua, 

bagaimana  masyarakat hidup  yaitu: pola perilaku dan hubungan sosial. Di mana 

masyarakat tinggal dan bagaimana mereka hidup merupakan dua aspek yang saling 

berhubungan. Ketiga, perkembangan wilayah urban ke arah suburban. Keempat, 

perkembangan wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan  

 

f.  Birokratisasi 
Kata birokrasi mempunyai konotasi negatif, yaitu dipersalahkan atas inefisiensi, 

infleksibilitas, dan kebengisan general. Menurut para sosiolog,  istilah birokrasi hanya 

berarti struktur sosial hirarkhis untuk mengatur organisasi skala besar secara rasional, 

efisien, efektif, dan impersonal. Birokratisasi adalah perubahan dalam sebuah 

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, ke arah rasionalitas yang lebih 

besar  dalam membuat keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan pencapaian 

sasaran pokok yang lebih efektif.  

 

2.  Pola-pola Perubahan di Bidang Budaya 
 
a.  Evolusi 

Evolusi adalah masyarakat bergerak dari satu tahap atau fase ke tahap atau fase 

lain yang biasanya dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Aliran ini 
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berkembang pertengahan kedua abad ke-19. Tokoh yang paling berpengaruh dalam 

aliran ini adalah evolusionist Charles Darwin.  

Teori tentang seleksi alam memberikan dasar  yang kuat bagi penjelasan evolusi 

biologis. Ahli Sosiologi  memimpikan masyarakat berkembang secara bertahap dari 

masyarakat yang penuh kekejaman ke masyarakat yang beradab. Evolusi diyakini 

sebagai respon terhadap seperangkat hukum alam yang menjelaskan setiap tahap 

dalam organisasi suatu masyarakat. Gagasan evolusi dikaitkan dengan gagasan-

gagasan progress, perkembangan, dan kemajuan. Setiap tahapan menggambarkan 

sebuah tahap lebih tinggi daripada tahap sebelumnya, dengan tahap akhir masyarakat 

yang sempurna.  

 

b.  Akulturasi 
Akulturasi adalah  suatu proses menerima unsur-unsur budaya lain, baik yang 

bersifat material maupun nonmaterial, sebagai akibat kontak face to face dan 

berlangsung sangat lama. Akulturasi merupakan hasil dari: perang, penjelajahan, agresi 

militer, atau kolonisasi, serta melalui misionaris atau pertukaran budaya.  

Kelompok politik atau kelompok dengan teknologi lebih rendah lebih banyak 

mengadopsi atribut kebudayaan dari kelompok yang dominan. Akulturasi adalah 

peminjaman kebudayaan dari kelompok superior oleh kelompok inferior. Akulturasi  

terjadi secara sukarela atau secara paksaan. Dalam akulturasi sukarela,  para anggota 

kelompok bersedia menerima pengaruh dari luar dengan sukarela, tanpa memerlukan 

adanya tindak kekerasan atau paksaan dari pihak pendatang atau kelompok lain.  

Dalam akulturasi paksaan: para anggota kelompok menerma kebudayaan lain melalui 

paksaan atau tindak kekerasan dari kelompok lain. Akulturasi paksaan dapat menyebar 

lebih cepat dan lebih luas.  

 

c.  Difusi 

Difusi adalah  proses dimana inovasi menyebar dari satu budaya ke budaya lain 

atau dari sebuah subbudaya ke subbudaya yang lain. Menurut Elliot Smith,  sekitar 

tahun 3000 SM, Mesir mengalami perkembangan budaya yang sangat besar. Di Mesir 

teknologi pertanian berkembangan dengan cepat, geometri ditemukan, pekerjaan 
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dengan logam dan peralatan dikembangkan dan sebuah tatatan politik yang efektif 

ditemukan. Penemuan di Mesir saat itu merupakan sebab perubahan sosial di berbagai 

belahan dunia, dan penemuan-penemuan itu diadopsi oleh sebagian besar masyarakat. 

Smith membuktikan terdapat persamaan budaya antara orang Mesir pada masa-

masa awal dengan suku Inca di Peru, orang India, dan orang Mesiko. Teori Smith ini 

menyediakan alternatif bagi teori evolusi yang memposisikan bahwa perubahan sosial 

adalah hasil kontak dan difusi di antara masyarakat.  

 

G. Teori-teori Perubahan Sosial 

 

1. Teori-teori Sosiohistoris 

 

a.  Ibnu Khaldun 

Teori ini dimulai dari pertanyaan kemanakah arah perkembangan manusia? Cara 

yang lebih umum dalam menerangkan arah perubahan manusia adalah dengan 

membayangkan sebagai siklus. Salah satu teoritisi yang menjelaskan perubahan 

manusia secara siklus adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, jauh sebelum Sosiologi 

sebagai ilmu lahir, pada Abad ke-14 dalam karyanya berjudul Muaddimah menjelajahi 

berbagai faktor yang terlibat dalam perubahan sosial. Khaldun meneliti pengaruh 

lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, 

hubungan antar kelompok, dan berbagai fenomena kultural. 

 Khaldul dapat dianggap sebagai pelopor sosiologi yang memperkenalkan dan 

menggunakan 6 prinsip yang menjadi landasam sosiologi. Keenam prinsip tersebut 

adalah: 

1. Fenomena sosial mengikuti pola-pola yang sah menurut hukum. Pola tersebut 

menunjukkan keteraturan  yang cukup untuk dikenali dan dilukiskan; 

2. Hukum-hukum perubahan itu berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat (bukan 

pada tingkat individu); 

3. Hukum-hukum proses sosial harus ditemukan melalui pengumpulan banyak data 

dan dengan mengamati hubungan antara berbegai variabel; 
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4. Hukum-hukum sosial yang serupa, berlaku dalam brbegai  masyarakat yang serupa 

strukturnya. Masyarakat dapat dibedakan dari segi waktu dan tempat, namun 

ditandai oleh hukum-hukum serupa karena kesamaan struktur sosialnya; 

5. Masyarakat ditandai oleh perubahan. Tingkat perubahan antara masyarakat satu 

dengan lainnya mungkin sangat berbeda; 

6. Hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan 

bersifat biologis atau bersifat alamiah. Khaldun memikirkan pengaruh lingkungan 

fisik terhadap perilaku manusia. Ia menyatakan bahwa peradaban besar hanya 

dapat muncul di kawasan beriklim sedang. Udara panas menimbulkan kegembiraan. 

Makanan yang terlalu banyak mengandung zak tepung membuat orang berotak 

tumpul. Ini bukan faktor penting dalam memahami sejarah. Perubahan sosial harus 

dilihat dari variabel-variabel sosial, seperti solidaritas, mata pencaharian, 

kepemimpinan, dan kemakmuran. 

Menurut Khaldun, sejarah adalah sebuah lingkaran tanpa ujung dari 

pertumbuhan dan kehancuran. Khaldun melukiskan sejarah alamiah kekaisaran yang 

dibangun menurut tiga generasi. Generasi pertama, termasuk orang yang mengembara 

untuk menaklukkan . Sekali menetap di kota, mereka mempertahankan kekuatan dan 

solidaritas kehidupan padang pasir mereka. Generasi kedua, telah terpengaruh 

kehidupan menetap. Generasi ini ditandai oleh kemewahan dan kemegahan yang 

menggantikan solidaritas dan kehidupan keras. Generasi ketiga, kualitas kehidupan 

padang pasir  telah dilupakan . Di masa ini kehidupan menetap telah mengambil 

korbannya, yaitu keuzuran kekaisaran mulai kelihatan, dan generasi keempat mulai 

menghadapi kehancuran 

Khaldun melukiskan proses yang sama menurut 5 tingkatan. Lima tingkat 

tersebut adalah: 

1. Nomaden berhasil menghancurkan seluruh penentangnya dan mendirikan kerajaan 

baru; 

2. Terjadi konsolidasi kekuatan karena penguasa baru memperkokoh pengendaliannya 

atas kawasan yang baru dikuasainya; 

3. Tingkat kesenangan dan kesentosaan; 
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4. Di tingkat ini kedamaian terus berlanjut, ditanadi oleh penekanan upaya pada 

pemeliharaan kebudayaan lama daripada pengembangan kebudayaan baru; 

5. Tingkat kehancuran. Raja menghambur-hamburkan uang negara untuk membiayai 

kemewahan dirinya dan lingkungan dalamnya. 

 

b.  Arnold Toynbee 

Seperti Khaldun, Arnold Toynbee (1889 – 1975) menjelaskan perubahan sosial 

seperti proses kelahiran, pertumbuhan, kemandekan, dan kehancuran. Ia lebih 

menekankan pada masyarakat atau peradaban sebagai unit analisisnya ketimbang 

bangsa atau periode waktu.  Menurut Toynbee, ada 21 perdaban di dunia, misalnya, 

Mesir Kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban Barat atau Kristen.  

Menurut Toynbee, perubahan sosial adalah suatu lingkaran perubahan 

berkepanjangan dari peradaban: lahir, tumbuh, pecah, dan hancur. Keseluruhan proses 

ini berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi elit dan antarhubungan elit dengan massa 

rakyat, baik dengan proletariat internal maupun eksternal. Karena banyak bergulat 

dengan kerumpulan perubahan sosial, Toynbee mencoba menjauhi perkara 

determinisme dan historisme ekstrem. Menurut Toynbee, ada nilai yang berperan untuk 

mengenali faktor penting yang terlibat  di dalam perubahan sosial tanpa menyebabkan 

faktor itu menjadi menentukan. Toynbee menekankan untuk memusatkan perhatian 

pada faktor konflik dalam perubahan, pentingnya peranan elit dan hubungan antara elit 

dan massa rakyat, serta arti penting faktor sosio-psikologis dalam memahami 

perubahan sosial. 

 

c.  Auguste Comte 

Teoritisi lain yang menjelaskan perubahan sosial adalah Auguste Comte (1798 – 

1857), pendiri sosiologi, yaitu orang yang pertama kali menciptakan nama sosiologi. 

Menurut Comte, salah satu kajian sosiologi adalah aspek dinamis dari masyarakat, yaitu 

studi tentang urutan perkembangan manusia, dan setiap tahap dalam urutan itu adalah 

akibat penting dari tahap sebelumnya.  Comte menemukan tiga tingkat perkembangan 

masyarakat, yang sejalan dengan tingkat perkembangan pemikiran manusia.  Comte 

menyebut tiga tingkat perkembangan masyarakat sebagai hukum fundamental 
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perkembangan pemikiran manusia, yang dilewati secara berurutan. Tiga tahap 

perkembangan masyarakat itu adalah: tahap teologis atau khayalan, tahap metafisik 

atau abstrak, dan tahap ilmiah atau positif.   

Pada tahap teologis, fikiran berfungsi untuk mengira semua fenomena diciptakan 

oleh zat adikodrati. Comte membagi lagi tahap teologis menjadi tiga tingkat, yaitu: 

fetishism yaitu kepercayaan terhadap kekuatan gaib; politeism yaitu kepercayaan 

terhadap banyak dewa; dan monotheism yaitu kepercayaan terhadap keesaan Tuhan.  

Tahap metafisik atau abstrak adalah modifikasi dari tahap teologis yang 

mengasumsikan fikiran bukan ciptaan adikodrati tetapi ciptaan kekuataan abstrak, 

sesuatu yang benar-benar dianggap ada, yang melekat dalam diri seluruh manusia dan 

mampu mencipatakan semua fenomena. Lebih dari Tuhan, alam menjadi faktor 

penyebab mendasar dari alam semesta. Hukum abstrak, lebih dari hukum Tuhan, 

menjadi alasan penjelas sesuatu fenomena. 

Pada tahap pistif atau ilmiah, fikiran manusia tidak lagi menjadi ide-ide absolut, 

yang asli dan yang mentakdirkan alam semesta, dan yang menjadi penyebab 

fenomena, tetapi mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena. Artinya, 

menemukan rangkaian hubungannya yang tak berubah-ubah dan kesamaannya. Nalar 

dan pengamatan menjadi alat utama dalam berfikir. Tata masyarakat yang akhirnya 

akan lahir dari cara berfikir ini akan menjadi suatu keadaan ideal di mana faktor-faktor 

material, fikiran, dan moral akan digabungkan dengan tepat untuk mencapai 

kesejahteraan maksimum umat manusia. 

 
d.  Lewis Henry Morgan 

 Tokoh evolusioner lain yang berpengaruh pada abad ke-19 adalah Lewis Henry 

Morgan. Morgan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk penelitian antropologi. 

Morgan adalah salah satu di antara antropolog berpengaruh pada abad ke-19, dan 

tulisan-tulisannya secara meluas dibaca sekarang. Karyanya yang terkenal adalah 

Ancient Society, yang diterbitkan tahun 1877. Gagasan-gagasan evolusi Morgan 

membuat kesan kuat bagi Marx dan Engels, sehingga Morgan dianggap sebagai pendiri 

antropologi marxis. 
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 Morgan mempostulatkan bahwa tahap perkembangan teknologi dan sistem 

kekerabatan dikaitkan dengan perbedaan institusi sosial dan institusi politik. 

Berdasarkan data sejarah, ia menyimpulkan bahwa kebudayaan berkembang dalam 

tahap terus-menerus yang secara esensial sama dalam semua bagian dunia.  

 Ia menggambarkan kemajuan umat manusia melalui tiga tahap utama evolusi: 

kekejaman, barbarian, dan peradaban. Ia juga membagi kekejaman dan barbarisme ke 

dalam tiga bagian yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ia memperkenalkan tahapan-

tahapan ini dalam pencapaian teknologi. Tujuh tahap dalam istilah Morgan adalah: 

1. Status kekejaman rendah, dari masa pertumbuhan ras manusia ke permulaan 

periode berikutnya; 

2. Status kekejaman menengah, dari kemarihan sebuah penangkapan ikan dan 

sebuah pengetahuan tentang penggunaan api, dan seterusnya; 

3. Status kekejaman tinggi, dari penemuan anak panah dan haluan; 

4. Status barbarian rendah, dari penemuan seni tembikar. 

5. Status Barbarian menengah, dari domestifikasi binatang dibelahan bumu Timur, 

dan di Barat penanaman jagung dan tanaman lain dengan irigasi, dengan 

menggunakan batu bata dan batu sungai. 

6. Status barbarian tinggi, dari penemuan proses peleburan biji besi, dengan 

penggunaan alat-alat dari besi. 

7. Status peradaban, dari penemuan  sebuah alphabet huruf, dengan penggunaan 

tulisan hingga sekarang. 

Morgan berpendapat bahwa setiap tahap dan subtahap dimulai dengan sebuah 

penemuan teknologi. Misalnya, Morgan menunjukan tembikar menjadi karakteristik 

barbarian rendah dan penemuan huruf alphabet merupakan ciri dari peradaban. Setiap 

tahap evolusi teknologi ini, menurut Morgan, dikaitkan dengan karakteristik 

perkembangan dalam keluarga, agama, organisasi politik dan susunan pemilikan tanah. 

Morgan mencontohkan keluarga berkembang melalui 6 tahap, mulai dari hubungan 

seksual sembarangan hingga tahap peradaban dengan dicirikan oleh keluarga 

monogami dengan tingkat kesetaraan suami istri. 

 

e.  Herbert Spencer 
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Herbert Spencer (1820 – 1903), seorang sarjana Inggris, tertarik dengan teori 

oraganismenya Darwin dan ia melihat adanya persamaan dengan evolusi sosial – 

peralihan masyarakat melalui serangkaian tahap yang berawal dari tahap kelompok 

suku yang homogen dan sederhana ke tahap masyarakat modern  yang kompleks. 

Spencer menerapkan konsep “yang terkuatlah yang akan menang”nya Darwin  (survival 

of the fittest) terhadap masyarakat.  Ia berpandangan bahwa orang-orang yang cakap 

dan bergairah (energik) akan memenangkan perjuangan hidup, sedangkan orang-orang 

yang malas dan lemah akan tersisih. Pandangan ini dikenal sebagai “darwinisme 

sosial.” Dalam pandangan ini, Spencer yakin bahwa kehidupan masyarakat tumbuh 

secara progresif menuju keadaan yang makin baik dan karena itulah kehidupan 

masyarakat harus dibiarkan berkembang sendiri, lepas dari campur tangan yang hanya 

akan memperburuk keadaan.   

Spencer berpendapat bahwa masyarakat tumbuh secara evolusioner dari 

masyarakat militan ke masyarakat industri. Kata Spencer, pada mulanya nasyarakat 

militan sebagai masyarakat yang terstruktur guna melakukan perang, baik yang bersifat 

defensif maupun ofensif. Spencer menduga pada periode awal peperangan berfungsi 

mengumpulkan masyarakat menjadi kumpulan masyarakat baru  dengan kuantitas yang 

dibutuhkan untuk membangun masyarakat industri. Pada masyarakat militan, 

keberhasilan dalam peperangan merupakan sumber kehormatan tertinggi, dan kebaikan 

sama dengan keberanian dan kekuatan. Rakyat dalam masyarakat militan bersifat 

patriotik berlebih-lebihan (chauvinistic), kemenangan dianggap sebagai tujuan tindakan 

tertinggi, kepatuhan terhadap kekuasaan dianggap penting dan tak terelakkan. 

Sementara itu, masyarakat industri mempunyai ciri mengutamakan kehidupan damai 

yang langgeng, masyarakat ditata untuk melaksanakan produksi bukan untuk 

berperang, anggotanya selaku individual lebih menjadi pusat perhatian daripada 

masyarakat selaku keseluruhan. Interaksi dalam masyarakat ini lebih didasarkan atas 

kontrak daripada kekuasaan absolut, sentralisasi kekuasaan dibatasi oleh peraturan 

yang bersifat melarang. 
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f.  Emile Durkheim 

Emile Durkheim (1855 – 1917), sosiologi asal Perancis, meskipun tidak 

menjadikan evolusi sosial sebagai pusat kajian sosiologisnya, namun tidak dapat 

diingkari bahwa ketika melihat perkembangan masyarakat dia menggambarkan 

masyarakat berkembang dari masyarakat yang bertipe solidaritas mekanis ke solidaritas 

organis. Durkheim mendasarkan perkembangan masyarakat atas pembagian pekerjaan 

(division of labor). Solidaritas mekanik adalah bentuk awal, bentuk primitif dari 

organisasi sosial dan masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat primitif yang ada 

kini. Masyarakat bertipe solidaritas mekanis masih bersifat homogen, pembagian 

pekerjaan belum berkembang. Karena belum ada pembagian pekerjaan, maka pada 

masyarakat seperti itu belum ada spesialisasi-spesialisasi pekerjaan. Dalam masyarakat 

ini dipersatukan oleh apa yang disebut sebagai fakta sosial nonmaterial, khususnya oleh 

kuatnya ikatan moralitas bersama atau apa yang disebut sebagai kesadaran kolektif 

yang kuat. Pelanggaran terhadap kesadaran kolektif ini, masyarakat bertipe solidaritas 

mekanis mengancamkan sanksi yang bersifat represif, yaitu sanksi yang memberikan 

penderitaan bagi pelaku pelanggaran. Sementara itu, masyarakat yang bertipe 

solidaritas oragnis sudah mengalami pembegian pekerjaan yang kompleks, bahkan 

pembagian pekerjaan tersebut mengarah pada terjadinya spesialisasi-spesialisasi. 

Masyarakat tidak lagi dipersatukan oleh kesadaran kolektif, melainkan oleh hubungan-

hubungan antarfungsi di antara anggota masyarakat. Hubungan-hubungan antarfungsi 

di antara anggota masyarakat diatur oleh kontrak-kontrak. Pelanggaran terhadap 

hubungan antarfungsi ini akan mendapatkan sanksi yang bersifat restitutif, yaitu sanksi 

yang dijatuhkan untuk memulihkan hubungan yang cacat. Sanksi restitutif ini berupa 

denda.  

 

2. Teori Fungsionalisme Struktural 
 

  Teori Fungsionalisme Struktural dikenal sebagai teori konsensus, karena teori 

memfokuskan pada aspek fungsi, keteraturan, dan keseimbangan (equilibrium) (Kanto, 

2006: 54). Teoritisi yang menjelaskan perubahan sosial dalam perspektif teori ini adalah 

Talcott Pansons, Robert K. Merton, dan Jeffry Alexander. 
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  Menurut Vago, (2004: 66), secara umum pendekatan fungsionalisme struktural 

mengembangkan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: 

1. Masyarakat harus dianalisis secara holistik sebagai sistem terdiri dari bagian-bagian 

yang saling berhubungan; 

2. Hubungan sebab dan akibat bersifat multiple dan resiprokal; 

3. Sistem sosial adalah dalam kondisi keseimbangan dinamis (homeostatis) seperti 

penyesuaian diri terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi sistem dibuat 

dengan perubahan minimum dalam sistem; 

4. Integrasi sempurna tidak pernah dicapai, sehingga setiap sistem sosial mempunyai 

ketegangan dan penyimpangan, tetapi kemudian cenderung menjadi stabil melalui 

institusionalisasi; 

5. Perubahan secara fundamental  berjalan lambat, proses adaptif, daripada 

pergeseran revolusioner; 

6. Perubahan adalah konsekuensi dari penyesuaian diri terhadap perubahan dari luar 

sistem, tumbuh melalui diferensiasi dan inovasi internal; 

7. Sistem terintegrasi melalui pembentukan nilai. 

 
a.  Talcott Parsons 

Penggagas Teori Fungsionalisme Struktural adalah Talcott Parsons. Ia 

memfokuskan pada masalah-masalah sistem tindakan dan sistem sosial (Kanto, 2006). 

Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam upayanya untuk membangun 

keseimbangan, tertib dan keteraturan sosial. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin 

tertib dan keteraturan sosial yang menjamin tumbuhnya harmoni dalam masyarakat 

dapat diwujudkan? Faktor-faktor apa saja yang dapat dipakai mewujudkan kesatuan 

dan kohesi sosial? 

Pemikiran dan gagasannya untuk menjawab pertanyaan itu banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran Emile Durkheim terutama analogi masyarakat dengan organisme hidup. 

Pengaruh juga nampak ketika Parsons menyusun dalil-dalil  menjawab persoalan yang 

berkaitan dengan tertib sosial. Ia berargumentasi bahwa tertib sosial dan kohesi sosial 

disebabkan oleh tiga hal penting: pertama, adanya nilai-nilai budaya yang dibagi 
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bersama; kedua, nilai-nilai yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial; dan ketiga, 

nilai-nilai yang dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi. 

Meskipun banyak dipengaruhi oleh Durkheim, namun Parsons juga mengkritik 

Durkheim yang melihat masyarakat hanya sebagai suatu sistem yang analog dengan 

organisme hidup, tetapi tidak menjelaskan jaringan-jaringan yang ada dalam sistem dan 

kebutuhan-kebutuhan sistem itu. Durkheim tidak menunjukan bagian-bagian mana dari 

masyarakat yang mempunyai fungsi integrasi dan fungsi adaptasi untuk mencapai 

kondisi equilibrium. 

Menurut Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang 

harus dipenuhi oleh setiap sistem  yang hidup demi kelestariannya, Ada dua kebutuhan 

penting yang harus dipenuhi yaitu: pertama, yang berhubungan dengan kebutuhan 

sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya; dan 

kedua, yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang 

perlu untuk mencapai tujuan itu (Ritzer, 1996). 

Beradasarkan premis tersebut Parsons kemudian menciptakan empat kebutuhan 

fungsional atau prasyarat fungsional  yang disebut fungsi imperatif, yaitu yang dikenal 

dengan AGIL (Ritzer, 1996 dan Kanto, 2006). Pertama, kebutuhan adaptasi 

(Adaptation). Kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan 

serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kepada sistem. Kebutuhan ini dipenuhi 

oleh sistem ekonomi. Setiap anggota masyarakat untuk memiliki sarana material untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung aktifitasnya. Tanpa sarana material, 

maka ide, gagasan, dan bayangan betapapun bagusnya tidak akan dapat diwujudkan. 

Kedua, kebutuhan Goal Attainment, yaitu prasyarat yang memberikan jaminan 

bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas di antara tujuan-tujuan 

itu. Karena itu, dipersyaratkan agar sistem itu berlangsung suatu rumusan tujuan dan 

orang-orang mencapai tujuan itu. Prasyarat ini dipenuhi oleh sistem politik. Ketiga, 

Integration, yaitu sebuah sistem harus mampu menjamin berlangsungnya hubungan 

antarbagian, sehingga diperlukan prsyarat berupa kesesuaian bagian-bagian dari sistem 

sehingga seluruhnya fungsional. Prasyarat fungsional ini dipenuhi melalui sistem sosial. 

Keempat, kebutuhan Latent Pattern Maintenance, yaitu prasyarat yang menunjuk 

pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan 
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beberapa aturan atau norma-norma. Prasyarat fungsional ini dipenuhi melalui sistem 

budaya. Prasyarat ini tidak bisa diabaikan dan bahkan harus dipenuhi mengingat bahwa 

sebuah sistem harus dipelihara dan dilestarikan serta diperbaharui baik melalui motivasi 

individu maupun pola-pola budaya yang memberi iklim bagi tumbuhnya motivasi-

motivasi itu. 
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 Perubahan sosial dalam sistem sosial atau masyarakat merupakan sebuah 

keniscayaan. Perubahan itu bisa bersifat besar atau kecil, cepat atau lambat, 

dikehendaki atau tidak dikehendaki. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural, 

perubahan sosial harus dikendalikan sehingga sistem sosial tetap dalam keadaan 

keseimbangan.  Perubahan-perubahan itu dapat terjadi pada komponen-komponen 

sistem sosial. Komponen sistem akan berkembang dan harus mampu menyesuaikan 

diri sehingga tidak menggganggu keseimbangan struktural secara keseluruhan. Artinya, 

komponen sistem berubah dalam suasana adaptive upgrading.  Hal ini memungkinkan 

terjadinya keseimbangan dinamis (homeostatis). Konflik memang harus dicegah. 

Bilamana tidak mungkin, masalahnya adalah bagaimana mengendalikan konflik itu 

sehingga tidak terjadi disintegrasi sistem (Kanto, 2006: 57) 
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b.  Robert K. Marton 

 Robert K. Merton, salah seorang murid Parsons, mengembangkan teori 

fungsionalisme strukturak pada taraf menengah (middle range theory). Teori 

fungsinalisme struktural Merton berangkat dari kritik dia terhadap tiga postulat yang 

dikembangkan oleh Parsons. Tiga postulat yang dikritik Merton adalah: pertama, 

postulat tentang kesatuan fungsional masyarakat, kedua, postulat tentang 

fungsionalisme universal, dan ketiga, postulat tentang indispensability (sangat 

diperlukan atau penting). 

 Seperti Parsons, Merton menekankan tindakan yang berulang atau yang baku 

yang berhubungan dengan bertahannya sistem sosial, namun ia tidak menaruh 

perhatian pada orientasi subjektif individu yang terlibat dalam tindakan seperti itu, 

melainkan pada konsekuensi-konsekuensi sosial objektifnya. Apakah konsekuensi 

sosial objektif itu memperbesar  kemampuan sistem sosial itu untuk bertahan atau tidak, 

terlepas dari motif dan tujuan subjektif individu. Misalnya, dalam mengikuti upacara 

agama, mungkin individu tidak didorong oleh keingan untuk memenuhi prasyarat 

fungsional latent pattern maintenance, sebaliknya motifnya bisa bersifat pribadi seperti 

memenuhi kewajiban agama, memperoleh keselamatan atau ketenangan jiwa atau 

sekedar menyesuaikan dengan kebiasaan yang sudah mapan (Johson, 1990: 147).  

 Pembedaan motif dan fungsi atau konsekuensi sosial dapat dilihat pada gambar 

berikut ini (Johson, 1990: 147): 

 

 Motif     Tindakan    Konsekuensi-konseku-  

 (atau orientasi       ensi untuk suatu sistem 

 Subjektif)       sosial 

  

 Merton menyatakan pembedaan itu melalui pembedaan antara fungsi manifes 

dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah konsekuensi-konsekuensi objektif yang 

menyumbang pada penyesuaian terhadap sistem itu yang dimaksukan (intended) dan 

diketahui (recognized) oleh partisipan  dalam sistem itu. Sementara itu, fungsi laten 

adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau tidak diketahui (Johnson, 1990: 147 dan 

Poloma, 1992: 39).  



[75] 
 

 Namun, kata Merton (Johnson 1990: 147 dan Kanto 2006: 63), tidak semua pola 

tindakan baku harus mempunyai konsekuensi yang menguntungkan sistem itu atau 

memenuhi persyaratan fungsionalnya. Banyak tindakan dapat mempunyai konsekuensi 

yang bersifat disfungsional atau memperkecil penyesuaian terhadap sistem itu. 

Perpindahan penduduk dari desa pertanian ke daerah perkotaan, di satu sisi 

mempunyai konsekuensi sosial bagi pelakunya yaitu mendatangkan pendapatan yang 

lebih tinggi dan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di kota, di lain sisi, kawasan 

pedesaan yang ditinggalkan mengalami kekurangan tenaga kerja. Bagi sektor petanian 

di pedesaan, perpindahan penduduk menjadi disfungsional. 

 Merton juga mengemukakan konsep nonfunctions yang diidentifikasikannya 

sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem sosial. Dalam hal 

ini termasuk bentuk-bentuk sosial yang “bertahan hidup” sejak jaman sejarah kuno 

(Kanto, 2006: 63).   Menurut Merton, struktur mungkin bersifat disfungsional untuk 

sistem secara keseluruhan, namun demikian struktur itu terus ada. Kemiskinan bagi 

buruh tani di wilayah pedesaan disfungsional, namun fungsional bagi sistem itu secara 

keseluruhan. Buruh tani yang miskin dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan kasar dan berat di sektor pertanian.  

 Merton berpendapat bahwa tak semua struktur diperlukan untuk berfungsinya 

sistem sosial. Beberapa bagian dari sistem sosial Barat dapat dilenyapkan. Ini dapat 

membantu teori fungsional mengatasi kecenderungan konservatifnya. Dengan 

mengakui bahwa struktur tertentu dapat dilenyapkan maka fungsionalisme membuka 

jalan bagi perubahan sosial yang penuh makna (Kanto, 2006: 66).  

 

c.  Jeffry Alexander 
 Jeffry Alexander bersama dengan Paul Colomy pada tahun 1980-an 

menganggas neofungsionalisme. Neofungsionalisme untuk menandai kelangsungan 

hidup fungsionalisme struktural dan sekaligus menunjukan bahwa sedang dilakukan 

upaya memperluas fungsionalisme struktural dan mengatasi kesulitannya. Menurut 

Alexander dan Colomy, teori fungsionalisme terlampau sempit. Keduanya sepakat untuk 

menciptakan teori sintesis yang dinamakan neofungsionalisme. Masalah fungsionalisme 

struktural yang perlu diatasi adalah anti-individualisme, antagonistik terhadap 
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perubahan, konservatisme, idialisme, dan bias antiempiris (Ritzer dan Goodman, 2004: 

148).  

  Ritzer dan Goodman (2004: 148-149, juga dikutip Kanto, 2006: 67-69) 

mengajukan beberapa orientasi dasar teori neofungsionalisme sebagai berikut:  

a). Neofungsionalisme bekerja dengan model masyarakat deskriptif. Model ini melihat 

masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang saling berinteraksi menurut pola tertentu  

yang memungkinkan sistem dibedakan dari lingkungannya. Unsur-unsur itu 

berhubungan secara simbiosis. Oleh karena itu, neofungsionalisme bersifat terbuka 

dan plural. 

b). Neofungsionalisme memusatkan perhatian yang sama besarnya terhadap tindakan 

dan keteraturan. Ini berbeda dengan fungsionalisme struktural yang memusatkan 

perhatian hampir sepenuhnya pada sumber dan keteraturan tingkat makro dalam 

struktur sosial dan kultur. Neofungsionalisme memberikan perhatian yang cukup 

terhadap pola tindakan di tingkat yang lebih mikro, tak hanya yang bersifat rasional 

tetapi  juga tindakan yang ekspresif. 

c). Neofungsionalisme tetap memperhatikan masalahh integrasi, tetapi bukan dilihat 

sebagai fakta mutlak, melainkan lebih dilihat sebagai kemungkinan sosial. 

Neofungsionalisme mengakui bahwa penyimpangan dan kontrol sosial merupakan 

realitas sosial. Neofungsionalisme melihat keseimbangan dalam konteks yang lebih 

luas. Keseimbangan sosial bukanlah sesuatu yang statis, keseimbangan dilihat 

sebagai rujukan untuk analisis fungsional  bukan sebagai deskripsi kehidupan sosial 

yang nyata. 

d). Neofungsinalisme tetap menerima penekanan Parsonian tradisional atas 

kerpibadian, kultur dan sistem sosial. Selain sebagai aspek vital untuk struktur sosial, 

interpenetrasi atas sistem sosial itu juga menghasilkan ketegangan sebagai sumber 

perubahan sosial dan kontrol. 

e). Neofungsionalisme memusatkan perhatian pada perubahan sosial dalam proses 

diferensiasi dalam sistem sosial, kultural, dan kepribadian. Perubahan tidak hanya 

menghasilkan keselarasan dan konsensus, tetapi juga dapat menimbulkan 

ketegangan, baik individu maupun kelembagaan. 
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f). Neofungsionalisme secara tak langsung menyatakan komitmennya terhadap 

kebebasan dalam mengkonseptualisasikan dan menyusun teori berdasarkan analisis 

sosiologis pada tingkat lain.  

 

3.  Teori Konflik 

 Teori konflik berasumsi bahwa perilaku sosial dapat dipahami dalam istilah 

tekanan dan konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Teori ini 

beranggapan bahwa masyarakat adalah sebuah arena bagi perjuangan 

memperebutkan komoditas-komoditas. Teoritisi konflik menganggap bahwa perubahan 

sebagai elemen penting kehidupan sosial daripada keteraturan. Perubahan dipandang 

sebagai proses intrinsik dalam masyarakat, bukan hanya  dampak beberpa fungsi yang 

tidak tepat atau ketidakseimbangan  bagian dari sistem sosial. Perbedaan struktural 

dirasa menjadi sumber konflik. Berikut ini secara berturut akan dipaparkan penjelasan 

Karl Marx, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendorf tentang perubahan sosial. 

 

a.  Karl Marx   
 Dari semua teoritisi sosial, sedikit yang briliann, original, atau berpengaruh 

seperti Karl Marx. Tulisan Marx secara umum menganggap di antara yang penting dan 

dasar dalam kajian teori konflik dengan mempertimbangkan perubahan sosial. Dalam 

kata-katanya: ”Tanpa konflik, tidak ada kemajuan” (Vago, 2004). 

 Marx mengajukan postulat bahwa setiap masyarakat, tahapan perkembangan 

sejarahnya, berdasarkan sebuah fondasi ekonomi. Marx menyebutnya sebagai the 

mode of production of commodities. The mode of production mempunyai dua elemen. 

Pertama, sarana-sarana produksi, atau susunan phisik dan teknologi dari aktivitas 

ekonomi. Kedua, hubungan-hubungan sosial produksi, atau manusia merupakan alat 

pelengkap tambahan yang sangat diperlukan bahwa orang harus berhubungan dengan 

orang lain dalam mengadakan aktivitas-aktivitas ekonomi. Marx (dalam Vago, 2004) 

mengatakan: 

Jumlah total dari hubungan-hubungan produksi ini membentuk struktur 

ekonomi masyarakat – fondasi nyata, di mana muncul superstruktur legal 

dan politik dan berkaitan dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial. The 
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mode of production dalam kehidupan material menentukan karakter umum 

proses-proses kehidupan sosial, politik dan spiritual. Bukan kesadaran 

orang yang menentukan eksistensi mereka, melainkan eksistensi mereka 

yang menentukan kesadaran. Pada tahapan tertentu perkembangan 

mereka sarana-sarana produksi material dalam masyarakat mewarisi 

konflik dengan adanya hubungan-hubungan produksi, atau – dengan 

adanya hubungan pemilikan. Dari bentuk perkembangan sarana-sarana 

produksi, hubungan ini berubah menjadi belenggu mereka. Kemudian 

datang periode revolusi sosial. Dengan perubahan fondasi ekonomi 

superstruktur memasuki tranformasi yang besar sekali.  

 

 Bagi Marx (dalam Vago, 2004; Ashley dan Orenstein, 2005: 195 - 196), mode of 

production menjadi determinan atau variabel independen. Perubahan-perubahan terjadi 

dalam hubungan-hubungan produksi, di mana kelompok-kelompok didekatkan ke 

teknologi produksi. Sebagai ilustrasi Marx membagi sejarah ke dalam lima tahapan, 

masing-masing dicirikan oleh sebuah tipe produksi ekonomi. Lima tahap tersebut 

adalah: (1) kepemilika suku, sebuah tipe komunisme primitif, (2) kepemilikan negara dan 

komunal kuno ditandai adanya perbudakan, (3) feudalisme, (4) capitalisme, dan (5) 

komunisme, yang dibagi ke dalam sebuah diktator proletariat dan komunisme asli. 

Kecuali komunisme murni, setiap tahap dicirikan adanya konflik antara dua atau lebih 

kelompok-kelompok ekonomi yang saling bertentangan dengan kepentingan-

kepentingan ekonomi yang terpisah dan bertentangan. Konflik ekonomi di antara 

kelompok-kelompok ini menciptakan konflik sosial dan politik, seperti setiap kelompok 

mencari kepentingan mereka sendiri di atas kerugian kelompok lain.  

 Bagi Marx (dalam Vago, 2004), konflik adalah sebuah kondisi normal dari 

kehidupan sosial di mana ciri-ciri dan variasi adalah beberapa hal penting yang 

dianalisis dan digambarkan oleh ilmu sosial. Bagi Marx, konflik dan perubahan tidak 

dapat dipisahkan. Lembaga-lembaga sosial seperti pemerintah, keluarga, pendidikan, 

dan agama, tergantung pada the mode of economic production dalam masyarakat. 

Perubahan dan variasi dalam produksi ekonomi menyebabkan perubahan dan variasi 

dalam lembaga-lembaga sosial lain meliputi nilai-nilai, sikap-sikap, dan norma-norma. 
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 Dalam sebuah masyarakat kapitalis, semua individu akan bergerak dari 

kelompok-kelompok menengah menjadi kelas proletar atau kelas borjuis. Perjuangan di 

antara dua kelas ini tak terelakan dan akan berakibat jatuhnya sistem. Itu akan 

mencapai puncak dalam pembentukan bentuk produksi ekonomi baru – produksi 

komunistik – dan tahap sejarah baru yaitu komunisme. Proletariat akan memenangkan 

revolusi, akan menjadi kelompok dominan dalam tahap akhir sejarah.  

 Secara ringkat, serangkaian peristiwa mengarah ke sebuah revolusi proletariat 

terakhir adalah sebagai berikut: (1) kebutuhan produksi; (2) perluasan pembagian 

tenaga kerja; (3)  perkembangan pemilikan pribadi; (4) ketidakadilan sosial meningkat; 

(5) perjuangan kelas; (6) penciptaan struktur politik sebagai representasi masing-masing 

kepentingan kelas; dan akhirnya (7) revolusi. 

 

b.  Lewis A. Coser 
 Dalam bukunya The Functions of Social Conflict, Lewis a. Coser (dalam Vago, 

2004) mengatakan bahwa konflik mempunyai efek positif dan negative. Ia menjelaskan 

bahwa konflik adalah bagian dari proses sosialisasi dan tidak ada satu kelompokpun 

yang  secara sempurna harmonis. Konflik dalam masyarakat tak terelakkan sebab 

individu-individu mempunyai kecenderungan sakit hati sama dengan cinta. Konflik 

adalah bagian dari kondisi manusia, tetapi konflik dapat menjadi konstruktif dan juga 

destruktif. Coser percaya bahwa konflik menciptakan sebuah peningkatan dalam 

adaptasi dan penyesuaian diri. Konflik menciptakan kohesi in group sebab anggota 

kelompok memiliki musuh dan alasan bersama. 

 Coser (dalam Vago, 2004) memandang konflik sebagai alat untuk meningkatkan 

perubahan sosial. Orang yang merasa bahwa masyarakat mereka memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan mereka tidak ingin mengubahnya. Orang yang kebutuhan-

kebutuhan tidak dipenuhi akan mencoba mengubah situasi dengan melawan kelompok 

dominan yang menghambat tujuan-tujuan mereka. Tetapi Coser berpendapat bahwa 

konflik dapat membawa ke perubahan dalam sejumlah cara termasuk pembentukan 

batas-batas kelompok baru, meredakan tekanan dan permusuhan, pengembangan 

struktur kelompok yang lebih kompleks dikaitkan dengan konflik dan akibat yang 
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mengiringinya, dan penciptaan aliansi dengan partai-partai lain. Konflik dilihat sebagai 

kekuatan kreatif yang mengubah masyarakat terus menerus. 

 

c.  Ralf Dahrendorf 
 Teoritisi konflik kontemporer lain adalah Ralf Dahrendorf. Ia menolak pandangan 

Marxian tentang kelas sosial ditentukan oleh hubungan-hubungan terhadap sarana-

sarana produksi. Menurut Dahrendorf, konflik disebabkan oleh distribusi otoritas yang 

tidak merata. Masyarakat terbagi ke kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok 

yang tidak memiliki otoritas. Konflik sosial mempunyai asal-usul struktural dan dipahami 

konflik tentang legitimasi hubungan-hubungan otoirtas. Dalam banyak organisasi, 

peranan-peranan dan posisi-posisi dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok semu, 

yang anggota-anggota mempunyai kepentingan laten yang bertentangan. Kelompok 

yang memiliki kekuasaan atau otoritas memiiliki kepentingan status quo, sementara 

yang tidak memiliki kekuasaan atau otoritas memiliki kepentingan mengubahnya. Dua 

kelompok semu ini memiliki potensi antagonistik, di mana anggotanya berbagi 

pengalaman-pengalaman, peranan-peranan, dan kepentingan-kepentingan (Vago, 

2004). 

 Dibutuhkan tiga kondisi untuk mengubah kelompok semu menjadi kelompok 

kepentingan. Pertama, di bawah ”kondisi-kondisi organisasi” yang tepat, kelompok-

kelompok kepentingan muncul tanpa kelompok-kelompok semu seperti anggota-

anggota mengembangkan kepemimpinan, komunikasi antarkelompok secara efektif, 

ideologi yang konsisten, dan kesadaran kepentingan bersama. Kelompok-kelompok 

kepentingan yang tersubordinasi menjadi lebih terorganisasi, yang akan konflik dengan 

kelompok dominan. Kedua, di bawah ”ondisi-kondisi konflik,”  seperti peluang mobilitas 

sosial dan respon agen terhadap kontrol sosial, akan menentukan intensitas dan 

kekerasan konflik. Dengan intensitas itu, partisipan menjadi terlibat secara emosional 

dan rasa permusuhan. Kelompok kepentingan yang diorganisasi dan konflik di antara 

mereka diatur, konflik tersebut menjadi kurang keras, sebaliknya, akan mengarahkan 

perubahan struktural sebagai akibat dari sebuah perubahan dalam hubungan-hubungan 

dominasi. Tipe, kecepatan dan besar perubahan sosial tergantung pada ”kondisi-kondisi 

perubahan struktural”. Kondisi-kondisi ini meliputi kapasitas dalam kekuasaan dan 
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potensi tekanan dari kelompok kepentingan yang mendominasi. Dahrendorf 

menggunakan ilustrasi pemebntukan serikat pekerja dalam konflik di antara pekerja dan 

manajemen (Vago, 2004). 

 Dahrendorf (dalam Vago, 2004) menyimpulkan bahwa ”kekuatan kreatif besar” 

yang mendorong ke arah perubahan di masyarakat adalah konflik sosial. Pandangan 

yang menyatakan bahwa ”di mana ada kehidupan sosial ada konflik”  mungkin menjadi 

mengganggu dan tidak menyenangkan. Tetapi, masyarakat dan organisasi sosial 

dipertahankan bukan melalui konsensus tetapi melalui tekanan, bukan melalui 

persetujuan umum melainkan  pemaksaan, dan seperti konflik menghasilkan 

perubahan, tekanan sebagai hasil konflik.  

 Dahrendorf (dalam Vago, 2004) mengubah teori Marx dalam beberapa cara. 

Dahrendorf melihat konflik sebagai masalah distribusi otoritas yang tidak merata di 

semua sektor masyarakat, sebaliknya Marx menekankan pada kelas. Kemudian, 

Dahrendorf menganggap penting mengkaitkan dengan konflik eksternal, sementara 

dalam konsep Marx, konflik diidentifikasi konflik bersumber dalam internal masyarakat 

itu. Selain itu, konflik bukan berasal dari kontradiksi internal dalam perkembangan 

sejarah, tetapi dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok lain. Akhirnya, 

Dahrendorf berpendapat bahwa banyak konflik tidak dapat dipecahkan, seperti 

anggapan Marx, tetapi sering dapat dikontrol melalui kompromi.   

 
  Perbedaan Asumsi Dasar Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori 

Konflik 

 

Teori Fungsionalisme Struktural Teori Konflik 

- Masyarakat cenderung statis, 

perubahan menuju pada 

keseimbangan 

- Menekankan pada keteraturan 

masuarakat 

- Setiap elemen masyarakat berperan 

dalam menjaga kestabilan 

- Masyarakat setiap saat tunduk pada 

proses perubahan 

- Menekankan pada pertikaian dan 

konflik dalam masyarakat 

- Setiap elemen masyarakat berpotensi 

menyumbang terjadinya disintegrasi 

dan perubahan 
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- Masyarakat diikta oleh nilai, norma, 

dan moral 

- Memusatkan perhatian pada kohesi 

sosial yang diciptakan oleh nilai 

kebersamaan dalam masyarakat 

- Keteraturan dalam masyarakat karena 

adanya pemaksaan dari golongan yang 

lebih berkuasa 

- Menekankan pada peran kekuasaan 

dalam mempertahankan ketertiban 

dalam masyarakat 

 

Sumber:  Sanggar Kanto (2006: 71)  

 

4. Teori Psikologi Sosial 

 

a.  Max Weber 

Dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tema Weber adalah 

bahwa perkembangan kapitalisme modern disebabkan pernyataan psikologis khusus 

yang terjadi setelah abad ke-16 di Eropa Barat, didorong oleh penyebaran etika 

Protestan. Weber menaruh perhatian terhadap spirit kapitalisme, dengan menyatakan 

bahwa perkembangan spirit kapitalisme dipahami sebagai bagian dari perkembangan 

rasionalisme sebagai keseluruhan, dan dapat diturunkan dari posisi fundamental 

rasionalisme pada problem dasar kehidupan. Spirit kapitalisme merupakan karakteristik 

situasi dimana orang diasyikkan oleh gagasan mencari uang, dan pengambilalihan 

barang-barang menjadi tujuan penting dalam kehidupan. Kemalasan, boros, dan 

menikmatik kehidupan terus menerus tidak diperbolehkan. Hidup setia kepada prestasi. 

Kita di bawah tekanan konstan terhadap rasionalitas aktivitas kita dan mengorganisasi 

kehidupan kita sehingga kredebilitas, kejujuran, keahlian menemukan, dan kemampuan 

adaptasi terhadap lingkungan baru menjadi bagian integral dari perilaku kita.  

Menurut Weber, peradaban Barat modern adalah sebuah produk dari etika 

Protestan. Ada sikap kuat untuk kerja keras dalam etika Protestan. Aliran Calvinisme 

menuntut pengikut-pengikutnya bukan menjadi pemalas, tetapi hidup dengan kerja 

keras. Dari perspektif ini, daripada manusia menerima sanksi dosa, bekerja adalah 

ibadah sebagimana manusia mendekatkan diri pada Tuhan. Rasionalistas dan kalkulasi 

menjadi alat mencari keselamatan  di akhirat seperti keselamatan di dunia. Dunia 
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adalah tempat dosa, dan individu jangan terjebat dosa dengan kesenangan. 

Kepercayaan ini membentuk inti apa yang disebut Weber the doctrine of worldly 

ascetism, sebuah prasyarat kapitalisme. 

Ketika orang bekerja keras, mungkin orang mengakumulasi kekayaan, dan 

sebaliknya. Mereka menabung, dan tabungan merupakan dasar kapitalisme. Warga 

negara pasca feodal mulai bertindak yang membuat mereka  mereka lebih sukses 

menjadi bagian dari munculnya kapitalisme ekonomi. Etika Protestan sebagai cara 

hidup, berupa kesalehan, hemat, kebijaksanaan, disiplin, ketaatan terhadap kerja 

menjadikan orang menjadi orang yang terpanggil. Etika itu menghasilkan atmospher 

bagi penyebarluasan spirit kapitalisme.  

 

b.  Everett E. Hagen 
Seperti Marx Weber, teori Hagen berkaitan dengan permulaan perkembangan 

ekonomi. Hagen menyatakan bahwa perubahan dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat modern tidak akan terjadi tanpa perubahan dalam kepribadian. Hagen 

mengembangkan gagasannya dalam sebuah kerangka tentang pertentangan antara 

masyarakat tradisional dan masyarakat modern, memposisikan setiap masyarakat 

adalah produk dari tipe perbedaan kepribadian. 

Dalam pandangan Hagen, masyarakat tradisional dicirikan oleh tingkat status 

tertentu (misalnya petani dan elit) dan kepribadian  dalam kelompok sosial adalah 

otoritarian, tidak kreatif, dan tidak inovatif. Anggota masyarakat tradisional  adalah tidak 

kreatif sebab melihat dunia sebagai tempat yang sederajat daripada sebagai orang yang 

menganalisis dan mengendalikan. Proses-proses ketidaksadaran orang adalah tidak 

memiliki akses dan tidak kreatif. Hubungan interpersonal didasarkan pada basis 

kewenangan askripstif dan menghindari kecemasan dengan menggunakan otoritas. 

Tipe masyarakt seperti itu mempunyai derajat stabilitas yang tinggi  dalam institusi 

masyarakat dan tidak ada perubahan sosial bagi negara. 

Masyarakat modern adalah produk dari apa yang disebut Hagen kepribadian 

inovatif. Tipe kepribadian ini dicirikan oleh atribut-atribut seperti kreativitas, rasa ingin 

tahu, dan terbuka terhadap pengalaman. Seseorang dengan tipe kepribadian ini 

mencari solusi baru dan tidak menerima evaluasi begitu saja. Misalnya, seseorang 
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melihat dunia yang memiliki tatanan yang logis dan koheren dapat dipahami dan 

dijelaskan. Meskipun keraguan sporadis, individu-individu seperti itu percaya bahwa  

mereka dapat menilai tatanan sesuatu oleh mereka sendiri dan memecahkan masalah. 

Seseorang tidak membutuhkan kesenangan dan mungkin mengendalikan kreatifitas 

melalui kegelisahan terus menerus yang menyebabkan mereka merasa puas hanya 

ketika mereka bekerja keras dan berprestasi dan ketika pencapaian mereka diakui dan 

dievaluasi.  

Beradsarkan tipologi tersebut Hagen mengajukan pertanyaan kunci: Bagaimana 

masyarakat tradisional yang stabil yang didominasi oleh kepribadian otoritarian 

ditranformasikan ke masyarakat modern yang dicirikan oleh kepribadian inovatif? 

Jawaban Hagen adalah  bahwa perubahan datang jika dan ketika anggota kelompok 

sosial tertentu menerima tujuan-tujuan dan nilai-nilai mereka yang tidak dihargai 

kelompok lain di dalam masyarakat yang respek dan menghargai nilai-nilai mereka.  

  

c.  David McClelland 

Teori David McClelland yang terkenal adalah Need for Achievement yang 

akronimnya nAch. Dalam mengembangkan teorinya McClelland diinspirasi The 

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Weber bahwa sebuah perubahan dalam 

orientasi psikologi sosial dapat menyebabkan perubahan ekonomi. Seperti juga Hagen, 

McClelland  (1987) sangat tertarik dengan jenis perubahan khusus yaitu perkembangan 

ekonomi. Ia memfokuskan kepentingannya pada investigasi terhadap apa yang ia sebut 

sebagai motivasi berprestasi, yang kemudian diubah menjadi kebutuhan untuk 

berprestasi (nAch). McClelland menyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi, dalam 

masyarakat jaman dahulu dan masyarakat modern, hasil dari perkembangan nAch. 

Perkembangan nAch lebih besar, pertumbuhan ekonomi lebih intensif. Ia dan koleganya 

mengembangkan metode analisis dan pengukuran nAch dalam masyarakat jaman 

dahulu dan masyarakat lintas budaya. Hasilnya membimbingnya untuk menganggap 

bahwa sebuah masyarakat dengan tingkat nAch tinggi akan menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi lebih cepat.  

nAch McClelland merupakan alat bagi keberhasilan ekonomi individu yang 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Seperti Weber, McClelland (1987) membicarakan 
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tentang akumulasi uang, tetapi bukan tentang uang untuk kepentingan pemilikan uang 

itu.  nAch diwujudkan dalam perilaku yang dicirikan oleh pilihan (preferensi) tugas yang 

sulit dengan mengatasi kesulitan untuk mengatasi risiko yang sudah diperhitungkan, 

dan aktivitas inovatif yang energik. Juga menunjuk tingkat individualisme, diwujudkan 

dalam tingkat tanggungjawab yang tinggi dan sebuah kecenderungan perencanaan 

tindak individu ke depan, dikombinasi dengan performance lebih baik jika ada 

pengetahuan tentang hasil dari tindakan dan bukti peluang sukses. 
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Kegiatan Belajar 7 
 

INSTITUSI SOSIAL 
 

Kompetensi Dasar 7: 
Mendeskripsikan pengertian, proses terbentuknya, karakteristik, fungsi, dan tipe-
tipe institusi sosial 

 

MATERI 

 

A. Pengertian 
Konsep sosiologi tentang “institusi sosial” (social institution) seringkali diter-

jemahkan dan dipahami sebagai: “pranata sosial”, “bangunan sosial”, “organisasi 

sosial”, “lembaga kemasyarakatan”, “lembaga sosial”, “asosiasi” , “sistem sosial”, 

“struktur sosial”, “wadah sosial” dan seterusnya. Dari beberapa konsep tersebut yang 

lebih dekat dengan bangunan konsep sosiologi adalah pranata sosial, sistem sosial, 

struktur sosial, lembaga sosial. Bervariasinya konsep penyebutan tersebut menandakan 

bahwa konsep-konsep yang dibangun dan dikembangkan sosiologi amat abstrak dan 

multitafsir. Ada baiknya dalam tulisan ini menggunakan konsep institusi sosial untuk 

menghindari kesalahpahaman. Lalu apa sebenarnya institusi sosial? 

Sejak awal berdirinya sosiologi, institusi sosial telah menjadi perhatian para 

sosiolog. Bapak sosiologi Auguste Comte (1798-1857) dalam bukunya Course de 

Philoshopie Positive dan Le System de policique Positive menggunakan konsep “sosial 
statis” (static social) untuk menamai institusi sosial yang dibedakan dengan konsep 

“sosial dinamis” (dynamic social). Sosial dinamis mempelajari pertumbuhan dan 

perkembangan mayarakat, sosial statis memfokuskan pada tata tertib yang menjadi 

dasar sistem sosial. Sosial dinamis mempelajari tiga hukum perkembangan 

masyarakat, yakni theologies, metaphysic dan positivism. Sosial statis mempelajari 

hubungan aksi reaksi antar bagian dalam sistem sosial. Sebagai ilustrasi Comte 

mengambil contoh institusi keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. 

Menurut Comte, keluarga terbentuk atas dasar insting dan affeksi. Mengikuti pemikiran 



[87] 
 

ini maka yang dimaksud Comte dengan institusi sosial adalah theologies, metaphysic, 

positivism dan seterusnya.  

Jika Comte menggunakan konsep sosial statis dan sosial dinamis, Henrich Karl 

Marx (5 Mei 1818-14 Maret 1883) menyebut institusi sosial dengan konsep 

suprastuktur dan dibedakan dengan mode of production (alat-alat, sarana produksi 

dan hubungan produksi). Secara definisi, suprastuktur sama dengan sosial statis, yakni 

norma, nilai, hubungan sosial, interaksi sosial, hanya saja yang membedakan adalah 

ketegasan Marx dalam teorinya bahwa suprastruktur adalah bentukan dari mode of 

production, hasil dari ideologi dan kelas tertentu. Marx mendefinisikan institusi sosial 

dari perspektif kritis, sementara Durkheim dan Comte dari perspektif fungsional. Institusi 

sosial adalah konstruksi secara kolektif, bersama-sama unit masyarakat. Mode of 

production adalah alat-alat dan sarana produksi dan hubungan produksi. Contoh yang 

paling gamblang dari institusi sosial ini adalah kelas, ideologi.     

Sementara Emile Durkheim (15 April 1858-15 November 1917) dalam The Rules 

of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method menyebut 

institusi sosial dengan konsep collective consciousness (kesadaran kolektif) dan 

dibedakan dengan individual consciousness (kesadaran individual). Kesadaran kolektif 

yang merupakan institusi sosial memiliki dua ciri. Pertama, exterior, berada di luar 

(beyond) fakta individu dan merembes ke dalam pikiran individu dalam perwujudan 

sebagai aturan-aturan agama, baik-buruk, luhur dan mulia. Norma dan nilai itu akan 

tetap ada sekalipun individu-individu yang bersangkutan tidak ada lagi. Kedua, 

constraint, memiliki daya paksa terhadap individu-individu. Pelanggaran terhadap 

institusi sosial ini akan dapat hukuman yang tergantung pada jenis masyarakatnya. 

Pada masyarakat mekanik (rural) jenis hukuman represif. Sementara pada masyarakat 

organis, hukumannya bersifat restitutif. Konsep Durkheim tentang kesadaran kelektif ini 

nantinya dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902) sebagai sistem sosial. Interaksi 

fungsional antara variables AGIL (adaptation, goal attainment, integration, latency). 

Antara satu variable dengan variable saling tergantung untuk menciptakan 

keseimbangan (equilibrium) sistem sosial.           

Melihat konsep dan teori institusi sosial dari para sosiolog tersebut, tak salah jika 

Horton dan Hunt (1987) mendefinisikan institusi sosial sebagai sistem norma untuk 
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mencapai tujuan; sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan tentang kegiatan pokok 

manusia. Institusi sosial adalah sistem hubungan sosial terorganisir yang 

mengejawantakan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat. Dengan demikian, institusi sosial dalam konsep sosiologi bukanlah 

“sebuah bangunan”, “sekelompok orang”, “sebuah organisasi” melainkan “nilai dan 

norma”; “pola prilaku yang baku”; dan “hubungan sosial”.  

Sementara sarjana Indonesia Koentjaraningrat (1984:115) memberikan istilah 

pranata sosial dengan menunjuk pada adanya unsur-unsur mengatur prilaku 

masyarakat berupa sistem tata kelakuan dan hubungan sosial dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup. Soekanto (1982:192) memberikan ruang lingkup institusi sosial 

dengan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu 

kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud nyata institusi sosial adalah 

asosiasi (association). Terlihat dengan jelas bahwa konsep institusi sosial yang dianut 

oleh sarjana-sarjana Indonesia lebih merujuk pada teori Emile Durkheim dan Talcott 

Parsons       

Wikipedia mengartikan institusi sosial (social institution), is a group of social 

positions, connected by social relations, performing a social role. Terdapat tiga konsep 

untuk menjelaskan institusi sosial, yakni posisi sosial (social positions), hubungan sosial 

(social relations), peranan sosial (social role). Posisi sosial, is the position of an 

individual in a given society and culture. Posisi sosial dipengaruhi oleh status sosial. 

Posisi sosial dapat dilihat dari pekerjaan (dokter, dosen, guru), profesi, keluarga, hobi. 

Hubungan sosial (social relations) can refer to a multitude of social interactions, 

regulated by social norms, between two or more people, with each having a social 

position and performing a social role. Peranan sosial (social role) is a set of connected 

behaviors, rights and obligations as conceptualized by actors in a social situation. 

Peranan sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status 

dalam situasi sosial.   

  

B. Institusi Sosial Versus Asosiasi 

 Konsep institusi sosdial amat berbeda dengan konsep asosiasi, kelompok sosial, 

organisasi sosial. Konsep institusi sosial tidak merunjuk pada organisasi, kelompok, 
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serikat apapun, tetapi pada seperangkat tipe peran dan pola-pola normatif yang 

berhubungan dengan itu yang mempunyai pengaruh penting terhadap suatu masalah 

fungsional tertentu. Jadi misalnya, ekonomi sebagai suatu institusi, jelas berbeda dari 

suatu perusahaan dagang tertentu. Meskipun ekonomi dapat dianggap sebagai suatu 

institusi, sebenarnya ekonomi itu terdiri dari keseluruhan satuan pola-pola institusional 

tertentu seperti milik pribadi, kebebasan memilih pekerjaan dan sebagainya. 

 Talcott Parsons menggunakan konsep kolektivitas untuk menunjuk pada suatu 

organisasi sosial khusus. Jadi suatu kolektivitas merupakan seperangkat posisi tertentu 

di mana orang-orang yang menduduki posisi itu saling berinteraksi (langsung atau tidak 

langsung) menurut perannya masing-masing; suatu institusi merupakan seperangkat 

tipe peran yang lebih abstrak dan pola-pola normatif yang sehubungan dengan itu. 

Suatu kolektivitas adalah sistem peran-peran yang secara kongkret bersifat interaktif. 

Suatu institusi adalah suatu kompleks wewenang- wewenang yang berpola dalam 

harapan-harapan peran yang dapat berlaku untuk sejumlah kolektivitas yang tidak 

terbatas. Misalnya, suatu perusahaan dagang dan suatu serikat buruh dapat merupakan 

kolektivitas; pola berdagang kolektif di mana mereka terlibat merupkan suatu institusi 

atau sekurang-kurangya merupakan salah satu dari pola-pola yang melembaga dalam 

ekonomi.  

 

   
C. Proses Institutionlized 

Perspektif struktural fungsional menyakini institusi sosial terbentuk secara evolusi 

(evaluative) dan linear. Proses terbentuknya institusi sosial mengikuti garis evolusi 

usage (cara), folkways (kebiasaan), mores (tata kelakuan), custom (adat istiadat).  

Usage menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dalam hubungan antar indvidu. 

Pelanggaran terhadap usage tidak mengakibatkan sanksi yang berat. Usage cikal bakal 

terbentuknya institusi sosial masih dalam tahap trial and error (coba mencoba). 

Perbuatan yang mendatangkan keuntungan (secara sosial, ekonomi dan politis) akan 

ditiru orang lain dan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (folkway). Mc Iver dan 

Page menyatakan kebiasaan merupakan perikelakuan yang diakui dan diterima 

masyarakat.  
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Jika kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai cara berprilaku maka disebut tata 

kelakuan (mores). Mores mengatur perbuatan anggota-anggota masyarakat agar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Karakteristik tata kelakuan (a), memberikan batas-

batas kelakuan individu; (b), mengidentifikasi individu dengan kelompoknya; (c), 

menjaga solidaritas antara anggota-anggota masyarakat. Tata kelakuan yang memiliki 

kekuatan mengikat dan integrasi sosial serta sanksi yang keras bagi yang melanggar 

menjadi custom (adat istiadat). Contoh custom, adat melarang perceraian, tujuh 

bulanan, dan seterusnya.    

Ketika internet berkembang dengan memberikan fasilitas mengirim surat secara 

gratis (email), maka orang mencoba untuk mengirim surat lewat email. Semula banyak 

orang yang ragu menggunakan email karena terbiasa mengirim surat lewat jasa kantor 

pos. Ada perasaan takut tidak sampai walau sudah ada keterangan sent (terkirim). 

Ragu apa pihak menerima akan membuka. Takut data tidak bisa dibuka akibat terinfeksi 

virus. Lambat laun namun pasti banyak orang mengirim surat dengan email. 

Perusahaan-perusahaan pun tidak enggan bahkan meminta pelamar pekrajaan 

mengirimkan surat lamaran secara online. Email sudah menjadi tata kelakuan. Dewasa 

ini mengirimkan surat dengan email entah untuk kepentingan bisnis, pendidikan, 

hubungan sosial, menjalin relasi, jaringan sudah menjadi customs. 

Apa semua institusi sosial mengikuti garis evolusi? Tentu perspektif sosiologi 

lainnya memiliki pandangan yang tidak homogen. Perspektif struktural konflik, misalnya 

membalik pandangan evolusi dengan menarik hipotesa institusi sosial terbentuk 

mengikuti logika materialisme historis. Perubahan radikal pada mode of production 

mengubah skala besar institusi sosial. Pada masyarakat berburu dan meramu, institusi 

ekonomi tumbuh secara sederhana, tak ada kepemilikan individu, konsumsi secara 

kolektif. Diawali dengan praktik kepemilikan tanah pada masyarakat berladang, institusi 

ekonomi tumbuh secara radikal mengubah menjadi masyarakat agraris. Kendali institusi 

politik dan ekonomi, di masyarakat berburu dan meramu adalah ketua adat, masyarakat 

agraris dikendalikan oleh pemilik tanah (tuan tanah). Masyarakat ini ditandai dengan 

ekonomi subsisten. Ketika ditemukannya tehnologi, kekuatan tanah pun digeser oleh 

kekuatan modal. Perubahan dari tanah ke modal melahirkan masyarakat kapitalis 

dengan institusi sosial yang sesuai dengan kepentingan modal. 
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Perspektif post struktural sependapat dengan struktural konflik, proses 

pelembagaan tidak mengikuti berkembangan secara evolusioner dan linear. Thomas 
Kuhn membuat formula “normal”, “anomalies”, “krisis” dan “revolusi”. Institusi sosial 

pada waktu tertentu mendominasi, individu, kelompok, masyarakat, sebuah kondisi 

disebut normal. Namun individu tidak dapat mengelakkan pertentangan dengan 

penyimpangan terjadi (anomalies) karena institusi sosial tidak mempunyai kemampuan 

memadai menjelaskan persoalan yang timbul. Selama penyimpangan memuncak, suatu 

krisis timbul dan institusi sosial mulai disangsikan. Bila krisis serius, suatu revolusi 

terjadi dan institusi sosial yang baru muncul menyelesaikan persoalan yang baru. 

Institusi lama menurun pengaruhnya, digantikan yang baru. 

Masyarakat agraris—ekonomi subsisten—membajak sawah dengan tenaga sapi 

atau kerbau. Tehnologi menciptakan traktor dan akhirnya menggantikan sapi/kerbau. 

Awalnya beberapa orang masih mempertahankan pola lama dengan argumen, hasil 

traktor kurang subur, daya jangkau trantor kurang dalam. Namun masyarakat kapitalis 

mempuyai logika berbeda, cara lama tidak efisien dan ekonomi. Satu hektar sawah bila 

dikerjakan pola lama butuh berhari-hari atau tenaga yang kolektif. Dengan traktor, satu 

hektar dilumat dalam beberapa jam. Kapitalis telah mengubah cara pandang, kerja dan 

bertindak: ani-ani digantikan mesin perontok padi, membasmi gulma awalnya tenaga 

manusia digantikan obat kimia.        

Sementara perspektif strukturasi membuat tiga konsep untuk menangkap proses 

institutionalization: eksternaslisasi, internalisasi dan obyektifikasi. Mengikuti jalan 

pemikiran sosiolog konstruktivis Peter L. Berger (1985), institusi sosial tak terlepas dari 

proses konstruksi sosial. Institusi sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, 

internalisasi dan obyektifikasi. Tiga konsep dasar dari konstruksi sosial tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Munculnya norma dan nilai, pola prilaku dan hubungan 

sosial yang menjadi elemen pokok institusi sosial berasal dari individu-individu melalui 

proses eksternalisasi. Individu memberikan  seperangkat gagasan, ide ke masyarakat. 

Proses pengenalkan ide-ide, gagasan, norma, nilai dan pola perilaku tersebut disebut 

eksternalisasi. Jadi externalization adalah “momen” dalam proses dialektis dimana 

individu secara kolektif dan perlahan-lahan mengubah pola-pola dunia sosial obyektif; 
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proses dimana manusia yang belum disosialisir sepenuhnya bersama-sama membentuk 

realitas baru.  

Gagasan individu tersebut kemudian ditanggapi oleh individu lainnya, terjadi 

proses diskusi, dialogis, sebuah proses yang disebuah obyektifikasi. Jadi obyektifikasi 

dapat diartikan sebagai proses kesepakatan atau konsensus antara struktur sosial 

dengan individu terhadap sebuah gagasan atau ide. Obyektifikasi inilah yang disebut 

oleh Emile Durkheim sebagai collective consciousness atau kesadaran kolektif. 

Dengan kata lain kesadaran kolektif adalah kesepakatan yang dibangun antara stuktur 

sosial dengan individu. 

Namun tidak selalu ide-ide yang terlah diobyektifikasi atau didiskusikan itu 

diterima oleh individu. Ketika ada individu menerima ide terbut maka proses ini disebut 

internalisasi. Gagasan Peter L Berger tentang daya tawar individu ini tampaknya 

dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber (1864-1920). Weber percaya bahwa individu itu 

unik dan kreatif sehingga mampu melakukan perang tanding dengan struktur sosial. 

Gagasan Weber semacam itu nantinya menjadi landasan terciptanya perspektif 

strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. 

Contoh seorang siswa sekolah dasar memintak dibelikan hand phone (HP) orang 

tuanya. Pada awalnya, struktur sosial menganggap permintaan itu sebuah lelucon. 

Norma dan nilai mendefinisikan seorang siswa belum waktunya memiliki HP. Tetapi 

gagasan individu bahwa seorang siswa sudah sepatutnya memiliki HP lambat laun 

namun pasti diterima oleh stuktur sosial. Dewasa ini orang tua lebih nyaman bnila 

melengkapi siswa dengan HP, memudahkan pemantauan. Tidak semua proses 

eksternalisasi dan internalisasi terinstitusikan (institutionalization), satu syarat lagi yakni 

obyektifikasi. Gagasan siswa sudah sepatutnya memakai HP sudah mengalami 

obyektifikasi ketika struktur sosial mentolelirnya. Contoh lagi, ketika stuktur sosial 

mengharuskan anak patuh dan hormat pada orang tua dan individu menerima anjuran 

tersebut maka telah terjadi obyektifikasi.  

Dalam banyak kasus walau sebuah ide atau gagasan tersebut telah mengalami 

sosialisasi dan internalisasi tetapi tidak mengalami obyektifikasi sehingga tidak 

terinstitusikan. Kasus program keluarga berencara (KB) adalah contoh yang cocok. 

Dalam masyarakat (daerah, etnis, agama) tertentu, banyak yang menolak program KB. 
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Pranata politik mengatakan bahwa “dua anak cukup, laki perempuan sama saja. 

Sementara ada orang yang berpandangan bahwa “banyak anak banyak rejeki”. 

Beberapa orang juga memandang berbeda nilai anak antara laki-laki dan perempuan. 

Ada yang menempatkan anak laki-laki pada posisi tertinggi di atas anak perempuan 

sehingga mereka tetap berusaha mendapatkan anak laki-laki walau sudah dikaruniai 5 

anak perempuan.           

Banyak contoh, sebuah ide, gagasan, prilaku mengalami internalisasi tetapi 

ditolak struktur sosial sehingga belum mengalami obyektifikasi. Free sex, seks pra 

nikah, kumpul kebo, perselingkuan, aborsi yang marak dewasa ini belum terinstitusikan. 

Struktur menolak praktek-praktek itu dan menganggap sebagai prilaku menyimpang. 

Padahal, bagi individu yang terlibat, jelas dianggap normal. Seorang mahasiswi 

melakukan seks pranikah untuk bayar SPP, uang makan dan uang sewa kamar belum 

ditolelir masyarakat. Seorang siswi terjerat seks bebas dan hamil. Karena belum 

bekerja, masih muda dan tak ada laki-laki bertanggung jawab, pertimbangan masa 

depan anaknya, serta masa depan sekolahnya, ia memutuskan aborsi. Walau alasan 

yang dikemukakan individu tampak rasional tetapi struktur sosial memposisikan aborsi 

pelanggaran. Seorang guru yang memiliki suami impotent (disfungsi seksual) menjalin 

hubungan intim dengan laki-laki lain, di mata struktur sosial adalah pelanggaran. 

Padahal, dengan berselingkuh guru tersebut dapat mempertahankan pernikahannya. 

Bagi individu seks adalah kebutuhan dasar, ketika salah satu pasangan mengalami 

gangguan seksual, maka ia akan tersiksa.         

 

D. Karakteristik Institusi Sosial 
Horton & Hunt di dalam karyanya yang berjudul Sosiologi, jilid 1 edisi keenam 

mendeskripsikan 3 unsur institusi sosial. Pertama, symbol. Interaksionis simbolik 

Herbert Blumer mengatakan  manusia berbeda dengan binatang yang  dilengkapi 

dengan bahasa dan simbol dalam berinteraksi sosial. Institusi sosial pun dicirikan 

dengan penggunaan simbol kebudayaan untuk menunjukan eksistensinya secara nyata 

(empiris) supaya tidak tampak abstrak. Institusi sosial pada dasarnya abstrak, ia bisa 

dikenali dengan simbol yang dibangun oleh institusi sosial tersebut. Menurut Jean 
Baudrilard fungsi simbol sebagai alat pertukaran dan membangun citra diri institusi. 
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Simbol menjadi realitas dan menciptakan realitas bagi institusi. Sementara menurut 

Norman Denzin, fungsi simbol memberikan dan meneguhkan power (kekuatan) institusi 

sosial.  

Institusi keluarga misalnya, untuk membedakan laki-laki dan perempuan itu 

sudah menikah ditandai dengan cincin kawin yang melingkari jarinya. Laki-laki akan 

mengurungkan niatnya menggoda ketika melihat perempuan tersebut telah memakai 

cincin perkawinan. Sementara pada masyarakat tertentu untuk membedakan 

perempuan itu sudah menikah atau masih lajang dengan dikenakannya penutup bayu 

darah bagi yang menikah. Perempuan yang lajang ditandai dengan terbukanya bayu 

darah.    

Institusi agama misalnya membangun simbol yang khas bagi mereka yang sudah 

melakukan ibadah haji, misalnya pakai peci putih, selalu pakai sarung dan sajadah (alas 

untuk sholat) tipis dan berwarna putih melingkar di lehernya. Pada masyarakat Madura, 

mereka yang sudah melakukan ibadah haji dipanggil “Aba”. Institusi pendidikan juga 

membangun simbol sendiri yang berbeda dengan simbol institusi agama. Mereka yang 

kuliah dan lulus mendapat gelar Sarjana (untuk strata satu/S1), master (strata dua/S2), 

doktor (strata tiga/S3), profesor untuk gelar tertinggi. Orang yang menggunakan tanda 

gelar tersebut disimbolkan terpelajar, ahli, profesional.  

 Kedua, kode perilaku. Jika simbol lebih dekat dengan status, kode prilaku lebih 

dekat dengan peran. Kode prilaku berisi harapan struktur sosial terhadap prilaku 

individu yang menyandang simbol. Perempuan dan laki-laki yang sudah menikah 

disarankan institusi keluarga menggenakan cicin perkawinan agar tidak lagi menggoda 

lawan jenisnya.  

Bagi yang haji diberi simbol pakaian serba putih oleh institusi agama supaya 

berprilaku seputih pakaiannya (putih berarti suci). Segala tindak, tanduk, perkataan, 

berbuatan harus mencerminkan simbolnya. Bila orang yang belum haji tidak ke masjid 

mungkin masih ditolelir oleh institusi agama, tetapi jika seorang yang sudah haji jarang 

ke masjid atau bahkan gak mau ke masjid maka akan mendapat sanksi dari institusi 

agama dengan melabel “haji mardud”.    

Seorang yang mendapat gelar sarjana lebih-lebih master, doctor dan professor 

diharapkan oleh institusi pendidikan selalu menempatkan logika, rasional dalam 
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menganalisis masalah, situasi, fakta dan fenomena. Jika orang tidak pernah kuliah 

menggunakan akal sehat (common sense) dianggap wajar, tetapi jika seorang profesor 

juga menggunakan akal sehat maka akan dipertanyakan gelarnya. Institusi pendidikan 

akan menganggap ganjil jika seorang bergelar doktor percaya dan yakin bahwa Lumpur 

Lapindo Sidoarjo dapat dihentikan dengan memberikan korban kerbau, kambing ke 

lubang tersebut.  

Ketiga, ideologi. Bila simbol dalam institusi sosial memiliki fungsi sebagai 

lambang, pertanda, status, sementara kode prilaku menjelaskan peran yang harus 

diemban oleh mereka yang menyandang simbol tersebut, ideologi memberikan 

landasan atau dasar berfikir kenapa sesuatu (simbol dan kode prilaku) ada dan harus 

dipatuhi. Ideologi adalah suatu sistem pemikiran atau gagasan yang menyetujui, 

mendukung seperangkat norma dan nilai. Fungsi ideologi adalah menjelaskan, 

melegalkan, menyetujui seperangkat norma serta memberikan alasan kenapa sesuatu 

itu boleh-tidak boleh, patut-tidak patut. Ideologi memberikan batas yang tegas antara 

“yang hitam” dan “yang putih”.   

 Ideologi memberikan penjelasan mengapa seorang sarjana harus menggunakan 

nalar berfikirnya dan menjauhi akal sehat karena sarjana diikat oleh kode etik 

intelektual. Sarjana dibekali konsep, teori, paradigma, perspektif dan metode dalam 

menganalisis masalah. Demikian juga dengan Pak Haji yang dituntut oleh institusi 

agama untuk meningkatkan keimanan dan ritualnya di atas mereka yang belum haji. 

Institusi agama menggunakan ideologi berupa dalil-dalil dari kitab suci. Institusi keluarga 

juga menggunakan ideologi untuk menyakinkan mereka yang sudah menikah agar tidak 

selingkuh. Dalil agama dan wacana kesehatan atau penyakit biasanya menjadi 

penjelasan yang ampuh. Selingkuh selain dilarang agama juga dekat dengan penyakit 

HIV/IDS.       

Gillin dan Gillin dalam karyanya berjudul General Features of social institutions, 

dikutip Soekanto (1982: 203-204) menguraikan 6 ciri institusi sosial: 

1. Memiliki pola-pola pemikiran dan pola-pola perilakuan. 

2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu. 

3. Memiliki tujuan tertentu. 

4. Mempunyai alat-alat pelengkapan untuk mencapai tujuan. 
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5. Memiliki lambang-lambang baik dalam bentuk tulisan atau slogan. 

6. Memiliki tradisi lisan atau tertulis yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, norma, 

tata tertib peraturan atau hukum. 

 

E. Fungsi Institusi Sosial 

Secara paradigmatik, sosiologi memiliki konsep, teori, dan perspektif yang kaya 

(richness) dan kompleks (complexity). Bila dibagi secara sederhana terdapat empat 

perspektif dominan: struktural fungsional, struktural konflik, strukturasi, dan post 

struktural (posmodern). Setiap perspektif memiliki sudut pandang berbeda bahkan 

kontras dalam memahami institusi sosial. Struktural fungsional selalu menganggap 

institusi sosial dari fungsi positifnya—kebaikannya, sebuah norma dan nilai itu bertahan 

di masyarakat karena dianggap berguna. Kebalikannya struktural konflik justru melihat 

sisi negatifnya, norma dan nilai yang berkembang di masyarakat tidak mewakili 

kepentingan semua elemen masyarakat tetapi hanya kepentingan kelas tertentu.   

Robert K. Merton dalam buku Manifest and Latent Functions, Bureaucratic 

Structure and Personality membagi fungsi manifest dan latent. Fungsi manifes (manifest 

functions) adalah berbagai konsekuensi praktek kultural yang disengaja atau 

dimaksudkan sehingga membantu penyesuaian atau adaptasi sistem. Sebuah fungsi 

institusi sosial yang dikehendaki. Fungsi laten (latent functions) adalah berbagai 

konsekuensi dari praktek kultural yang tidak disengaja atau disadari, membantu 

penyesuaian atau adaptasi sistem. Sebuah fungsi institusi sosial yang tidak 

dikehendaki. 

 

1. Fungsi Manifes Institusi Sosial 
Struktural fungsional memandang institusi sosial sebagai sistem sosial yang 

saling terkait. Talcott Parsons (Johnson, 1986: 128-131) menemukan empat fungsi: 

1. Adaptation (adaptasi), tujuan-tujuan yang meinstitusi dan sah misalnya, produktivitas 

ekonomi. Dengan fungsi adaptasi sistem harus mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan. Institusi ekonomi mengemban fungsi ini.  

2. Goal attainment (pencapaian tujuan). Fungsi ini merujuk kepada cara di mana 

masyarakat menciptakan tujuan khusus yang dilegitimasikan oleh nilai-nilai dominan 



[97] 
 

dan menggerakkan masyarakat guna mecapai tujuan. Subsistem ini dibentuk 

institusi politik.  

3. Integration (integrasi), agar tidak terjadi pertentangan di antara individu-individu, 

kelompok-kelompok diperlukan integrasi sehingga terjadi keseimbangan dalam 

masyarakat. Institusi hukum dan agama mengemban fungsi ini. 

4. Latency (pemeliharaan pola). Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem nilai dan 

kepercayaan yang beroperasi sebagai rancangan yang melegitimasi dan 

berkelanjutan bagi institusi utama dan sebagai pola motivasional yang terstruktur 

bagi anggota-anggotanya. Bagian dari energi yang meinstitusi dari masyarakat 

bergerak ke arah pemeliharaan konsistensi dan integrasi dari nilai-nilai yang ada dan 

memberikan jalan keluar bagi ketegangan yang muncul dalam hubungan 

keselarasan di antara mereka. Institusi khusus yang berfungsi sebagai pemeliharaan 

laten adalah institusi keluarga dan pendidikan.  

Soekanto (1982) menyatakan bahwa institusi sosial mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu, yaitu: 

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bersikap 

dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, 

terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. 

2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian 

sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah 

laku.       

  

 

2. Fungsi Laten 

 Institusi sosial selain menghasilkan fungsi manifest juga mengidap fungsi laten, 

ibarat pisau bermata ganda. Beberapa fungsi laten institusi sosial. Pertama, institusi 

sosial didominasi kepentingan tertentu, bisa kelompok, kelas, jenis kelamin. Struktural 

konflik selalu curiga terhadap norma, nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagai 

contoh institusi hukum yang mengklaim diri mengemban fungsi tool engenering, 

keadilan, tidak pandang bulu. Namun dalam prakteknya institusi hukum syarat dengan 
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praktik mafia peradilan dan menjadi representasi kelas yang berkuasa. Penegak hukum 

ketika berinteraksi dengan tersangka dari kelas bawah menunjukan wajah yang seram 

dan garang.     

Kedua, menimbulkan praktek-praktek penyimpangan, kekerasan baik struktural 

maupun simbolik. Ketiga, potensi melahirkan konflik struktural. Keempat, institusi sosial 

menjadi tempat reproduksi kekuasaan. Michel Foucault mencontohkan institusi psikiatri 

yang menjadi tempat legitimasi ilmu kedokteran dan ilmu psikologi. Institusi penjara 

menjadi mekanisme penghukuman guna melegitimasikan rejim yang berkuasa.  

Kelima, institusi sosial menghasilkan disintegrasi sosial. Selain agama memiliki 

fungsi yang manifest juga menyembunyikan fungsi latent. Jika fungsi manifesnya adalah 

mencipakan integrasi sosial, fungsi laten sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial. 

Karena proses sosialisasi tertentu seorang menganut agama menjadi militan, 

fundamental, radikal sebaliknya ada yang nyleneh, ganjil. Kehadiran militan  

menciptakan keresahan, ketegangan di masyarakat dan meneror (terorisme). 

 Tak hanya masalah radikalisme pengikut agama yang dianggap meresahkan 

juga aliran agama yang nyleneh membuat masyarakat gempar. Gus Roy dan 

pengikutnya di Lawang Jawa Timur mempraktikan sholat dengan dua bahasa (Arab dan 

Indonesia). Praktek sholat bilingual ini membuat masyarakat resah. Di Bandung sebuah 

aliran agama sholat dengan bersiul membuat marah masyarakat. Pemimpin “komunitas 

Lia Eden” di Jakarta, Lia Aminudin mengaku sebagai Jibril. Komunitas Ahmadiyah di 

Bogor dan Luar Jawa (Palu) yang mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah 

Nabi Muhammas SAW digrebek dan di usir warga. Al Qiyada yang dipimpin Mushadeq 

sekaligus mengaku sebagai nabi membuat institusi agama berang. 

F. Tipe Institusi Sosial 
 

1. Institusi Agama 
E.B. Tylor dalam bukunya Primitive Culture, 1871 mendefinisikan agama sebagai 

“kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spriritual”. Rad Cliffe Brown memperbaiki 

definisi agama dengan mengatakan “agama merupakan ekspresi suatu bentuk 

ketergantungan pada kekuatan di luar dirinya sendiri, yakni kekuatan yang dapat 
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dikatakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Sementara Emile Durkheim 

mendefinisikan “agama sebagai sistem kepercayaan yang menyatu mengenai berbagai 

kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral dan benda-

benda yang terpisah dan terlarang atau profan”. 

Emile Durkheim dalam bukunya The Elmentary Form of Religious Life (1965) 

memahami agama sebagai “jiwa kelompok” (collective consciousness). Agama adalah 

sistem kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan kepercayaan “Yang kudus” 

(“Yang Sakral”) dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang 

tunggal. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu mahluk 

supranatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ia akan 

menjadi bukan agama lagi, ketika salah satu unsur tersebut terlepas. Di sini dapat kita 

lihat bahwa sesuatu itu disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya tetapi dari 

bentuknya, yang melibatkan dua ciri tadi.  

Dimensi sakral yang dimaksud Durkheim bukanlah dalam artian teologis, 

melainkan sosiologis. Sakral adalah ketentuan-ketentuan tata cara keagamaan dan 

larangan-larangan, yang memaksakan pemisahan radikal dari yang duniawi. Di dalam 

totemisme, ada tiga obyek yang dianggap kudus, yaitu totem, lambang totem dan para 

anggota suku itu sendiri.  

Selain sakral, agama juga selalu melibatkan ritual tertentu. Praktek ritual ini 

ditentukan oleh institusi. Ada dua jenis praktek ritual yaitu pertama, praktek ritual yang 

negatif, yang berwujud dalam bentuk pantangan-pantangan atau larangan-larangan 

dalam suatu upacara keagamaan, sering disebut “Yang Profan” serta praktek ritual yang 

positif, berwujud dalam bentuk upacara keagamaan itu sendiri dan merupakan intinya. 

Praktek ritual negatif berfungsi membatasi antara yang profan dan yang sakral, dan 

pemisahan ini adalah dasar dari eksistensi "kekudusan" itu. Praktek ini menjamin agar 

kedua dunia tidak saling mengganggu. Orang yang taat terhadap praktek negatif ini 

berarti telah menyucikan dan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkungan 

yang kudus. Contoh dari praktek negatif ini misalnya adalah dihentikannya semua 

pekerjaan ketika sedang berlangsung upacara keagamaan. Adapun praktek-praktek 

ritual yang positif, yang adalah upacara keagamaan itu sendiri, berupaya menyatukan 

diri dengan ideal-ideal keagamaan 
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Intinya, kepercayaan agama bukan terletak pada elemen-elemen supernatural, 

tetapi yang sakral, sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal dia tidak 

tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal yang profan adalah bagian 

keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Agama adalah sistem kepercayaan 

dengan perilaku-perilaku yang utuh dan selalu dikaitkan dengan Yang Sakral, yaitu 

sesuatu yang terpisah dan terlarang. Prilaku-prilaku tersebut kemudian disatukan ke 

dalam suatu komunitas moral yang disebut, gereja, masjid, tempat masyarakat 

memberikan kesetiaannya. Kata kuncinya adalah “komunitas” dan “tempat ibadah”. 

Yang sakral memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. Di lain pihak, Yang Profan tidak memiliki pengaruh yang 

begitu besar, hanya merefleksikan keseharian tiap individu, baik itu menyangkut 

aktivitas pribadi, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan setiap individu 

dan keluarga. 

 

a. Agama dan Magi  

 Agama berbeda magi. Agama adalah pemujaan atau penyembahan terhadap 

benda-benda bukan manusia atau benda-benda sakral dan magi sebagai manipulasi 

atau pengendalian terhadap benda-benda semacam itu. Auguste Comte membuat tiga 

perkembangan agama secara evolusi. Pertama, agama teologis, yakni masyarakat 

yang percaya terhadap kekuatan jimat (fetishism), banyak dewa (polytheism), keesaan 

Tuhan (monotheism). Tahap fetishism ini kekuasaan ada di tangan pendeta. Periode 

polytheism dicirakan dengan adanya pemilikan tanah, sistem kasta, perang. Periode 

monotheism ditandai kegagalan Geraja Katholik, mulai muncul emansipasi wanita dan 

tenaga kerja, Gereja dan negara dipisahkan.  

Kedua, agama metafisika. Sebuah modifikasi dari masyarakat teologis. 

Masyarakat percaya pada kekuatan abstrak, sesuatu yang benar-benar dianggap ada, 

yang melekat di dalam diri seluruh manusia dan mampu menciptakan semua fenomena. 

Lebih dari Tuhan, alam menjadi faktor penyebab mendasar dari alam semesta. Hukum 

abstrak, lebih dari hukum Tuhan, menjadi alat penjelas sesuatu fenomena.  

Ketiga, agama humanitas. Agama ini berkembang seiring dengan revolusi 

industri. Pemujaan terhadap kemanusiaan, nalar dan pengamatan menjadi alat utama 
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dalam berfikir. Faktor materiil, pikiran, dan moral menjadi tata masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan maksimum umat manusia. Agama dan kemanusiaan bertemu 

untuk menciptakan cinta, keteraturan, dan kemajuan. Kekuatan militer digantikan oleh 

industri. 

 
b. Fungsi Manifes Institusi Agama  
 Talcott Parsons dalam bukunya The Social System, 1951 mengatakan agama 

memiliki fungsi integrasi dalam sistem sosal. Agama menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat sekaligus mengikat anggota masyarakat ke dalam sistem sosial. Secara 

etimologi, agama dapat diartikan: “a” tidak, “agama” kacau. Jadi agama mencegah dari 

cheos. Ajaran agama mengajak umatnya untuk melarang saling membunuh, mengajak 

perdamian, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Agama menunjukan manusia 

bahwa kehidupan dunia hanya sesaat, tipuan, penuh godaan, tidak kekal dan 

mengkabarkan adanya kehidupan yang abadi setelah mati. Pandangan Parsons ini 

sejalan dengan apa yang dikatakan Emile Durkeim dalam The Elementary Form of 

Religious Life (1965) bahwa agama menciptakan kesadaran kolektif.  

 Selain fungsi menciptakan integrasi sosial, institusi agama memciptakan ethos 

kerja. Dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber 

memberikan hipotesis bahwa The Protestant ethic (kerja keras, tidak foya-foya, 

hemat/menabung bagian dari ibadah, orang sukses adalah orang terpilih dan masuk 

surga) yang digerakan oleh doktrin Calvinisme merupakan cikal bakal tumbuhnya 

kapitalisme. Fakta yang dihadirkan oleh Weber, mayoritas pengusaha yang kaya 

beragama Protestan dan bukan beragama yang lain. Menurut Weber, bangkitnya 

Protestantisme, terutama ajaran Cavinisme yang memantapkan kondisi sosial dan 

psikologis yang kondusif bagi terbentuknya kapitalisme. 

 Ada aspek-aspek tertentu dari etika Protestan yang menjadi perangsang dalam 

meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalistik. Weber tidak membedakan 

secara tegas antara sistem ekonomi dan sistem agama. Keduanya disatukan dan tidak 

terdapat batas-batas yang definitif. Hal itu tidak memungkinkan untuk mengatakan 

bahwa salah satu menjadi determinan karakter bagi yang lain. Mereka saling 

mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hubungan 
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antara etika Protestan dan spirit kapitalisme merupakan hubungan sebab-akibat. Weber 

tidak melihat hubungan di antara keduanya merupakan hubungan kausalitas. Dia 

melihat bahwa hubungan antara dua variabel tersebut lebih merupakan hubungan yang 

bersifat elective affinity (konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat 

mendukung secara timbal-balik). Artinya, jenis motivasi yang timbul karena menerima 

kepercayaan itu dan tuntutan etis Protestantisme membantu merangsang jenis perilaku 

yang dibutuhkan atas lahirnya kapitalisme.    
 

c. Fungsi Laten Institusi Agama 

Pertama, melegitimasikan stratifikasi sosial. Struktural konflik, melihat agama dari 

sisi latenya. Marx misalnya memahami agama sebagai “candu” masyarakat. Agama 

adalah produk kelas borjuis untuk menundukan kelas buruh. Kaum borjuis guna 

melindungi kepentingan ekonominya, mereka membuat seperangkat ideologi yang bisa 

menjelma menjadi agama. Tugas agama, agamawan membuat kaum buruh melupakan 

ketidakadilan di bumi dengan memberikan mimpi surga. Dengan agama, penderitaan 

dan kepedihan yang dialami oleh masyarakat yang tereksploitasi dapat diringankan 

melalui fantasi tentang dunia supranatural tempat dimana tidak ada lagi penderitaan, 

tidak ada lagi penindasan.  

 

Apakah orang miskin tidak memiliki permata? Permata di dunia ini tidak 

penting, karena pintu gerbang Sorga ditaburi oleh jamrud yang indah-

indah. Apakah orang miskin tidak perlu uang? Tidak, karena jalan menuju 

ke sorga ditaburi emas berlian. Apakah orang miskin iri pada yang kaya? 

Tidak, karena mereka telah membaca kisah Yesus dengan si miskin 

Lazarus. Jiwa si miskin ini ketika meninggal pergi ke Bapa Abraham. Di 

sana, mereka melihat jiwa orang kaya yang menindas mereka sewaktu di 

dunia dimasukkan ke neraka. “Tebang” dan kembali kepada Tuhan dalam 

kehidupan sesudah mati nanti, seperti yang diyakini oleh Negro, adalah 

pelipur lara yang menggiurkan orang-orang yang menderita dalam 

kehidupan saat ini. 
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 Perspektif struktural konflik ini bahkan curiga bahwa agamawan bisa menjadi 

pelipur lara bagi masyarakat kelas bawah. Agamawan yang seringkali berpandangan 

fungsional (“agama sebagai rahmad bagi penghuni seluruh alam”) memberikan cerama, 

pidato yang lebih menekankan pada kehidupan yang harmoni. Bagi mereka yang 

terpenting adalah “keimanan dan ketaqwaan”, hidup harus sabar walau dicoba dengan 

kemiskinan dan kehidupan yang luar biasa pahit dan getir. Kemiskinan di dunia tak ada 

artinya bila nanti kelak di hari akhir mendapat gantinya berupa surga. Diskursus 

semacam ini diklaim oleh perspektif ini lebih memihak pada kelas dominan dan 

membuat masyarakat kelas bawah melupakan penindasan dan eksploitasi.  

 Agamawan, seringkali disadari atau tidak, lebih menitikberatkan pada keimanan 

dan ketaqwaan, kesabaran, keuletan bekerja, kejujuran, ketaatan pada atasan yang 

membuat para buruh enggan melakukan demonstrasi atau menuntut hak-haknya. 

Ketika pemerintah menaikkan BBM (bahan bakar dan minyak) yang memberatkan 

masyarakat sehingga diprotes secara luas, pemerintah menggunakan da’i kondang 

untuk tampil di iklan yang disiarkan secara luas di televisi. Ketika lumpur panas di 

Sidoarjo meluap dan menggenangi rumah warga akibat kesalahan Lapindo yang lupa 

(atau dengan sengaja) tidak memasang casing, para agamawan mengatakan bahwa 

bencana itu datangnya dari Tuhan. Wacana semacam itu jelas menguntungkan 

Lapindo. Kalau lumpur panas Lapindo dianggap musibah (bencana alam) maka tak ada 

kewajiban bagi Lapindo untuk bertanggungjawab. 

Bagi perspektif struktural konflik, agamawan melegitimasikan stratifikasi sosial 

yang ada dalam masyarakat. Mereka melegitimasikan kepentingan kapitalis, kelompok 

dominan, kelas berkuasa dan bahkan kelompoknya sendiri (agamawan adalah 

representasi dari kelas menengah ke atas). Elite agama memainkan peran yang krusial. 

Bagi Althusser, mereka bisa saja menjadi “aparat negara”. Bagi Gramsci, elite agama 

bisa menjadi agen hegemoni bagi ideologi tertentu, kapitalis misalnya, agen hegemoni 

bagi partai politik. Hal ini menjelaskan mengapa elite politik melakukan safari politik ke 

basis-basis pesantren. Dalam konteks otonomi daerah dan pemilihan langsung dewasa 

ini elite agama menjadi sasaran empuk politikus. Kaum agamawan membuka dan 

merestui berdirinya sebuah partai politik dan mengajak umatnya untuk memilihnya. Elite 

agama memberikan doa agar calon bupati, walikota, gubernur terpilih. Bagi kalangan 
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politikus, agamawan memiliki penganut (umat) yang tunduk dan patuh pada perintah 

elite agama.  

Kedua, disintegrasi sosial Tak hanya produk barang yang diharamkan, tetapi 

ketika muncul kelompok-kelompok keagamaan yang berlatar belakang 

sosial/ekonomi/politik/aliran berbeda, dilabel sesat dan menyimpang, sesuatu peran 

yang melebihi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus Gus Roy (sholat dua 

bahasa), Lia Eden, Ahmadiyah, sholat bersiul adalah beberapa contoh yang bisa 

disebut. 

 

2.  Institusi Politik 
Aguste Comte memandang negara sebagai bentuk khusus dari asosiasi atau 

organisasi sosial. Fungsi negara, pertama-tama adalah untuk menjaga kesatuan sosial 

melalui suatu kelompok politik, yakni pemerintahan. Pemerintah, bagi Comte adalah 

kebutuhan sosial, menjaga kesatuan sosial berhubungan dengan aspek-aspek material 

serta eksternal dari kehidupan sosial, mengatur hak milik, industri, dan semua 

hubungan-hubungan hidup yang bersifat eksternal sejauh menyangkut kesatuan 

kelompok atau masyarakat. 

Senada dengan Comte, Talcott Parsons juga memandang fungsi manifes peran 

negara/pemerintah amat sentral dalam sistem sosial. Institusi ini memiliki fungsi sebagai 

merumuskan tujuan (goal attainment) dari sistem sosial. Selain merumuskan tujuan, 

institusi politik juga menjadi penyeimbang persaingan kepentingan. Pemerintah adalah 

adalah sejenis mesin otomatis yang diatur oleh keseimbangan kepentingan. Antara 

eksekutif dan legislatif serta yudikatif memainkan peran check and balance, saling 

kontrol.        

 

a. Fungsi Laten Institusi Politik  
Pertama, monopoli kewenangan. Pemerintah menurut sosiolog klasik Max 

Weber memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menjalankan dan memonopoli 

kewenangan. Pemikiran Weber tersebut senada dengan Machiavelli, dalam prakteknya 

negara menggunakan segala cara untuk menopoli kewenangannya. Kedua, monopoli 

kekerasan fisik dan simbolik. Seperti yang dikatakan Althusser, pemerintah selalu 
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memiliki dan de facto sering memakai dua sarana pemaksa (coercive), pertama, 

repressive state apparatus, kekerasan fisik yang terwujud dalam tindakan represif militer 

dan aparat keamanan lainnya. Kedua, ideological state apparatus, pemaksaan yang 

bersifat intelektual, kultural, dan simbolik (ideologis). Kerja repressive state apparatus 

menindas secara fisik (violence) untuk mengamankan kondisi politik yang diciptakan 

ideological state apparatus (melalui manipulasi kesadaran masyarakat). Jasa repressive 

state apparatus ini dibalas dengan ideological state apparatus dengan menyusun 

legitimasi yang mengabsahkan tindakan repressive state apparatus, sehingga rakyat 

mau menerima tindakan kekerasan. Althusser mengingatkan, berbeda dengan 

repressive state apparatus, ideological state apparatus tak hanya ada dalam lingkup 

kekuasaan, tapi bisa dimiliki sebagai sarana menuju kekuasaan oleh kelompok di luar 

state, yakni institusi agama, pendidikan, dan sebagainya. 

Berbeda dengan Althusser yang melihat dominasi dalam wajah “seram” dan 

“kejam”, Gramsci dalam bukunya Selection from the Prinson Notebooks (1971) 

cenderung mendekati dalam perspektif yang lebih “lunak” dan “subtle” (“halus”): 

hegemoni. Hegemoni bukan (semata-mata, dan lebih canggih dari) dominasi. Hegemoni 

adalah kepemimpinan moral dan intelektual. Dalam pengertian ini, individu atau 

masyarakat menerima sebuah gagasan, rejim, pertama-tama karena adanya public 

consent yang ditumbuhkan melalui pengakuan dan penerimaan, bukan karena takut 

atau paksaan; tapi individu menganggap suatu gagasan sebagai “common sense”. 

Sebuah common sense yang menciptakan “realitas sosial” baru. 

Ketiga, memihak kepentingan kelas dominan. Negara juga menggunakan sarana 

ideologi untuk menudukkan masyarakat. Marx memahami bahwa aparat negara 

bukanlah wasit yang netral—menengahi kelompok yang bersaing atau bertikai tanpa 

memihak—melainkan kekuatan pemaksa untuk melindungi sistem hak dan kewajiban 

yang terdapat dalam suatu proses hubungan ekonomi dari campur tangan kelas yang 

berusaha mengubahnya demi kepentingan proses yang berbeda. Pendek kata, ia 

menyakini negara adalah alat dan kelas yang berkuasa atau sebagai pelayan kelas 

yang dominan melakukan penindasan terhadap warga masyarakat melalui dominasi 

dan penaklukkan. Tapi pemihakan itu dapat membuat negara kehilangan keabsahannya 

sebagai penguasa masyarakat. Untuk kepentingan itulah negara membuat ideologi 
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dalam upaya menyembunyikan hubungan antar kelas yang sebenarnya dengan 

menerangkan hubungan dominasi dan subordinasi. Dengan strategi itu hubungan-

hubungan sosial tampak harmoni dan individu-individu melaksanakan praktik-praktik 

reproduktif tanpa perpecahan. 

Ideologi yang melayani kepentingan kelas dominan itu mula-mula dibentuk 

dengan menggambarkan kepentingan bersama (common will) dari semua kelas. Mereka 

segera mengembangkan kepentingan kelas sendiri dan mungkin muncul pertentangan 

dengan kelas lainnya. Dengan menyembunyikan pertentangan, ideologi 

memperbolehkan kelas dominan melanjutkan kepentingannya supaya tampak “tak 

sebagai golongan, tapi sebagai wakil seluruh masyarakat”. Dengan kata lain, ideologi 

mengingkari kontradiksi-kontradiksi dan mengesahkan struktur dominasi. 

Keempat, kepentingan elite. C. Wright Mills dalam buku Power Elite and White 

Collar mengemukakan bahwa negara didominasi oleh kelas dan kepentingan elite 

tertentu. Mereka yang berkuasa berasal dari latar belakang sosial, ekonomi dan 

pendidikan yang sama. Para elite seperti bisnis raksasa, pemerintahan yang kuat dan 

militer yang tangguh membangun jejaring kekuasaan. 

 

3. Institusi Pendidikan 

 
 Talcott Parsons dalam bukunya The Social System, 1951 mengatakan 

pendidikan memiliki fungsi latency, dalam artian lembaga pendidikan memegang 

peranan sebagai lembaga yang mempertahankan pola-pola hasil dari sistem budaya. 

Pola-pola yang baik seperti sistem pengetahuan dipelihara dan dikembangkan untuk 

kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan akan berinteraksi dengan lembaga 

ekonomi, lembaga politik, lembaga agama dalam mempertahankan keseimbangan 

(equilibrium)     

   

 

a. Fungsi Manifes Pendidikan 

Selain memiliki fungsi mempertahankan pola, lembaga pendidikan juga memiliki 

peran sebagai berikut. Pertama, membentuk manusia modern. Alek Inkelas 
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menyatakan modernisasi tak hanya persoalan modal dan tehnologi saja tetapi ada 

faktor yang lebih penting yakni manusianya. Modal dan tehnologi yang tinggi tidak ada 

artinya (kontra produktif) di tangan orang yang gagap tehnologi, dan tradisional. Dalam 

bukunya Becoming Modern, Inkelas memberikan cacatan bahwa modal dan tehnologi 

akan produktif di tangan orang yang kreatif, yakni “manusia modern”. Mereka terbuka 

terhadap pengalaman dan ide-ide baru, berorientasi ke masa depan, memiliki 

kemampuan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam. Inkelas 

percaya bahwa pendidikan mampu mengubah manusia menjadi modern. Pendidikan 

adalah perubahan, membuat orang mampu melakukan adaptasi.     

Kedua, mencetak manusia berprestasi. Institusi pendidikan, selain menciptakan 

manusia modern juga haus akan prestasi. David McCelland dalam bukunya The 

Achievement Motive in Economic Growth, 1984,  salah satu tokoh teori modernisasi 

tertarik pada hipotesis Weber tentang etika protestan dan spirit kapitalisme dan 

menterjemahkan hipotesis itu ke dalam formula the need for achievement (dorongan 

untuk berprestasi) yang disingkat n-Ach. Pendidikan membuat masyarakat memiliki n-

Ach tinggi. Kapitalisme dari individu-individu yang mempunyai dorongan untuk 

berprestasi (N-Ach). Bagi McClelland yang terpenting adalah sikap seseorang terhadap 

pekerajaan. Ia mengajukan pertanyaan, yaitu: apakah seseorang memiliki semangat 

baru yang sempurna dalam menghadapi pekerjaannya, dan apakah seseorang 

mempunyai keinginan untuk berhasil. Menurut McClelland pertumbuhan ekonomi suatu 

negara bahkan tingkat kesejahteraan negara itu, selalu didahuli oleh nilai N-Ach yang 

tinggi dari masyarakatnya. Tinggi rendahnya pertumbuhan dan kesejahteraan suatu 

negara sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya N-Ach penduduknya. Semakin banyak 

penduduk suatu negara mempunyai N-Ach, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan negara itu. 

 
b. Fungsi Laten Pendidikan 

 Fungsi manifes pendidikan selain mencetak manusia modern dan manusia yang 

memiliki dorongan berprestasi, juga punya fungsi latent (yang tidak diinginkan). 

Pertama, sarana hegemoni. Pembuatan kurikulum mata pelajaran tidaklah melibatkan 

semua eleman masyarakat, tidak semua institusi pendidikan dan tidak semua 
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instansi/jajaran pemerintah. Kebijakan tersebut hanya melibatkan 

orang/kelompok/institusi tertentu dengan argumentasi ilmiah tentunya. Di sinilah, latar 

belakang sosial pembuat kebijakan menentukan, termasuk ideologi yang dianut. Partai 

politik, agama (termasuk aliran), etnis (monokultural versus multikultural), faktor 

keluarga (kaya versus miskin), sipil/militer, faktor tempat lahir (desa/kota), ideologi 

(kapitilis Vs. sosialis Vs. demokrasi liberal Vs. fasis) latar belakang pendidikan 

(termasuk jurusan, tempat, institusi), perspektif ilmu yang dianut (fungsional versus 

konflik versus strukturasi, versus pasca struktural) sedikit banyak mempengaruhi 

kurikulum pendidikan. 
Menurut Gramsci, dalam pembuatan kurikulum sekolah tak lepas dari proses-

proses hegemoni. Dalam hal ini, Gramsci menganggap penting structure material dan 

institusi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan hegemoni ideologi. Gramsci 

menyebut struktur sebagai “alat hegemoni” (hegemonic apparatuses), seperti sekolah, 

gereja, masjid, media massa, bahkan arsitektur atau nama jalan. Kombinasi alat-alat 

hegemoni di atas, digunakan oleh kelas dominan, disebut Gramsci sebagai “struktur 

ideologi” (ideological structure) kelas dominan, dan tingkat superstruktur di mana 

ideologi diproduksi dan disebarluaskan disebut sebagai “masyarakat politik madani” 

(civil society). Konsep “alat hegemoni” ini tampaknya memiliki kesamaan dengan 

konsep “alat ideologi negara” (ideological state apparatuses) yang digunakan oleh Louis 

Althusser. Akan tetapi—berbeda dengan Althusser—yang melihat “alat ideologi negara” 

sebagai alat yang pasif di hadapan kekuatan negara yang dominan—Gramsci melihat 

“alat hegemoni” dalam kerangka sebuah “media perang”—tempat terjadinya 

“perjuangan aktif” (active struggle) dalam memperebutkan hegemoni, yang tidak ada 

akhirnya. 

Dengan kata lain, latar belakang pendidikan pengajar bukanlah berdiri sendiri 

tetapi terkait dengan kebijakan politik dan ekonomi sebuah negara. Banyaknya staf 

pengajar yang bergelar sarjana, master, doktor dan profesor terkait dengan kebijakan 

struktural. Kebijakan politik semisal penekanan pada jurusan tertentu juga menentukan 

masa depan pendidikan. Kolonial Belanda akan memilih membuka jurusan kedokteran, 

pertanian ketimbang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Negara tertentu  ada yang 

lebih mengembangkan fakultas teknologi. Materi yang dikembangkan pun berbeda-
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beda, walau sama-sama membuka jurusan fisika, kimia, namun kualitas tergantung 

pada SDM pengajar dan infrastruktur yang ada. Negara yang mampu memproduksi 

senjata nuklir, jelas didukung oleh para sarjana yang tangguh di bidangnya. Negara dan 

dunia akademik saling bekerja sama. Sebaliknya, sebuah pemerintahan yang 

menerapkan kebijakan semisal “normalisasi kehidupan kampus” (memata-matai dan 

melabel subversif pada mereka yang kritis) berdampak pada atmosfir akademik.    

 Namun, bukan berarti hanya politik elite yang memiliki kontribusi terhadap 

performen pendidikan, politik akar rumput juga mempengaruhi. Politik yang secara 

sosiologis adalah power (kekuasaan) tidaklah top down (dari atas ke bawah), ia juga 

dari bawah, dari institusi pendidikan itu sendiri. Kekuasaan tidaklah dimiliki oleh institusi 

tertentu, tetapi menyebar ke pembuluh, merembes ke dalam relasi yang lebih subtil 

(lembut). Semua orang, kelompok, institusi bisa memainkan kekuasaan, bila 

menggunakannya. Seorang guru, dosen juga memiliki pengaruh di dunia pendidikan. 

Sama halnya dengan hubungan dokter terhadap pasien, guru, dosen pun memikili 

power dalam membentuk karakter peserta didik, mengembangkan pengetahuan 

tertentu. Sama halnya dengan pasien, peserta didik pun bisa menentukan dirinya, bisa 

memilih pengetahuan yang harus dikembangkan. Seorang dosen bisa mengembangkan 

paradigma tertentu, seorang pesera didik dapat memilih paradigma tertentu pula. Teori, 

motode, solusi yang dipilih mahasiswa belum tentu sama dengan yang dikembangkan 

oleh dosen tertentu.           

Kedua, kesenjangan sosial. Faktor alokasi anggaran juga menentukan 

pendidikan. Negara yang mengalami kesulitan ekonomi kemudian hanya 

mengalokasikan anggaran kecil sangatlah berbeda dengan negara kaya yang 

mengalokasikan dana yang besar untuk pendidikan. Lebih-lebih negara yang 

mengratiskan pendidikan. Implikasi politis yang muncul adalah terkait dengan 

infrastruktur pendidikan, yakni fasilitas perpustakaan, laboratorium, kualitas sumber 

daya manusia (SDM) pendidik. Dalam dunia pendidikan yang memiliki infrastruktur yang 

tidak memadai kemudian melahirkan orang yang cerdas adalah fenomena yang luar 

biasa. Sebaliknya, infrastruktur yang memadai melahirkan orang yang kreatif adalah 

fenomena biasa.  
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Biaya pendidikan yang mahal juga memiliki pengaruh terhadap elemen 

masyarakat yang bisa menikmati pendidikan. Pelajar yang cerdas tetapi orang tuanya 

miskin apa bisa merealisasikan cita-citanya yang ingin menjadi dokter. Mereka yang 

bisa kuliah di fakultas kedokteran memiliki identitas yang sama yakni ekonomi yang 

mampu. Tidak hanya fakultas kedokteran, ketika masyarakat kesulitan ekonomi di satu 

sisi, sementara biaya pendidikan mahal  maka hanya keluarga tertentu yang bisa 

melanjutkan pendidikan. Implikasi politisnya, mereka yang tidak memiliki pendidikan 

yang memadai akan kesulitan memasuki dunia kerja yang formal, mungkin hanya 

terserap di sektor informal (pedagang kaki lima, buruh, kuli bangunan, tukang ojek, 

tukang becak, tukang kayu/batu, pembantu rumah tangga, pemulung). 

Ketiga, mencetak pengangguran. Banyak lulusan dari lembaga pendidikan yang 

tidak dapat diserap oleh dunia kerja/industri. Walau mereka sudah mendapat gelar 

ijasah sarjana tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, belum lagi 

mereka yang hanya lulusan SMA ataupun SMP. Memperbanyak pengangguran yang 

terdidik adalah fungsi tidak langsung lembaga pendidikan. Padahal, mereka telah 

menghabiskan usia di lembaga pendidikan dan menggantungkan harapannya ke 

lembaga ini.           

 

4. Institusi Keluarga 

 

Keluarga menurut Auguste Comte, adalah unit masyarakat yang sebenarnya. 

Keluarga terbentuk melalui instink dan daya tarik alamiah (natural affection). Keluarga 

sebagai unit sosial yang terkecil merupakaan media/perantaraan melalui mana anggota 

mansyarakat belajar bergaul dengan sesama/orang lain. Fungsi institusi keluarga 

menurut Comte da dua. Pertama, perantara yang paling penting untuk 

mengembangkan keperibadian manusia. Kedua, jembatan antara sifat-sifat egoistic 

individual dan sifat-sifat altruistic untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

masyarakat.  

 Secara definisi, keluarga menurut Harton dan Hunt adalah: (1) suatu kelompok 

yang mempunyai nenek-moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang 

disatukan oleh darah atau perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa 
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anak; (4) pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak; (5) satu orang dengan 

beberapa anak. 

 

a. Fungsi Manifes Keluarga 
 Secara umum terdapat dua bentuk keluarga. Pertama, keluarga inti (nuclear 

family), yakni keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.  Kedua, keluarga besar 

(extended family), yakni keluarga yang memiliki anggota keluarga yang luas, tidak 

hanya ayah, ibu dan anak juga ada kakek, nenek, paman, bibi, keponakan dan lain-

lainnya. Talcott Parsons dalam bukunya The Unit of Action System, Action System and 

Social Systems, Sex Roles in the American Kinship System menyatakan bahwa baik 

keluarga inti maupun kelarga besar memiliki fungsi:  

1. Pengaturan seksual. Keluarga adalah institusi pokok bagi masyarakat untuk 

mengatur dan mengorganisasikan kepuasaan keinginan seksual. 

2. Reproduksi. Keluarga merupakan wahana untuk “memproduksi” anak guna 

keberlangsungan keluarga itu. Anak nantinya mewarisi dan meneruskan tradisi 

keluarga. 

3. Sosialisasi. Keluarga adalah tempat pertama dalam mensosialisasikan norma, nilai, 

pola prilaku. Sejak lahir anak telah mendapat sosialisasi dari keluarga. 

4. Afeksi. Keluarga adalah tempat berlangsungnya kasih dan sayang terjalin. 

5. Penentuan status. Status orang seringkali direfleksikan dari status keluarga. Orang 

yang dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, miskin akan dilabel proletar. 

Sebaliknya, seorang yang dilahirkan dari kelurga yang kaya, kelas menengah 

bahkan kelas atas akan mewarisi status borjuis. 

6. Perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis 

bagi seluruh anggotanya. 

7. Ekonomis. Keluarga tempat dipenuhinya sandang, pangan dan papan. 

 

Fungsi manifest institusi keluarga menurut stuktural fungsional misalnya untuk 

menumbuhkan masyarakat yang harmoni, penuh dengan kasih dan sayang, dan 

mencegah penyimpangan seksual serta menciptakan masyarakat yang terintegrasi. 

Emile Durkheim (1855-1917) dalam bukunya Suicide bahwa orang yang lajang 
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memiliki kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi ketimbang yang sudah berkeluarga. 

Orang yang memiliki anak lebih kecil angka kecenderungannya bunuh dirinya 

ketimbang yang tidak punya anak. Pendek kata, fungsi manifest pendidikan adalah 

integrasi sosial. 

 

b. Fungsi Laten Keluarga 

Satu hal yang mengemuka dalam fungsi laten keluarga adalah ketidakadilan 

gender. Gender menjadi tema yang menarik. Konsep ini merupakan upaya kaum 

feminis untuk mentuntut persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. 

Gender adalah konstruksi sosial masyarakat tentang hak dan kewajiban atas dasar jenis 

kelamin. Misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga 

bekerja di sektor domistik (di dapur, di sumur dan dikasur) yang tidak membutuhkan 

pendidikan yang tinggi. Perempuan juga dikonstruksi lemah, lembut, emosional, sensitif, 

guna menjadikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki.  
Sementara laki-laki dikonstruksi jantan, rasional, cerdas, perkasa dan perlu 

pendidikan tinggi, harus bekerja di sektor publik dan tidak layak di sektor domistik. Laki-

laki tidak layak bila menggedong anak, memandikan anak, membersikan rumah, 

mencuci pakaian, memasak. Pekerjaan semacam itu hanya khusus untuk perempuan. 

Padahal, antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Semua peran yang bisa 

dipertukarkan bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Perpedaan antara laki-laki 

dan perempuan hanya perempuan bisa hamil dan laki-laki tidak. Selain hamil, semua 

pekerjakan yang salama ini dibebankan oleh perempuan bisa dilakukan oleh laki-laki. 

Kondrat perempuan adalah melahirkan, menyusui, menstruasi.    

          

5. Institusi Ekonomi 
 

Smelser dalam bukunya Sociology of Economic, lembaga ekonomi memiliki 

fungsi produksi, konsumsi dan distribusi. Setiap masyarakat memiliki struktur ekonomi 

yang berbeda-beda berkenaan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Namun, di 

setiap masyarakat terdapat kaidah ekonomi tertentu yang disepakati. Dalam masyarakat 
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seperti itulah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi diatur dan diinstitusikan. Kaidah 

yang mengatur kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa itulah 

disebut dengan institusi ekonomi. Dengan demikian, institusi ekonomi adalah sarana 

yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses poduksi dan distribusi 

barang dan jasa. Institusi ekonomi hadir baik dalam masyarakat sederhana maupun 

kompleks. Daya adaptasi institusi ekonomi yang begitu fleksibel membuat institusi ini 

tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat.  

 

a. Fungsi Manifes Institusi Ekonomi 
 Jauh sebelumnya, pendiri sosiologi Emile Durkheim dalam bukunya The Division 

of Labor in Society (1933) mengatakan bahwa lembaga ekonomi memiliki peran penting 

dalam menciptakan pembagian kerja. Pada masyarakat yang solidaritasnya mekanis 

(masyarakat rural) pembagian kerja masih sederhana. Hal ini disebabkan anggota 

masyarakat pedesaan umumnya memiliki homogenitas pekerjaan yang tinggi, 

manyoritas petani, buruh tani. Pembagian kerja pun secara seksual, laki-laki bekerja di 

sawah, sementara perempuan di rumah. Sementara pada masyarakat solidaritas organis 

(masyarakat urban) ditandai dengan pembagian kerja yang tinggi. Pada masyarakat ini 

ditandai anggota masyarakatnya sangat heterogen dari segi pekerjaan. Konsentrasi 

masyarakat tidak lagi pada pertanian tapi pada industrialisasi yang kompleks, misalnya 

industri manufaktur, garmen, pendidikan. Pada masyarakat ini terjadi spesialisasi yang 

tinggi.  

Dalam “The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in 

Southeas Asia, James Scott (1976) menemukan prinsip-prinsip ekonomi di pedesaan, 

yakni etika subsistensi, safety first (dahulukan selamat) dan norma resiprositas. 

Menurut Scott, etika subsistensi merupakan perspektif dari mana petani memandang 

tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dielakkan atas sumber daya yang dimilikinya dari 

pihak sesama warga desa, pemilik tanah, atau pejabat. Bagi petani bukan besar 

kecilnya tuntutan yang dimintak oleh pemilik tanah dan penguasa di desa tetapi kreteria 

petani tetang etika subsistensi adalah apa yang tersisa setelah semua tuntutan dari luar 

terpenuhi apakah yang tersisa tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokoknya—dan bukannya tingkat tuntutan-tuntutan itu sendiri. Seringkali bagi pihak 
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luar, pungutan atau sewa 15 persen atau 35 persen dianggap remah, tetapi tidak bagi 

petani. Resistensi akan lebih hebat dilakukan petani ketika mereka dipunggut 15 persen 

di saat musim panen jelek, ketimbang penarikan sewa pada musim baik meskipun di 

atas 35 persen bahkan 45 persen. 

Etika subsistensi muncul dari kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan 

dan merupakan konsekuensi dari satu kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas 

dari krisis subsistensi. Panen yang gagal, bukan hanya persoalan kekurangan 

makanan, juga bermakna pengorbanan rasa harga diri karena menjadi beban orang lain 

atau menjual apa yang tersisa dari miliknya yang ada, misalnya menjual sepersekian 

keping (tumpuk) sawah dari luas tanah yang memang dimilikinya sedikit atau menjual 

satu-satunya ternak sebagai pembajak sawahnya atau apa saja yang dapat dijual. 

Kehidupan mayoritas petani dekat dengan batas-batas subsistensi dan menjadi 

sasaran-sasaran permainan alam serta tuntutan-tuntutan dari pihak luar maka mereka 

meletakkan landasan etika subsistensi atas dasar pertimbangan prinsip safety first 

(dahulukan selamat). Dalam bercocok tanam, mereka berusaha menghindari kegagalan 

yang akan menghancurkan kehidupan mereka dan bukan berusaha memperoleh 

keuntungan besar dengan mengambil resiko. Dalam memilih jenis bibit dan cara-cara 

bertanam mereka lebih meminimumkan kemungkinan terjadinya suatu bencana 

ketimbang memaksimumkan penghasilan rata-ratanya.        

 Norma resiprositas merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antar individu: 

antara petani dengan sesama warga desa, antara petani dengan tuan tanah (pemilik 

tanah), antara petani dengan negara. Prinsip moral ini berdasarkan pada gagasan 

bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantu atau paling tidak jangan 

merugikannya. Menurut Scott, satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si 

penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas satu hadiah atau jasa dengan 

nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari.   

 Scott (1976) membagi tiga tingkatan keamanan subsistensi. Namun stratifikasi 

sosial yang dibuatnya bukan didasarkan pada penghasilan petani karena rawan 

terhadap goncangan krisis subsistensi. Pertama, Scott meletakkan petani pemilik lahan 

kecil pada lapisan atas karena mereka memiliki sarana subsistensi, meski kecil, yang 

karenanya subsistensi mereka dapat terjamin. Kedua, petani penyewa. Keamanan 
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subsistensi mereka dijamin oleh pemilik tanah (tuan tanah) yang menjadi patron 

mereka. Ketiga, buruh tani. Meskipun penghasilan mereka jauh lebih tinggi dari petani 

pemilik lahan kecil dan petani penyewa, tetapi mereka lebih rawan terhadap goncangan 

krisis subsistensi. Ini disebabkan tingkat jaminan subsistensi paling jelek: mereka tidak 

punya lahan pertanian dan  tidak punya patron pelindung subsistensi.      

 

b. Fungsi Laten Institusi Ekonomi  

Salah satu fungsi laten institusi ekonomi adalah menciptakan masyarakat 

konsumer. Konsumsi terhadap suatu barang, menurut Max Weber, merupakan 

gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Konsumsi terhadap barang 

merupakan landasan bagi penjenjangan dari kelompok status. Pada masyarakat seperti 

ini munculah apa yang dikatakan Thorsten Veblen (1857-1929) “konsumsi mencolok 

mata” oleh masyarakat leisure class. Kelas dalam masyarakat yang memandang gaya 

hidup sebagai senjata dalam berkompetisi. Sebuah kompetisi antarpribadi, antara 

seseorang dengan orang lain. Jika dalam masyarakat tradisional, keperkasaan 

seseorang sangat dihargai. Keperkasaan ditunjukan dengan aktivitas agresif secara 

fisik, seperti perang. Masyarakat modern (industri), penghargaan diletakkan atas dasar 

selera dengan mengkonsumsi sesuatu yang merupakan refleksi dari kepemilikan. 

Keperkasaan digantikan dengan simbol-simbol yang tampak dari pemilikan 

kesejahteraan seseorang. Dengan meningkatnya urbanisasi, penggunaan waktu luang 

tidak lagi tepat sebagai indikator dari status. Dalam masyarakat seperti ini, konsumsi 

yang mencolok lebih tepat daripada penggunaan waktu luang sebagai indikator dari 

gaya hidup kelompok status.  

Theodore W. Adorno dalam A Social Critique of Radio Music” (1945) mengajukan 

beberapa aksioma yang penting menandai lahirnya apa yang disebutnya “masyarakat 

komoditas” (commodity society). Pertama, kita hidup dalam suatu masyarakat 

komoditas, yakni masyarakat yang di dalamnya berlangsung produksi barang-barang, 

bukan terutama bagi pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia, tapi demi profit atau 

keuntungan. Dalam masyarakat komoditas, kebutuhan manusia terpuaskan hanya 

secara insidental. Kondisi produksi yang mendasar ini lantas mempengaruhi tidak hanya 

bentuk dari suatu produk tapi juga hubungan antar manusia. 
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 Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum ke arah 

konsentrasi kapital yang luar biasa yang memungkinkan terselubungnya operasi pasar 

bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari  barang-barang yang 

distandarisasi. Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi masyarakat kontemporer adalah 

meningkatnya tuntutan terus-menerus, sebagai kecenderungan umum dari kelompok 

yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang tersedia, kondisi-kondisi 

dari relasi kekuasaan dan kekayaan yang ada dalam menghadapi ancaman-ancaman 

yang sebenarnya mereka semai sendiri. 

 Keempat, dalam masyarakat komoditas, kekuatan-kekuatan produksi sudah 

sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus 

membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada membuat “sarat dengan 

antagonisme” (full of antagonism). Antagonisme tidak hanya terbatas pada “wilayah 

ekonomi” (economic sphere) tetapi juga mendominasi hingga ke “wilayah budaya” 

(cultural sphere).  

 Sementara Jean Baudrillard, lewat karyanya The Ecstasy of Communication, 

menyatakan penampakan gaya yang lahir dari kegilaan manusia mengkonsumsi tidak 

hanya barang yang “Real”, tapi juga yang “Tidak Real” ini jalin-menjalin dalam irama 

komodifikasi produksi kesan dan citra yang bertumpuk-tumpuk dalam sebuah 

Simulacrum. Ketika melihat fenomena “berkuasa”-nya “icon pop” seperti Madona, yang 

daya tarik “tubuh”-nya telah menggairahkan apa yang disebut Baudrillard sebagai “the 

depths desire” manusia—maka tampak bahwa “masyarakat komoditas” atau 

“masyarakat konsumer” telah menjadi tonggak penting dalam memasuki drama 

masyarakat yang lebih pelik dan angkuh, yakni “masyarakat konsumer pascamodern”. 

Madonna adalah salah satu contoh figur yang berhasil menjadikan dirinya sebagai 

“produser budaya” yang terus mempesona imaji “masyarakat di bawah pusar” hingga ke 

kawasan paling jauh di negara-negara berkembang lewat MTV dan vidio-videonya yang 

kontroversial. 

Berbeda dengan Marx yang memandang bahwa orang membeli barang itu 

karena nilai guna dan nilai fungsinya, Baudrilard sebaliknya bahwa orang membeli 

barang itu karena mengejar nilai simbolnya. Baudrilard mengamati bahwa orang lebih 

memilih membeli Toyota Avanza ketimbang Xenia. Orang lebih bangga mengendarai 
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Toyota Land Crusier, Camry ketimbang Suzuki Carry, APV. Walau bentuknya sama 

antara mobil Avanza dan Xenia, tetapi merek Toyota dan Izusu memiliki symbol yang 

berbeda. Toyota Avanza di masyarakat Indonesia dianggap lebih bergengsi ketimbang 

Izusu Xenia. Orang yang membeli Toyota Camry diposisikan memiliki basis material 

ekonomi yang lebih mapan ketimbang merek Carry, APV. Seorang penjaga pakir lebih 

menundukan kepala pada pengendara Land Crusier, Camry, Vios, ketimbang Carry, 

Karimun, Katana. Padahal, jika orang membeli atas dasar nilai fungsinya maka lebih 

memilih Carry yang konon bandel, irit dan efesien. 

Menurut Baudrilard terdapat semacam kode di masyarakat yang mendekte orang 

untuk mengkonsumsi barang. Orang membeli barang bukan atas dasar kepuasaan 

tetapi ada kode yang menuntun orang memilih barang. Coba lihat sebuah rumah 

tangga, untuk mengisi perabotan rumah tangga apa karena pilihan individu atau 

didorong oleh kode prilaku masyarakat. Seorang yang sudah memiliki TV 15 inc kaca 

cembung yang masih bagus rela dijual murah karena tetangga sudah ganti dengan TV 

yang baru 21 inc dan dengan kaca datar. Seorang rumah tangga menjual lemari 

pendingin satu pintu ke penjual barang rongsokan padahal masih bisa digunakan. Ia 

membeli lemari pendingin dua pintu.  

Perabotan rumah tangga semisal panci, kursi ruang tamu, korden, lemari, kichen 

set, wastafle, piring, mangkuk, sendok, garpu dibeli tak lepas dari nilai symbol dan kode. 

Individu tidak memiki kebebasan dalam menentukan jenis barang, merek dan cara 

penempatan. Kodelah yang menuntun individu di mana lemari pendingin di letakan, apa 

di ruang tamu atau ruang dapur. Kode juga yang mendekte orang meletakan TV apakah 

di ruang tamu atau di kamar tidur.         

Fungsi laten lagi dari institusi ekonomi adalah menciptakan eksploitasi dan 

alienasi. Sumbangan Marx terhadap institusi ekonomi adalah konsepnya tentang 

eksploitasi dan alienasi. Buruh dalam proses produksi telah dieksploitasi sementara 

pemilik modal menumpuk keuntungan. Nilai lebih (keuntungan bersih) yang seharusnya 

diberikan sebagian ke buruh ternyata dikuasai kelas borjuis (pemilik modal). Akibat 

eksploitasi tersebut buruh mengalami alienasi (keterasingan). Pertama, teralienasi dari 

proses produksi. Buruh hanya sebagai bagian dari mesin dan diperlakukan sebagai 

mesin produksi. Ia dikendalikan dan bukan mengendalikan dalam proses produksi. 
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Seorang buruh di PT. Maspion ketika memproduksi barang ditentukan oleh manajemen. 

Pihak manajemen bisa menempatkan buruh kerja di bagian apa saja. Semisal di bagian 

produksi pembuatan peniti (kancing baju). Apakah buruh itu dikerjakan di bagian 

pemotongan bahan, bagian meruncingkan, melengkungkan (bentuk), menghaluskan, 

atau pengepakan. Buruh tidak bisa memilih bagian yang diinginkan. Selain itu, dalam 

pembuatan peniti ini buruh hanya menghasilkan bagian tertentu saja, tidak membuat 

dari proses awal sampai akhir.   

 Kedua, teralienasi dari hasil produksi. Seorang bekerja di pabrik pembuatan 

pakaian jean yang terkenal, misalnya walau sudah bertahun-tahun kerja belum tentu 

bisa merasakan produk jean tersebut. Upah yang diterima tidak cukup untuk membeli 

produk itu. Ketiga, teralienasi dari lingkungannya. Masyarakat tertentu menghargai 

orang sebenarnya dari kerjanya dan bukan dari manusianya. Karena profesinya sebagai 

buruh yang berpenghasilan rendah ia menjadi marginal atau tersisih di masyarakat. 

Masyarakat lebih percaya perkataan pemilik modal ketimbang buruh yang dianggap 

banyolan belaka. Kekuatan modal menjadi penentu posisi orang di masyarakat. Predikat 

buruh tidak hanya disandang di pabrik juga melekat di masyarakat. Hal itu membatasi 

ruang gerak buruh buruh di masyarakat. Keempat, teralienasi dari dirinya sendiri. Ketika 

buruh telah mengalami keterasingan dalam proses produksi, hasil produksi, 

lingkungannya maka yang tersisa adalah diri sendiri. 
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Kegiatan Belajar 8 

 

PENELITIAN SOSIAL 

 

Kompetensi Dasar  8 : 

Mendeskripsikan pengertian, karakteristik, kedudukan teori dalam penelitian, 
populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, pengolahan data, dan analisis 
data 

 

MATERI 

 

A.  Pengertian 

Baiklah saya akan mengajak Anda untuk memahami apa yang dimaksudkan 

dengan penelitian dan tahapan-tahapan dalam penelitian. Secara sederhana penelitian 

dapat diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk 

menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah masalah. Kebenaran ilmiah bukanlah 

kebenaran yang absolut sifatnya, melainkan kebenaran relatif. Artinya, kebenaran ilmiah 

bersifat sementara dan bisa diuji kembali oleh siapapun dan kapan pun. Kebenaran 

absolut hanya ada pada kebenaran ajaran agama. Tahapan apa saja yang ada dalam 

penelitian ilmiah? Pada dasarnya untuk memecahkan sebuah masalah dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan yang bersifat deduktif dan induktif. 

Pendekatan deduktif merupakan kegiatan penalaran yang bertitik tolak dari suatu yang 

abstrak yang menghasilkan pengukuran konsep dan pengujian hipotesis, sedangkan 

pendekatan induktif adalah pengalaman atau pengamatan seseorang pada tingkat 

empiris untuk menghasilkan konsep, proposisi, atau teori. Anda munkin masih 

mengalami kebingunan dengan uraian di atas. Baiklah saya akan mengutip skema 

Wallace untuk memperjelas uraian di atas: 

  



[120] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Hipotesis 

OBSERVASI 

TEORI 

GENERALISASI 
HIPOTESIS 

Pengukuran 
penyederhanaan informasi 
Perkiraan parameter 

Pengujian Hipotesis 

Penyusunan konsep 
Penyusunan proposisi 

Deduksi Logika 

Interprestasi Penyusunan 
Instrumen, Penyusunan 
Skala, Penentuan Sampel 

Inferensi  
Logika 
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Sumber: Singarimbun dan Effendi, 1981: 15  

 

 Skema berpikir Wallace di atas sangat jelas bahwa untuk menjawab atau 

memecahkan masalah dapat dimulai dari teori sebagai unsur ilmiah yang paling abstrak. 

Melalui komponen metodologis logika deduksi sebuah masalah dapat dijawab secara 

teoritis atau sementara. Jawaban teoritis atau sementara terhadap suatu masalah itulah 

yang disebut dengan hipotesis. Agar menjadi kebenaran empirik harus dilakukan 

pengujian secara empirik di lapangan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun skala 

dan instrumen penelitian, serta menentukan populasi dan sampel. Peneliti kemudian 

melakukan pengumpulan data di lapangan. Data yang telah dikumpulkan merupakan 

data mentah yang harus diolah terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan analisis. Data 

yang telah dianalisis kemudian dilakukan generalisasi yang sebelumnya didahului 

dengan membandingkan kembali antara data dengan hipotesis. Membandingkan 

kembali antara data dengan hipotesis inilah yang disebut dengan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis biasanya menggunakan teknik statistic. Dari hasil uji statistik 

kemudian dilakukan apa yang disebut dengan inferensi logika. Apa yang dimaksudkan 

dengan inferensi logika? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hasil uji statistik 

tersebut mempunyai implikasi terhadap teori. Hasil penelitian dapat menggugurkan atau 

merevisi teori-teori yang sudah ada,  atau mungkin semakin memperkokoh teori-teori 

yang sudah ada. Peneliti kemudian menyusun konsep-konsep atau proposisi-proposisi. 

Mungkin Anda sudah mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif.  Cobalah perhatikan kembali skema berpikir Wallace! Dalam 

skema tersebut terlihat bahwa kegiatan dapat dimulai dari teori atau dari data. Penelitian 

yang dimulai dari teori disebut dengan penelitian kuantitatif, sedangkan yang dimulai 

dari data disebut dengan kualitatif. 

Saya akan menyegarkan kembali pengetahuan Anda tentang dua istilah yaitu 

metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Qualitative research 

methods is research techniques designed to obtain the subjective understanding, 

interpretation, and meaning of social behavior. Sementara itu, quantitative research 

methods is  research techniques designed to produce numerical estimates of human 

behavior. 
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B.  Perbedaan Karakteristik 

Untuk memperdalam pemahaman tentang kedua jenis penelitian tersebut, saya 

akan mengajak Anda untuk memahami karakteristik penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif serta perbedaan di antara keduanya. Di antara Anda mungkin sudah paham 

tentang karakteristik dua penelitian tersebut. Namun ada baiknya saya mengajak Anda 

untuk mengidentifikasi karakteristik sekaligus perbedaan di antara keduanya. Untuk itu 

perhatikan table di bawah ini: 

 

PERBEDAAN AKSIOMA  

ANTARA PENELITIAN KUANTITATIF  DAN KUALITATIF 

 

AKSIOMA DASAR METODE KUANTITATIF METODE KUALITATIF 

Sifat realitas 

 

Tunggal, konkrit, teramati 

 

Ganda, holistik, dinamis, 

hasil konstruksi & pema-

haman 

Hubungan peneliti 

dengan yang diteliti 

Independen 

 

Interaktif tidak dapat 

dipisahkan 

Hubungan variabel Sebab-akibat/kausal Timbal balik/interaktif 

Kemungkinan 

generalisasi 

 

Cenderung membuat 

generalisasi 

 

Transferability/hanya 

mungkin dalam ikatan 

konteks dan waktu 

Peranan nilai Cenderung bebas nilai Terikat nilai 
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PERBEDAAN KARAKTERISTIK 

PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

 

ASPEK METODE KUANTITATIF METODE KUALITATIF 

Desain 

 

• spesifik, jelas, rinci 

• Mantap sejak awal 

• Menjadi pegangan langkah  

• demi langkah 

• Umum 

• Fleksibel 

• Berkembang dan muncul  

• dalam prose penelitian 

Ttujuan 

 

• Menunjukkan hubungan antar 

variabel 

• Menguji teori 

• Mencari generalisasi yang 

mempunyai nilai prediktif 

• Menemukan pola hubungan yang 

bersifat interaktif 

• Menggambarkan realitas yg 

kompleks 

• Memperoleh pemahaman makna 

• Menemukan teori 

Teknik 

Penelitian 

 

• Eksperimen, survey 

• Kuisioner 

• Observasi dan wawancara 

terstruktur 

• Participant observation 

• In depth interview 

• Dokumentasi 

• Triangulasi 

Instrumen  

penelitian 

 

• Test, angket, wawancara  

• Instrumen yang telah standar 

 

• Peneliti sebagai instrumen 

• catatan, rekaman, kamera, 

• handycam, dll 

Data 

 

• Kuantitatif 

• Hasil pengukuran variabel yang 

dioperasionalkan dengan 

menggunakan instrumen 

• Deskriptif 

• Dokumen pribadi, catatan 

lapangan, ucapan dan tindakan 

responden,, dll 

Sampel/ 

Sumber 

Data 

 

• Besar 

• Representatif 

• Sedapat mungkin random 

• Kecil 

• Tidak representatif 

• Purposive 
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• Ditentukan sejak awal • Berkembang selama proses 

penelitian 

Analisis 

 

• Setelah selesai pengumpulan 

data 

• Deduktif 

• Menggunakan statistik 

 

• Terus menerus sejak awal 

sampai akhir penelitian 

• Induktif 

• Mencari pola, model, tema, teori 

Hubungan 

Dengan 

Responden 

 

• Berjarak, bahkan sering tanpa 

kontak 

• Peneliti merasa lebih tinggi 

• Jangka pendek 

 

• Empati, akrab 

• Kedudukan sama bahkan 

sebagai guru/konsultan 

• Jangka lama 

Usulan 

Desain 

 

• Luas dan rinci 

• Literatur berhubungan dengan 

masalah dan variabel yang diteliti 

• Prosedur yang spesifik dan rinci 

langkah-langkahnya 

• Masalah dirumuskan dengan 

spesifik dan jelas 

 

 

• Singkat 

• Literatur yang digunakan bersifat 

sementara, tidak menjadi 

pegangan utama 

• Prosedur bersifat umum 

• Masalah bersifat sementara dan 

akan ditemukan setelah studi 

pendahuluan 

• Tidak dirumuskan hipotesis, 

karena justru akan menemukan 

hipotesis 

• Fokus penelitian ditetapkan 

setelah diperoleh data awal dari 

lapangan 

 
 
 
C.  Kedudukan Teori dalam Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif 
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 Menurut Kerlinger (1979), teori merupapakn seperangkat konstruk (variabel-

variabel), definisi-definisi, dan proposisi-proposisi yang saling berhubungan yang 

mencerminkan pandangan sistematik atau suatu fenomena dengan cara memerinci 

hubungan antarvariabel yang ditujukan  untuk menjelaskan fenomena alamiah. 

Sementara itu, menurut Singarimbun dan Effendi (1981), teori adalah rangkaian yang 

logis dari satu proposisi atau lebih. Sementara itu, proposisi  adalah pernyataan 

(statement) tentang sifat dari realitas yang dapat diuji kebenarannya. Teori merupakan 

informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian 

maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Sementara itu, William Wiersma (dalam 

Sugiyono, 2010: 41) menjelaskan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan 

generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara 

sistematik. Sugiyono (2010: 42) menyimpulkan bahwa teori adalah suatu 

konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian  ini diperoleh 

melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. 

 Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2010: 43), teori mempunyai fungsi 

untuk mengungkapkan , menjelaskan dan memprediksi  perilaku yang memiliki 

keteraturan, juga sebagai stimulan dan panduang untuk mengembangkan pengetahuan. 

Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono, 2010: 44) mengidentifikasi beberapa fungsi 

teori dalam penelitian: 

1. Theory narrows the range of fact we need to study 

2. Theory suggest which research approaches are likely to yield the greatest meaning 

3. Theory suggest a system for the research to impose on data in order to classify them 

in the most meaningfull way 

4. Theory summarizes what is known about object of study and states the uniformities 

that lie beyond immediate observation 

5. Theory can be used to predict further fact that should be found 

 

D.  Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan 

diduga. Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dan populasi sasaran. 
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Perbedaan populasi sampling dan populasi sasaran dapat dijelaskan melalui contoh 

sebagai berikut: bila sebuah penelitian menjadinya seluruh rumahtangga di sebuah 

desa sebagai populasi sampling, sedangkan yang diteliti adalah hanya anggota 

rumahtangga yang bekerja sebagai petani. Anggota rumahtangga yang bekerja sebagai 

petani yang disebut sebagai populasi sasaran.  

 Dalam penelitian survey, misalnya, bila populasinya besar maka tidak mungkin 

meneliti seluruh anggota populasi, karena selain memakan biaya yang sangat besar, 

juga membutuhkan waktu lama. Secara metodologis dimungkinkan seorang peneliti 

meneliti sebagian dari anggota populasi. Itulah yang disebut dengan sampel. Dengan 

meneliti sebagian anggota populasi, kita mengharapkan bahwa hasil yang didapat akan 

dapat menggambarkan sifat populasi. Untuk mencapai tujuan itu, maka cara-cara 

pengambilan sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

 Sebuah sampel haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga setiap satuan 

elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih dan besarnya 

peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol. Itulah yang disebut sebagai sampel acak 

atau sampel random.  Selain itu, pengambilan sampel secara acak haruslah  

menggunakan metode yang tepat sesuai dengan ciri-ciri populasi dan tujuan penelitian. 

 Menurut Teken (dalam Singarimbun dan Effendi, 1981: 105-106)), metode 

pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifatsifat sebagai berikut: 

3. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi; 

4. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan 

bagu  (standar) dari taksiran  yang diperoleh; 

5. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan; 

6. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-

rendahnya.   

 Sebelum dijelaskan beberapa metode pengambilan sampel, terlebih dahulu akan 

dijelaskan bahwa pada dasarnya ada dua macam metode pengambilan sampel, yaitu 

pengambilan sampel secara acak yang disebut random sampling atau probability 

sampling, dan pengambilan sampel tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertente, yang disebut dengan purposive sampling atau 

quota sampling. 
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1.  Pengambilan Sampel Acak 
 

a.  Pengambilan Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 
 Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa 

sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Terpilihnya tiap satuan elementer 

ke dalam sampel harus benar-benar berdasarkan faktor kebetulan (chance), bebas dari 

subjektivitas si peneliti atau subjektivitas orang lain. Salah satu cara pengembilan 

sampel dengan metode sampel acak sederhana adalah dengan mengundi unsur-unsur 

atau satuan-satuan elementer dalam populasi. Cara ini seperti lazim dipratikkan dalam 

arisan, undian, dan sebagainya. 

 

b.  Pengambilan Sampel Sistematis (Systematic Sampling) 
 Apabila jumlah anggota populasi sangat besar, maka pengambilan sampel acak 

sederhana sulit dilakukan. Dalam kondisi populasi seperti ini maka dibutuhkan metode 

pengambilan sampel yang tepat dan sesuai. Metode yang sesuai dengan kondisi 

populasi yang sangat besar adalah pengambilan sampel sistematis. Pengambilan 

sampel sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel  di mana hanya unsur 

sampel pertama dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur sampel berikutnya dipilih 

secara sistematis menurut suatu pola tertentu.  

 Cara penggunaan metode ini sebagai berikut: misalnya jumlah satuan-satuan 

elementer dalam populasi adalah N, dan besar sampel yang akan diambil adalah n, 

maka hasil bagi N/n dinamakan interval sampel dengan kode k, dan misalnya unsur 

sampel yang terpilih diberi kode s, maka unsur-unsur sampel selanjutnya dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

 

Unusr pertama = s 

Unsur kedua  = s + k 

Unsur ketiga  = s + 2k 

Unsut keempat= s + 3k 
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Dan seterusnya 

 

c.  Pengambilan Sampel Acak Distratifikasi (Stratified Random Sampling)  

 Metode pengambilan sampel acak distratifikasi digunakan pada saat karakteristik 

populasi tidak homogen. Makin heterogen suatu populasi, makin besar perbedaan sifat 

antara lapisan-lapisan tersebut. Untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai 

sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi 

dalam lapisan-lapisan (strata-strata) yang seragam, dan dari tiap lapisan dapat diambil 

sampel secara acak. Dalam sampel berlapis seperti ini, peluang untuk terpilih antara 

satu strata dengan yang lain mungkin sama, mungkin pula berbeda. 

 Metode ini dapat digunakan bila dipenuhi tiga syarat: yaitu: Pertama, harus ada 

kriteria yang jelas yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi  

pupulasi ke dalam lapisan-lapisan. Kriteria itu, misalnya, luas tanah, pendapatan, tingkat 

pendidikan, luas usaha, dan sebagainya; Kedua, harus ada data pendahuluan dari 

populasi mengenai kriteria yang dipergunakan untuk menstratifikasi; dan Ketiga, harus 

diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan elementer dari tiap lapisan (stratum) 

dalam populasi itu.  

 Besarnya sampel yang diambil  dari tiap-tiap stratum  dapat berimbang dan dapat 

pula tidak berimbang. Dalam pengambilan sampel yang berimbang, unsur-unsur satuan 

yang diambil dari tiap stratum berbanding lurus dengan jumlah satuan-satuan elementer  

dalam stratum yang bersangkutan. Sebagai contoh, suatu populasi distratifikasikan 

seperti di bawah ini: 

 

Stratum I, jumlah satuan elementer  500 

Stratum II, jumlah satuan elementer 300 

Stratum III, jumlah satuan elementer 200 

---------------------------------------------------------------- 

Jumlah Populasi            1.000 
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 Bila jumlah sampel yang akan diambil adalah 100 sampel, maka secara 

proporsional stratum I diwakili oleh 50 sampel, stratum II sebanyak 30 sampel, dan 

stratum III sebanyak 20 sampel.  

 

d.  Pengambilan Sampel Gugus Sederhana (Simple Cluster Sampling) 

 Dalam pratik penelitian acapkali tidak tersedia daftar kerangka sampling yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan sampel. Bila membuat daftar kerangka sampling 

membutuhkan biaya sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut maka unit-unit analisis 

dalam suatu populasi digolongkan ke dalam gugus-gugus yang disebut cluster, dan 

cluster merupakan satuan-satuan darimana sampel akan diambil. Jumlah gugus yang 

diambil sebagai sampel  harus dipilih secara acak. Kemudian unsur-unsur penelitian 

dalam gugus-gugus diteliti semua. 

 

e.  Pengambilan Sampel Wilayah (Area Sampling) 
 Cara lain pengambilan sampel bagi populasi yang tidak dapat dibuat dalam daftar 

kerangka sampling ialah dengan pengambilan sampel wilayah. Metode ini 

membutuhkan peta atau potret udara yang cukup jelas dan terperinci dari wilayah yang 

akan diteliti. Seluruh wilayah yang akan diteliti dibagi ke dalam segmen-segmen wilayah  

yang mengandung jumlah unit penelitian. Bila jumlah unit penelitian dalam setiap 

segmen wilayah tidak dapat diketahui atau diduga, maka bisa menggunakan satuan-

satuan blok perumahan, pertokoan, dan sebagainya.  Batas dari blok-blok atau segmen-

segmen wilayah ini harus tegas. Metode pengambilan sampel wilayah ini hampir sama 

dengan pengambilan sampek gugus. 

 

2.  Pengambilan Sampel Tidak Acak 

 

a.  Purposive Sampling atau Quota Sampling 

 Metode ini memilih sampel dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu , sedangkan pertimbangan yang diambil berdasatkan tujuan penelitian. Cara 

pengambilan sampel seperti ini adalah kita memilih sun grup dari populasi sedemikian 

rupa sehingga sampel yang dipilih  mempunyai sifat yang sesuai  dengan sifat-sifat 
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populasi. Jadi dalam hal ini peneliti harus mengetahui  terlebih dahulu sifat-sifat populasi  

tersebut dan sampel yang akan ditarik  diusahakan supaya mempunyai sifat-sifat 

populasi tersebut. Ini berarti bahwa purposive sampling tidak akan dapat dilakukan dari 

populasi yang belum dikenal peneliti tentang sifat-sifatnya, atau yang masih harus 

dikenal terlebih dahulu. 

 

b.  Snowball Sampling 

 Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada 

awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber 

data yang sedikit itu belum mampu memberikan data  yang memuaskan, maka mencari 

orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah 

sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-

lama menjadi besar (Sugiyoni, 2010:  54).  

 

E.  Pengolahan Data  
 
1.  Pengolahan Data 

 Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data, tahap 

berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 319), data 

diolah untuk mendapatkan data yang siap untuk dianalisis (getting data ready for 

nalysis). Pada hakekatnya pengolahan data adalah mengubah data menjadi informasi. 

Hasil pengolahan data berupa data sheets akan memudahkan dalam melakukan 

analisis data. Kualitas pengolahan data menentukan kualitas data  yang akan dianalisis 

dan menentukan kualitas analisis data. Karena demikian eratnya pengolahan data 

dengan analisis data, maka acapkali pengolahan data dimasukkan menjadi bagian dari 

analisis data. Oleh karena itu, analisis data memiliki arti sangat luas meliputi  

penyerdehanaan data dan penyajian data. Dalam proses analisis data, peneliti 

mengolah dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang sesuai, terutama 

untuk diolah dengan menggunakan komputer, menyajikannya dalam berbagai bahan 

atau gambar untuk meringkas segi-segi atau ciri-ciri dan menginterpretasi  atau 
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memberi makna teoritis. Jadi analisis data berhubungan dengan pemilihan alat statistik  

yang akan digunakan dan penyajian temuan-temuan. 

 Dengan demikian pengolahan data tidak lain adalah proses menstranformasikan 

(menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah 

dibaca dan dipahami. Proses transformasi data dilakukan melalui kegiatan  

penyuntingan (editing), pengkodeaan (coding) dan penskoran (scoring), dan tabulasi 

(tabulation). 

 

2.  Penyuntingan (Editing) 

 Penyuntingan merupakan kegiatan memeriksa kualitas data dalam instrumen. 

Dalam kegiatan ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan, konsistensi, ketepatan, 

keseragaman, dan relevansi. Kelengkapan berkaitan dengan kelengkapan lembar 

kuesioner, identitas sumber data, dan kelengkapan pengisian kuesioner. Akurasi data 

berhubungan dengan kesesuaian antara pertanyaan yang diajukan dengan jawaban 

yang diperoleh. Konsistensi nerhubungan dengan kecocokan atau kesesuaian antara 

data atau jawaban yang satu dengan yang lain. Keseragaman adalah data dicatat  

dalam satuan-satuan yang seragam. Relevansi menunjuk pada kesesuaian, baik 

kedalaman maupun keluasan,  antara data yang diperoleh dan hal yang dipertanyakan  

atau data yang dibutuhkan. Jika data yang dikumpulkan belum memenuhi syarat-syarat 

tersebut, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Jika pengumpulan data ulang tidak 

dimungkinkan, karena berbagai alasan, maka instrumen tersebut harus didrop atau 

dibatalkan (Ulber Silalahi, 2009: 320). 

 

3.  Pengkodean (Coding) dan Penskoran (Scoring) 

 Menurut Ulber Silalahi (2009: 322), pengkodeaan adalah suatu proses 

pengklarifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna. 

Mengkode berarti memberi angka pada tiap kategori pada tiap kategori jawaban  

(response category) sehingga tiap jawaban memiliki kode tersendiri berupa angka. 

Pemberian kode berupa angka perlu memperhatikan skala ukuran dari variabel. Untuk 

itu, kode berupa angka perlu diberi penjelasan makna apakah kuantitatif atau kualitatif 
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atau apakah nominal, ordinal, interval atau rasio. Tutujuan utama coding adalah 

menyederhanakan penanganan banyak jawaban individual melalui pengklasifikasian 

mereka ke dalam satu jumlah kelompok lebih kecil, masing-masing meliputi jawaban-

jawaban yang mirip dalam isi. 

 Dalam proses pengolahan data pada penelitian kuantitatif, memberikan kode 

berupa angka ke setiap kategori jawaban yang berskala nominal disebut dengan coding. 

Misalnya, memberikan kode berupa angka pada jawaban atas pertanyaan agama yang 

dianut responden. Pemberian angka 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen, 4. Hindu, dan 5. 

Budha pada kategori jawaban agama responden merupakan kode saja, karena skala 

data dalam kategori jawaban tersebut adalah nominal. Proses pemberian kode berupa 

angka tersebut disebut coding. Kode angka yang ada pada setiap kategori jawaban 

tidak menunjukkan adanya tingkatan. Angka 1 pada jawaban Islam tidak lebih kecil dari 

2 pada jawaban Katolik dan seterusnya. Demikian sebaliknya angka 5 pada jawaban 

Budha bukan berarti 5 kali lebih besar dari angka 1 untuk jawaban Islam dan 

seterusnya. Kategori jawaban atas pertanyaan agama menghasilkan data berskala 

nominal. 

 Bila skala data meliputi ordinal, interval, dan rasio maka proses pemberian angka 

pada setiap kategori jawaban disebut dengan scoring. Scoring adalah proses pemberian 

angka pada setiap kategori jawaban yang menunjukkan adanya perbedaan nilai atau 

perbedaan tingkatan. Misalnya, tingkat pendidikan responden merupakan data dengan 

skala ordinal. Penelitian memberi angkan 1 untuk tingkat pendidikan rendah (tidak 

sekolah s/d lulusan SMP), angka 2 untuk tingkat pendidikan menengah (lulusan SMA), 

dan angka 3 untuk tingkat pendidikan tinggi (sarjana muda ke atas). Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa angka 1 lebih rendah dari angka 2 dan 3, demikian sebaliknya 

angka 3 lebih tinggi dari angka 1 dan 2. Dengan demikian dapat disimpulkan pula 

bahwa renponden yang lulus SD lebih rendah pendidikannya dibandingkan dengan 

responden yang lulus SMA dan sarjana. Demikian pula sebaliknya, responden yang 

berpendidikan sarjana lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang hanya lulus 

SD atau SMA. 

 Namun, peneliti sebelum memberi kode dan skor hendajnya terlebih dahulu 

menyusun buku kode. Menurut Ulber Silalahi (2009: 329), buku kode adalah satu 
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dokumen yang menggambarkan prosedur pengkodean atau pensekoran  dan lokasi 

data untuk variabel dalam satu format  yang dapat menggunakan cara manual atau 

komputer.  Buku kode akan memperkenalkan satu item atau nama variabel spesifik dari 

observasi dan nomor kode  yang menandai gambaran masing-masing kategori yang 

dicakup dalam item tersebut. Berikut ini contoh format buku kode manual: 

 

Hal 

Kues 

No. 

Pertany 

Nama Variabel Kategori Kode/Skor No. Kotak 

1 1 Jenis Kelamin • Laki-laki 

• Perempuan 

1 

2 

1 

1 2 Agama • Islam 

• Katolik 

• Kristen 

• Hindu 

• Budha 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 3 Tingkat 

Pendidikan 

• Rendah (tidak 

sekolah s/d lulus 

SMP) 

• Menengah (lulus 

SMA) 

• Tinggi (sarmud ke 

atas) 

1 

 

 

2 

 

3 

3 

2 4 Status 

pekerjaan 

• Bekerja 

• Tidak bekerja 

1 

2 

4 

2 5 Tingkat 

pendapatan 
• Rendah/kecil 

(Rp. 5.00.000 s/d 

Rp 1.500.000) 

• Sedang 

(Rp. 1.501.000 s/d 

Rp 2.500.000) 

1 

 

 

2 

 

 

5 
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• Tinggi/besar 

(Rp. 2.501.000-) 

3 

 

 

 Setelah melakukan pemberian kode atau skor, proses berikutnya adalah 

memasukkan kode atau skor ke dalam tabel induk. Menurut Ulber Silalahi (2009: 331), 

tabel induk adalah kolom yang memuat kasus, angka kode, dan indikator (coding 

sheet). Tabel induk berisi: nomor responden diurutkan  secara vertikal atau menurut 

kolom; variabel independen dan variabel dependen (termasuk karakteristik responden 

jika ada) diurutkan secara horizontal atau menurut baris sesuai dengan urutan nomor 

kolom kode.  Untuk lebih jelasnya, perhatian contoh di bawah ini: 

 

No. Nama 

Responden 

Identitas Responden Status Sosial Ekonomi dst 

1 2 3 4 6 6 7 8 

1 Ruslan 1 1 1      

2 Paimo 1 1 3      

3 Ponirah 2 1 1      

4 Jingjing 2 5 2      

          

dst          

 

Nomor pada baris kedua 1,2,3,4,5,6,7,8, dst merupakan nomor indikator dalam variabel 

baik independen maupun dependen. Nomor 1, misalnya, merupakan nomor untuk 

indikator jenis kelamin, nomor 1 untuk laki-laki dan nomor 2 untuk perempuan. Nomor 2 

mewakili indikator agama, nomor 1 untuk yang beragama Islam nomor 5 yang beragam 

Budha. Keterangan ini bisa dicocokkan dengan buku kode. 

 

4.  Tabulasi 

 Menurut Ulber Silalahi (2009: 331), tabulasi adalah tabel yang menyajikan 

hitungan frekuensi atau perkiraan numerik tentang distribusi dari satu hal. Oleh karena 

itu, tabulasi merupakan alat analisis atau sebagai alat untuk menyusun kategori ketika 
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mengubah variabel mengubah variabel rasio atau interval menjadi nominal atau ordinal 

atau berdasarkan indeks. Tabulasi kemudian digunakan untuk menciptakan statistik 

deskriptif. Data yang ditabulasi adalah data yang telah tersusun sedemikian rupa  dalam 

tabel induk. Melalui tabulasi data empiris akan tampak ringkas. Data ringkas yang 

tersusun dengan baik dalam tabel akan dapat dibaca  dengan mudah dan dianalisis, 

misalnya, distribusi frekuensinya, sebarannya, dan variannya. 

 Tabel dapat memuat data dari satu unsur pengamatan, misalnya satu variabel, 

atau dua atau lebih unsur  pengamatan (dua atau lebih variabel). Menyusun data dalam 

satu tabel dari dua atau lebih unsur pengamatan disebut tabulasi silang, sedangkan 

menyusun data dalam satu tabel dari satu unsur pengataman disebut tabulasi 

sederhana. Menghitung dan menyusun data dalam tabel induk dapat dilakukan dengan 

cara manual atau komputer. Cara komputer telah banyak dilakukan, terutama jumkah 

data relatif banyak. Program yang dapat digunakan antara lain: micristat, Dbase, Lotus, 

Exel, dan SPSS. Data yang tersusun (responden, subjek, atau kasus dan skor) dalam 

terminologi komputer dinamakan data records. 

 Cara manual sudah jarang dilakukan meskipun jumlah datamnya relatif sedikit. 

Cara manual dilakukan dengan sistem tally atas data yang sudah tersusun dalam tabel 

induk. Menghitung frekuensi dilakukan dengan memberi tanda tally atau menghitung 

data dari seluruh data yang tersedia untuk tiap kategori atau kelompok skor tertentu. 

Proses tally dilakukan dalam proses pengolahan data  padatahap tabulasi dan tidak 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi 

adalah data matang hasil penghitungan dengan menggunakan tally.  

 

F.  Analisis Data 
 

 Menurut Ulber Silalahi (2009: 332), analisis data adalah proses penyederhanaan  

data dan penyajian  data dengan pengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah 

dibaca dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yaitu: pertama, 

meringkas dan menggambarkan data (to summarize and describe the data); kedua, 

membuat inferensi dari data  untuk populasi dari mana sampel ditarik (to make 

inferences from the data to the population from  which sample was drawn). Dengan 
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demikian, analisis data berarti kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peningkatan data 

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Sementara itu, kegunaan 

analisis data adalah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami  ndan 

ditafsir  dengan cara tertentu sehingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah dan 

diuji. 

 Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, analisis data harus sudah dirancang  

dengan sebaik-baiknya dalam rencana atau proposal penelitian. Peneliti juga perlu 

memahami variasi variasi metode analisis data  yang relevan digunakan untuk 

penelitian tertentu. Metode analisis data sangat ditentukan oleh tujuan penelitian, 

banyak variabel, dan sifat atau bentuk data. Berdasarkan tujuan penelitian, metode 

analisis data dapat dibedakan menjadi metode deskriptif dan metode korelasional. 

Berdasarkan banyak variabel yang dianalisis, dapat dibedakan menjadi analisis 

multivariat, univariat, dan bivariat.  Berdasarkan sifat atau bentuk data, dapat dibedakan 

menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (Ulber Silalahi, 2009: 332).  

 

1.  Analisis Kuantitatif 
 Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis data dapat dibedakan menjadi 

metode deskriptif dan mentode korelasional. Bila tujuan penelitian ingin mengetahui 

status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan  data yang terkumpul, maka 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jika masalah dan hipotesis 

bersifat deskriptif, maka tabel yang disusun memuat satu variabel pengamatan saja. 

Kerangka tabel yang digunakan adalah tabel yang hanya memuat satu unsur 

pengataman atau satu variabel. Jika tujuan penelitian ingin mengetahui atau mencari 

hubungan antara dua fenomena, baik asosiasi (atau hubungan) sejajar (covariational 

relations) maupun hubungan kausal (causal relations), bentuk analisis datanya adalah 

analisis korelational. Artinya, apabila masalah dan hipotesis penelitian tentang adanya 

hubungan dua atau lebih variabel, maka kerangka analisisnya akan merujuk pada 

usaha menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel. Kerangka 

tabel yang digunakan memuat dua atau lebih unsur pengamatan atau dua atau lebih 

variabel  yang disusun dalam satu tabel  yang disebut tabel silang atau tabel kontingensi 

(contingency table). Selain itu, ada atau tidaknya hubungan antara dua atau lebih 
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variabel harus diketahui melalui analisis korelasional (correlational analysis) (Ulber 

Silalahi, 2009: 334).  Biaik analisis deskriptif maupun analisis korelasional dapat 

menggunakan metode uji statistik.  

 Dalam memilih teknik statistik sangat ditentukan ioleh tujuan atau jenis penelitian, 

tipe hipotesis, dan tipe atau sifat data. Berdasarkan tujuan penelitian, metode statistik  

yang digunakan  dapat untuk tujuan  deskripsi dan inferensi atau induktif. Metode yang 

pertama menunjuk pada statistik deskriptif (descriptive statistics), sedangkan yang 

kedua menunjuk pada statistik inferensial (inferential statistics) atau statistik induktif 

(inductive statistics). Berdasarkan tingkat data (levels of data) (apakah nominal, ordinal, 

interval atau rasio), data kualitatif dan kuantitatif, data diskrit atau kontinu, teknik statistik 

yang digunalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tingkat Data dan Uji Statistik 

 

Tingkat 

Pengukura

n 

Karakteristik Skala Metode Analisis 

Ada 

Perbedaa

n 

Dapat 

Diurut 

Jarak 

Seimbang 

Nol 

Absolut 

Deskripsi 

(Ukuran 

Tendensi 

Sentral) 

Korelasi 

(Uji 

Signifikan

si) 

Rasio 

Interval 

Ordinal 

Nominal 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Mean 

Mean 

Median 

Median 

t, F 

t, F 

Rho 

𝑋𝑋2 

 

Sumber: Uber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. 

 

 Pemilihan uji statistik juga sangat ditentukan oleh tipe hipotesis. Ada dua tipe 

hipotesis, yaitu: hipotesis perbedaan (baik hipotesis antara sampel maupun hipotesis 

asosiasi (korelasi) antara variabel. Tiap-tiap tipe hipotesis menggunakan uji statistik 

tertentu. Sebagai contoh: menguji hipoteisis perbedaan menggunakan uji t (t test), 



[138] 
 

sedangkan menguji hipotesis asosiasi menggunakan uji statistik korelasi, seperti Chi 

Square, Spearmen rho, dan Pearson r. 

 

2.  Analisis Kualitatif 
  

 Menurut Ulber Silalahi (2009: 339), analisis data kualitatif digunakan apabila data 

empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data 

kualitatif mungkin dikumpulkan melalui berbegai metode seperti indepth interview, 

observasi, dokumen, dan sebagainya.  Dalam analisis data kualitatif tidak menggunakan 

perhitungan matematis dan uji statistik sebagai alat bantu analisis. 

 Menurut Miles dan Huberman (1992), kegiatan analisis terdiri atas tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada sebelum, selama, 

dan sesudah pengumpulan data. 

 

a.  Reduksi Data 
 Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Menurut Miles dan Huberman 

(1992: 16; Silalahi, 2009: 339 -340)), reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dam transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini berlangsung secara terus 

menerus selama kegiatan pengumpukan data. Kegiatan reduksi data ini meliputi 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat 

partisi, dan  menulis memo. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian mana yang dikode, 

mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, 

cerita-certia apa yang sedang berkembang, semuanya merupakan pilihan-pilihan 

analisis. 

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis  yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data  sedemikian 
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rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya  dapat ditarik  dan diverifikasi. Proses 

reduksi data ini berlanjut hingga akhir penelitian (Ulber Silalahi, 2009: 340). 

 

b.  Penyajian Data  
 Menurut Miles dan Huberman (1992: 17; Emzir, 2011: 131 - 132), penyajian data 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan  dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan  berdasarkan 

atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

 Penyajian data yang pada lalu lazim dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif 

dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Teks naratif dalam jumlah besar 

akan menyulitkan peneliti dalam menemukan pola-pola sederhana. Kemampuan 

manusia dalam memproses informasi  yang besar jumlahnya terbatas. Manusia 

mempunyai kecenderungan kognitf menyederhanakan informasi yang konpleks ke 

dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi  yang mudah 

dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sekarang ini dapat dilakukan dalam 

berbagai jenis  matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Hal itu dirancang untuk 

menggabungkan informasi  yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah 

diraih (Miles dan Huberman, 1992; 17 – 18; Emzir, 2011: 131 - 132).   

 

c.  Menarik Kesimpulan 
 
 Menurut Miles dan Huberman (1992: 18 -19), langkah ketiga dari kegiatan 

analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada saat pengumpulan data, 

seorang peneliti mencari makna sesuatu, mencata keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfogurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Mula-

mula kesimpulan belum jelas, namun lambat laun kian meningkat lebih terperinci. 

Kesimpulan-kesimpukan akhir mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data 

berakhir, bergantung pada pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ualng yang digunakan, dan 
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kecakapan peneliti. Namun, acapkali kesimpulan telah dirumuskan sebelumnya sejak 

awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah  melanjutkannya secara induktif. 

 Kesimpulan atau kesimpulan diverivikasi dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, 

atau mungkin merupakan peninjauan kembali  untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubjektif. Singkat kata, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya 

(Miles dam Huberman, 1992: 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

 

Sumber: Miles dan Huberman, 1992: 20 
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