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1.1 Pengertian Sosiologi 

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir belakangan dibandingkan 

dengan ilmu pengetahuan alam. Sosiologi merupakan bagian dari human 

sciences atau ilmu-ilmu manusia, seperti psikologi, sejarah, antropologi, 

politik, dan ekonomi. Kekhususan sosiologi adalah mempelajari perilaku 

masyarakat manusia yang berkaitan dengan struktur kemasyarakatan dan 

kebudayaan yang dimilikinya dan ditunjang bersama.  

Secara etimologis sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius 

yang berarti kawan dan bahasa Yunani  yaitu logos yang berarti kata atau 

berbicara. Jadi arti harfiah sosiologi adalah memperbincangkan teman, 

kemudian diperluas artinya yaitu berbicara mengenai masyarakat 

(Soerjono, 2003). 

Batasan sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. 

Kata masyarakat digunakan dalam konteks kehidupan bersama. Di mana 

ada kehidupan bersama dan saling mempengaruhi perilakunya, di situlah 

ada masyarakat yang menjadi fokus kajian sosiologi. Kesatuan 

masyarakat memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil seperti, keluarga, 

tetangga, kelurahan, hingga yang besar seperti kabupaten, provinsi, 

negara dan seterusnya. 

Pada dasarnya, dalam kehidupan sosial masyarakat tingkat 

keragaman sudah diketahui, dimana dalam fenomena kehidupan 

masyarakat ada persamaan atau perbedaan dalam aspek tingkat 

perubahan , aspek tindakan sosial atau perilaku, aspek struktur sosial, 

dan sebagainya. Dalam hal ini, ada sesuatu yang perlu dipelajari 

sekaligus dipahami tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat, 

seperti mengapa ada masyarakat yang mengalami perubahan besar serta 

cepat?, tapi ada juga masyarakat yang mengalami perubahan sedikit dan 

sangat lambat, atau mengapa manusia memiliki persamaan dan 



 

 

perpedaan yang sangat penting dalam hal-hal tertentu? Untuk itu perlu 

ada bidang ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat. 

Secara umum, sosiologi mempelajari secara sistematik kehidupan 

bersama manusia, sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati dengan 

metode empiris (Veeger, 1993). Sosiologi berusaha mencari tahu tentang 

hakekat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan 

manusia yang teratur dan dapat berulang (Sanderson, 2000). Jadi 

sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat 

dalam arti kehidupan bersama yang mempunyai berbagai tingkatan. 

Sosiologi merupakan ilmu yang lahir dari hasil observasi dan 

pemikiran ilmiah manusia atas kehidupan bersama. Pemikiran ilmiah 

selalu berusaha menembus sampai ke latar belakang dari fenomena-

fenomena yang tampak. Mencari sebab-akibat dan menempatkannya 

dalam suatu hubungan yang lebih besar yang pada umumnya tidak 

langsung dapat diamati. 

Misalnya, orang awam yang tidak terlatih dalam sosiologi 

menyaksikan kecelakaan lalu-lintas, dan memahaminya sebagai akibat 

ngebut. Sosiologi mempelajari sebanyak mungkin kejadian kecelakaan 

lalu lintas dalam waktu dan tempat yang berbeda, kemudian membuat 

konsep “agresif”, “frustasi” serta yang lainnya, dilanjutkan dengan 

menyusun teori atau hipotesis yang menyatakan frustasi membuat orang 

agresif, dan sikap agresif itulah yang menyabkan kecelakaan lalu-lintas. 

Akhirnya hipotesis tersebut diuji/dibuktikan di lapangan, apakah 

hipotesisnya bisa diterima atau ditolak. 

Obyek sosiologi adalah manusia. Berbeda dengan pengetahuan 

alam yang objeknya benda, manusia dengan perilakunya sulit untuk 

dipahami dan dimengerti karena mempunyai perilaku yang selakigus 

bercirikan individual dan sosial. Disatu pihak, ia menghayati dirinya 

sebagai pusat aksi atau kegiatan yang tiada rangkapnya dipihak lain ia 

berpikir dan bertindak dengan berpangkal pada suatu pola budaya serta 

struktur tertentu yang memberi arah, makna, dan bentuk pada 

kegiatannya dan membentuk suatu keseragaman dan keteraturan 



 

 

(Veeger, 1993).  Jadi manusia adalah persilangan antara individualitas 

dan sosialitas. Dalam konsep baru  sosiologi, individu dan masyarakat 

tidak mungkin dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Kebebasan sebagai 

individu tidak mungkin dipikirkan tanpa ikatan dan keterkaitan dengan 

orang lain. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa 

dependensi dari masyarakat Tanpa individu tidak ada masyarakat, tanpa 

masyarakat tidak ada individu ( Veeger, 1993:9 ). 

Kajian ilmiah dalam sosiologi di arahkan pada struktur atau statika 

sosial dan proses atau dinamika sosial. Kehidupan bersama memiliki 

struktur, ditunjang oleh peraturan-peraturan, pola hirarki, dan lokasi 

tertentu. Ketiganya menghasilkan kemantapan dan kepastian yang 

mencirikan kehidupan bersama. Sedangkan proses sosial adalah 

tindakan-tindakan orang yang secara berkesinambungan menuju 

pertahanan atau perubahan. Setiap kehidupan bersama memperlihatkan 

suatu ketegangan, setidaknya laten di bawah permukaan antara struktur 

dan proses. Selalu ada pihak yang hendak mempertahankan struktur 

lama, dan pihak yang ingin merombaknya. 

Sosiologi di masa lampau tidak selalu berhasil memadukan struktur 

dan proses sosial, sehinga sosiologi tampak terbagi, ada yang berat ke 

arah struktur, namun ada juga yang menitik beratkan pada proses. Hal ini 

akibat pengaruh situasi di mana sosiologi berkembang.  

Misalnya tahun 1789, menyusul revolusi Perancis, masyarakat 

dilanda krisis moral, sebab kaidah lama dianggap tidak berlaku lagi, 

sementara kaidah baru belum ada. Dengan demikian ada keinginan yang 

besar untuk mengintegrasikan kaidah-kaidah baru yang mengatur perilaku 

masyarakat, maka hakikat masyarakat dicari ke dalam struktur-struktur 

sosial. Emile Durkheim (1858-1917), adalah sosiolog beraliran struktural. 

Situasi di Amerika Serikat sebelum tahun 1970 telah membuat banyak 

orang di sana mempercayai bahwa sistem dan susunan negara mereka 

adalah yang paling baik di dunia sehingga perlu dicontoh. Maka tidak 

mengherankan sosiologi Talcott Parsons berupa “Fungsional Struktural” 

menjadi aliran yang dominan di Amerika Serikat.  



 

 

Sebaliknya, dimana sebagian besar orang tidak puas terhadap 

keadaan dan sedang memperjuangkan suatu orde yang baru, sosiologi 

akan menitikberatkan pada sifatnya yang dinamis atau proses kehidupan 

bersama. Dalam membicarakan masyarakat sering hanya disinggung 

sebagian aspeknya saja seperti tentang keteraturan dan kebersamaan 

yang sifatnya statis, padahal hidup bermasyarakat adalah suatu kegiatan 

atau usaha konstruktif oleh anggota-anggotanya. Mereka senantiasa 

membangun dan menegakkan masyarakat, atau mengubahnya dan 

membangun kembali, hasilnya berupa perubahan sosial. 

Dengan demikian, masyarakat bukan hanya berkaitan dengan 

tempat, tetapi juga proses dinamis yang terdiri dari perbuatan orang-orang 

yang prosesnya berlangsung terus menerus. Sering kali definisi sosiologi 

yang ditemukan dalam kepustakaan tidak merumuskan kedua aspek 

struktur dan proses dengan sama tegasnya, akibat pengaruh dari 

masyararat yang dikaji oleh para sosiolog tersebut. 

Jadi kehidupan sosial manusia bersifat majemuk dan mengandung 

unsur-unsur yang berbeda, maka untuk mendefenisikan sosiologi sangat 

luas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam mengkaji kehidupan 

manusia dari para pakar sosiologi, maka sulitlah kalau ada satu defenisi 

saja untuk menungkapkan semua aspek sekaligus. Untuk itu salah satu 

defenisi sosiologi dari Albert J. Reiss Jr (dalam Rianto, 1992) dapat 

mencakup pemahaman pengertian sosiologi, ia mengatakan bahwa 

sosiologi adalah studi tentang perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-

kelompok sosial meniru pengorganisasian atau kelembagaan mereka 

(institusional), pranata-pranata dan susunan organisatoris mereka, dan 

penyebab-penyebab serta konsekwensi dari pranta-pranata dan 

organisasi sosial. Unsur-unsur penting yang diselidiki dalam sosiologi 

adalah: sistem-sistem soial beserta subsistem mereka, pranata-pranata 

sosial serta strktur sosial, dan semua perkumpulan, hubungan, kelompok, 

dan organisasi. 

Sifat dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan menurut R. Lawang 

(1989) adalah: 



 

 

1.   Empirik, berdasarkan pengamatan penalaran 

2. Teoritik, hasil pengamatan yang tersusun dalam bentuk proposisi-

proposisi yang berhubungan secara logis 

3.  Komulatif, teori sosiologi berkembang dari teori yang ada melalui 

perbaikan, perluasan dan penghalusan. 

4.  Non etik, tidak menanyakan apakah suatu tindakan perilaku sosial itu 

baik atau tidak baik dari segi moral, sosiologi hanya bermaksud 

menjelaskan. 

 

1.1.1 Struktur, Proses, dan Dua Definisi 

 Struktur dan proses sosial memungkinkan adanya dua pandangan 

dalam mempelajari masyarakat. Mana yang dipentingkan akan sangat 

bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Pada keadaan 

kemantapan dan kestabilan dirasa sebagai prasyarat demi kelangsungan 

masyarakat, aspek struktural dan keteraturan yang menyeragamkan 

tingkah laku anggotanya, akan dipentingkan. Misalnya perilaku sosial 

orang yang mengendarai kendaraan di jalan umum dapat dipandang dari 

segi peraturan lalu-lintas dan pengawasan oleh polisi. Namun demikian, 

pandsangan ini tidak  memperlihatkan seluruh perilaku sosial orang-orang. 

Pandangan di atas sengaja diciutkan agar mengerti lebih 

mendalam dari satru segi (struktur) saja. Tokoh sosiologi aliran ini adalah 

Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert K Merton. Menurut mereka 

sosiologi adalah ilmu tentang pranata sosial atau sistem sosial. 

Komponennya yang paling kecil adalah peranan sosial. Yaitu tugas 

kewajiban seseorang dalam posisi tertentu. Jadi kelakuan sosial 

diterangkan dengan titik tolak peran-peran sosial yang bersama-sama 

membentuk pranata-pranata sosial. 

Misalnya, peran sosial Ayah seperti diatur oleh masyarakat terdiri 

atas beberapa macam antara lain: sebagai kepala keluarga, pencari 

nafkah, pelindung keluarga, dan pendidik anak-anak. Peran sosial ini 

dirancang agar terjadi ketertiban dan kestabilan hidup berkeluarga serta 

melandasi pranata sosial keluarga. 



 

 

Peran sosial memang nyata, namun harus diakui juga pandangan 

ini mengesampingkan peran dari subyeknya sendiri. Walaupun manusia 

dikekang oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat, dia memiliki 

pemikiran tersendiri juga, sehingga pada akhirnya tindakan yang dia 

lakukan didasarkan pada pemikirannya sendiri dan dialah yang 

memutuskan untuk berperilaku tertentu. 

Kesadaran individual sama mendasarnya seperti yang dikatakan 

oleh Durkheim kesadaran kolektif. Max Weber (1864-1920) sosiolog yang 

mengkaji kehidupan bermasyarakat dari segi manusia yang bertindak. 

Yang merupakan bentuk dari kesadaran individual. Menurutnya kesatuan 

paling kecil dari kehidupan bersama buykanlah peranan sosial melainkan 

tindakan sosial. 

Kelakuan individu berakar pada pikirannya sendiri, sekalipun sering 

atau kadang-kadang menyesuaikan tingkah lakunya dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat. Dalam kondisi ini belum ada kesesuaian 

antara perilaku dengan yang dipikirkannya. Manusia itu sendiri memiliki 

tujuan dalam pikirannya sebelum bertindak. Sebab itu, dengan titik tolak 

pada diri manusia, menjadikan pranata-pranata sosial bukan sebagai 

kenyataan obyektif yang diutamakan, tetapi jenis-jenis atau tipe-tipe 

perilaku sosial. 

Dalam pandangan ini, masyarakat akan dapat dipahami, kalau 

sosiolog berhasil mengungkap apa yang dimaksud oleh orang yang 

bertindak dengan cara-cara tertentu. Dengan kata lain, sosiologi 

merupakan suatu ilmu yang mencari pemahaman interpretatif (verstchen) 

mengenai tindakan sosial manusia. 

Jadi, ada dua jenis sosiologi yang masing-masaing bertitik tolak 

dari pandangan terhadap hidup bermasyarakat yang berbeda. Keduanya 

merupakan pendekatan yang absah dan amat penting untuk dimengerti, 

walaupun untuk memadukan keduanya tidak begitu mudah. 

 



 

 

1.1.2 Dua Gambaran Manusia dan Dua Tujuan Sosiologi 

 Faktor lain yang menyebabkan keanekaragaman sosiologi berawal 

dari pertanyaan “siapakah manusia?” atau citra manusia. Sosiologi aliran 

Naturalistis (alami) menyamakan manusia sebagai benda atau makhluk 

hidup lain yang terdapat di alam raya. Perilaku dan perkembangan 

manusia ditentukan oleh hukum-hukum tertentu, sehingga manusia tidak 

bebas dan tidak punya kuasa atas dirinya, serta tidak dapat menentukan 

kehidupan masyarakatnya sendiri. 

Sosiologi naturalistik berusaha mencari hukum-hukum sosial yang 

bisa menjelaskan kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kehidupan sosial 

diterangkan dengan hukum evolusi, pengaruh kepentingan ekonomi, 

lingkungan alam, kekuasaan dan yang lainnya. Teori Pertukaran 

merupakan salah satu yang berkubu pada sosiologi naturalstik. Teori 

tersebut menjelaskan tiap individu dan kelompok secara mutlak didorong 

untuk memenuhi kepentinganya sendiri. Kehidupan bersama pada 

dasarnya merupakan usaha terus menerus untuk memenuhi kepentingan 

dirinya sendiri atas perhitungan untung-rugi. Dengan demikian, jika dapat 

diketahui apa kepentingan seseorang, maka perilakunya juga dapat 

diramalkan. 

Dalam aliran naturalistik terdapat lagi dua jalur paham yang 

berpengaruh terhadap sisiologi. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

masyarakat pada dasarnya bersifat stabil akibat diterminisme budaya. Ciri 

utama masyarakat adalah adanya konsensus sekitar nilai-nilai yang 

berperan sebagai daya pemersatu. Pendapat kedua menyatakan hal yang 

sebaliknya, kehidupan masyarakat justru ditentukan oleh konflik antar 

kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, menurut Karl Marx 

bahwa sifat dasar manusia adalah adanya pertentangan kelas sosial, 

dimana kelas yang bermodal memaksakan kehendaknya terhadap pihak 

yang lemah. Kalau masyarakat nampak stabil itu hanya kestabilan semu, 

sehingga sewaktu-waktu dapat meletus revolusi. 

Singkat kata, sosiologi naturalis selalu menggambarkan manusia 

sebagai makhluk yang tidak bertanggung jawan sendiri, baik terhadap 



 

 

masyarakat saat ini atau di kemudian hari. Faktor-faktor di luar manusia 

lah yang menentukan. 

Di lain pihak, sisiologi aliran Humanistis memiliki keyakinan yang 

berbeda dengan aliran naturalis, yaitu bahwa manusia merupakan 

makhluk istimewa yang berbeda secara hakiki dengan makhluk lainnya. 

Keistimewaannya ialah dia dapat menentukan sendiri perilakunya. Boleh 

saja ada kesamaan kelakuan antara individu yang berbeda, namun hal 

tersebut tidak karena adanya diterminisme hukum-hukum tertentu. 

Dengan demikian analisis sosiologi humanistis lebih mementingkan pada 

arti yang dikenakan orang pada kehidupan sosial mereka. 

Seperti halnya pada kubu naturalis, pada kubu humanistis juga 

terjadi perbedaan paham. Ada sosiolog yang bersikeras bahwa setiap ilmu 

termasuk ilmu sosial harus bebas nilai, misalnya Peter Berger. Sementara 

yang lain justru berpendapat sebaliknya dan menyatakan harus evaluatif 

(C Wright Mills). 

Penganut bebas nilai mengatakan, sosiolog tidak boleh menilai 

apakah suatu gejala sosial baik atau buruk secara moral, ia harus 

bersikap netral, a-etis, obyektif. Sikap netral tersebut mengedepankan 

agar faktanya sendiri yang berbicara. Sementara sikap yang bertentangan 

menyebutkan, obyektif itu sebagai tidak manusiawi dan tidak bertanggung 

jawab, sosiologi haruslah bersifat evaluatif. 

 

1.2 Sejarah dan Tokoh Sosiologi 

Sejak awal kehidupan manusia, sudah ada pemikiran tentang 

kehidupan bersama, namun renungan mereka tidak selalu bersifat ilmiah, 

sehingga tidak dapat dikatakan sosiologi sudah ada sejak awal dunia. 

Pemikiran mengenai masyarakat yang bersifat kontemplatif, pada awalnya 

kebanyakan berupa filsafat. 

Plato (427-347 sebelum Masehi) seorang filsuf dari Athena telah 

banyak menyumbangkan buah pikirannya pada perkembangan teori politik 

dan kehidupan masyarakat. Teori sosialnya sangat berorientasi kepada 

masyarakat dan agak mengesampingkan individu. Dalam sebuah 



 

 

karyanya menyatakan, “kamu telah diciptakan demi kepentingan 

masyarakat, dan bukan masyarakat diciptakan demi kepentingan kamu.” 

Aristoteles (364-322 sM) telah mempelajari perilaku manusia, baik 

sebagai individu maupun sebagai kelompok, sejauh merupakan fakta, 

namun pandangannya belum dapat dikatakan sosiologi sebab masih 

dalam pencarian bentuk sosial yang paling ideal dan semestinya, 

sehingga aspek etika masih sangat menonjol. Perilaku tersebut dipandang 

dari empat sisi: (1) philia atau kecenderungan bawaan kepada 

kebersamaan dan solidaritas, (2) koinonia atau pembentukan kelompok-

kelompok khusus seperti keluarga, desa, perkumpulan sukarela, (3) 

koinonia politik atau yang berkaitan dengan mendirikan suatu negara dan 

pemerintahan, dan (4) nomus yang menunjukkan keterikatan kepada 

peraturan sosial, adat-istiadat, kaidah moral dan hukum. 

Thomas Hobbes (1588-1697) dan Spinozia (1632-1677) memakai 

istilah “fisika sosial”. Menurutnya kehidupan berasal dari dorongan-

dorongan aktif manusia yang mengaraha pada individualisme ekstrem. 

Namun demikian, adanya pengaruh akal budi mengimbanginya untuk 

membuat kesepakan dan bentuk kehidupan bersama berdasarkan 

kewajiban-kewajiban yang diakui bersama. 

Montesquieu (1689-1755) mempelajari kehidupan masyarakat dari 

sisi hukum-hukumnya. Ajarannya antara lain hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat menunjukkan cara berfikir dan bertindak dari suatu bangsa 

pada umumnya. 

Akhir abad ke-19 sosiologi baru mulai dikembangkan sebagai ilmu 

yang sejajar dengan ilmu-ilmu “positif” atau empirik yang lain. Pada 

periode ini mulai dikenalkan nama sosiologi. 

Auguste Comte (1798-1857) adalah orang yang pertama kali 

mengintroduksi istilah sosiologi. Dia sendiri pada awalnya memakai istilah 

fisika sosial dengan maksud untuk memberi penegasan, bahwa ilmu 

masyarakat setara dengan ilmu eksakta, walaupun pada kenyataannya 

tulisan Comte masih bersifat spekulatif dan deduktif. 



 

 

Vilfredo Pareto (1848-1923) tidak setuju dengan tulisan-tulisan 

Comte yang bersifat spekulatif. Tulisan Pareto sendiri lebih bersifat ilmiah 

positif, namun sebagian karyanya termasuk kajian “psikologi sosial”. 

Emile Durkheim (1857-1917) lebih berhak diberi gelar “Bapak 

Sosiologi” bukanya Comte, demikian menurut pendapat banyak sosiolog. 

Comte lebih cocok disebut sebagai Godfather atau sebagai penggagas 

sosiologi sebagai ilmu positif, dan penerepannya oleh Durkheim. 

Penelitian Durkheim tentang bunuh diri (suicide) telah memakai meteode 

penelitian dan analisis kuantitatif. Selain itu dia juga merintis riset dengan 

memakai pendekatan historis dan kualitatif. Fenomena yang dipelajari 

adalah “fakta sosial” yang berarti kenyataan obyektif dan dapay diamati 

serta harus diolah dan dianalisis sama seperti fakta alam. Pandangannya 

tersebut ditulis dalam “The Rules of Sociological Method” tahun 1895. 

Ferdinand Tonies (1855-1936) menentang pandangan sosiologi 

empirik sebagai pengumpul data saja dari fakta sosial yang statis. Dalam 

pemikirannya, sosiografi merupakan hakikat dari sosiologi yang mencakup 

observasi sistematis, studi kasus, dan metode-metode kualitatif lain yang 

seharusnya melengkapi data. 

George Simmel (1858-1918) tidak memandang fenomena sosial 

sebagai “fakta” yang dari luar manusia mengekang dan mempengaruhi, 

melainkan sebagai suatu interaksi individu. Menurutnya pemikiran yang 

ada dalam diri manusia merupakan penentu bagi kehidupan manusia. 

Max Weber (1864-1920) memiliki pemikiran yang sejalan dengan 

Simmel. Dia merupakan orang yang mencemaskan terjadinya perubahan 

relasi keakraban, tolong-menolong, dan keagamaan yang makin diganti 

dengan relasi fungsional, terlalu menekankan pertimbangan rasional, 

serta motivasi sekular. 

Mazhab Frankfurt (Adorno, Habermas, dll), mulai dikenal sesudah 

perang dunia kedua. Penganutnya menekankan kebebasan dan peran 

kritis dari individu. 

Talcott Parsons dan muridnya Reobert Merton amat berjasa dalam 

perkembangan teori sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu empirik mulai 



 

 

memperlihatkan kemajuan di Amerika. Pada awalnya sosiologi Amerika 

merasa puas dengan keberhasilan negaranya di bidang politik dan 

ekonomi, dan mengutamakan struktur di atas proses. Namun sejak akhir 

tahun enampuluhan sosiologi Amerika menyuarakan kebebasan individu 

dan kebingungan masyarakat. 

Herbert Blumer (interaksionisme simbolik), Harold Garfinkel 

(etnometodologi), dan Peter Berger (sintesis strukturalisme dan 

interaksionisme) merupakan penentang teori struktural fungsional yang 

dikembangkan oleh Parson.  

Perkembangan sosiologi di Indonesia barangkali dapat dilihat dari 

berbagai tulisan yang telah lama ada, walaupun isinya hanya memasukan 

aspek-aspek tertentu saja dan tidak berbicara sosiologi secara teoritis.  

Mangkunegara IV dari Surakarta telah menciptakan ajaran “Wulang 

Reh” mengenai tata hubungan antara anggota masyarakat Jawa dari 

tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dalam sosiologis hubungan tersebut 

dibahas dalam aspek intergroup relations. 

Ki Hadjar Dewantara, sebagai peletak dasar-dasar pendidikan 

nasional Indonesia memberi sumbangan yang berharga pada sosiologi 

dengan konsep-konsepnya mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan di 

Indonesia yang dipraktekan dalam organisasi Taman Siswa. 

Mencermati uraian di atas, terlihat bahwa sosiologi tidak digunakan 

dalam suatu ajaran atau teori-teori yang murni sosiologi, tetapi hanya 

sebagai landasan bagu tujuan lain. Dengan kata lain sosiologi hanya 

digunakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu pengetahuan lain, sebab 

pada saat itu sosiologi belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa 

untuk digunakan sebagai ilmu pengetahuan. 

Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, waktu itu satu-satunya lembaga 

perguruan tinggi sebelum perang dunia kedua yang memberikan kuliah-

kuliah sosiologi yang sifatnya filsafat sosial dan teoritis. Kemudian mata 

kuliah tersebut dihilangka pada tahun 1934/1935 karena dianggap tidak 

ada hubungannya dengan pelajaran hukum. 



 

 

Soenario Kolopaking, merupakan sarjana Indonesia yang pertama 

kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia (1948) pada 

Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. 

Djodi Gondokusumo, penulis pertama buku sosiologi dalam bahasa 

Indonesia, bukunya diberi judul “Sosiologi Indonesia”. Disusul tulisan 

Bardosono yang berupa diktat hasil kreativitasnya ketika mengikuti kulaih 

sosiologi. 

Hassan Shadily, merupakan penulis pertama sosiologi modern 

dengan bukunya “ Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia”. Diikuti oleh 

buku tulisan Mayor Poltak, “Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum, 

dan Politik”. 

Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia ditulis pula oleh Satjipto 

Rahardjo dan Soerjono Soekamto (sosiologi hukum), N. Daldjoeni 

(sosiologi perkotaan).  

Selo Soemardjan menulis disertasi berbahasa Inggris di Cornell 

Univertisy, “Social Changes in Yogyakarta”. Selo Soemardjan bersama-

sama dengan Soelaeman Soemardi juga menerbitkan kumpulan tulisan 

penting dalam bahasa Inggris dengan pengantar bahasa Indonesia yang 

diberi judul “Setangkai Bungan Sosioligi”. 

Pada saat ini sejumlah universitas negeri telah mamasukan 

sosiologi sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulumnya. Walaupun 

demikian penelitian-penelitian sosiologi belum mendapatkan tempat yang 

layak, sebab masyarakat masih terlampau percaya pada angka-angka 

kuantitatif. 

 

1.3 Sosiologi dan Ilmu Pengetahuan 

Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan (science). Dalam 

pengertian, ilmu pengetahuan yang bersifat induktif (bertolak dari data 

Inderawi), memakai metode yang sistematis untuk pengumpulan data, 

menggunakan alat-alat analisis yang tepat, mempunyai peralatan 

konseptual yang abstrak dan umum, dilatarbelakangi oleh teori yang 

sistematis, dan akhirnya menghasilkan pengetahuan yang lebih besar. 



 

 

Pembelaan status ilmiah sosiologi sering juga dinyatakan, sebagai 

ilmu pengetahuan sosiologi harus bebas nilai dan tidak evaluatif. Akan 

tetapi, pendapat itu perlu dibantah, sebab struktur kesadaran dan akal 

budi manusia perlu menilai baik buruknya dari apa yang diketahui. Hanya 

saja sosiolog perlu mengemukakan argumentasi nilai-nilai yang 

mendasarinya agar dapat ditanggapi oleh pihak lain. 

 

1.4 Tiga Paradigma Sosiologi yang Mutakhir 

Telah diuraikan bahwa ilmu pengetahuan memakai peralatan 

konseptual yang bastrak dan umum. Keterkaitan antara konsep-konsep 

tersebut membentuk suatu keseluruhan yang konsisten. Dalam sosiologi, 

konsep atau pengertian dasar tidak selalu sama, hal ini berhubungan 

dengan pola pikir orang tentang hakikat masyarakat dan manusia. 

Kerangka pandangan dasar yang dipakai oleh ilmuwan untuk mempelajari 

obyeknya disebut paradigma. Jadi paradigma adalah pandangan yang 

mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu 

pengetahuan. Berdasarkan paradigma tertentu, ilmuwan merumuskan 

obyek atau sasaran ilmunya, merumuskan permasalahannya, serta 

menentukan metode apa yang akan dipakai untuk mencari jawaban dari 

permasalahan. 

 

1.4.1 Paradigma Fakta Sosial 

Masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, terlepas 

dari persoalan apakah individu suka atau tidak suka. Masyarakat dalam 

strukturnya, yaitu bentuk pengorganisasiannya, hirarki kekuasaan dan 

wewenang, peranan-peranan, nilai-nilai, pranata sosial, merupakan suatu 

fakta yang terpisah dari individu, tetapi mempengaruhi individu tersebut. 

Seorang anak kecil tidak diperkenankan memberikan suatu barang 

dengan tangan kiri kepada orang tuanya, tetapi harus menggunakan 

tangan kanan, sebab diharuskan menyesuaikan diri dengan aturan yang 

berlaku di masyarakatnya. 



 

 

Contoh penting paradigma fakta sosial digunakan oleh Emile 

Durkheim. Menurutnya hidup sosial manusia adalah fakta tersendiri yang 

tidak mungkin dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu dalam 

masyarakat tersebut. Kehidupan sosial memiliki hukum dan akibatnya 

tersendiri. Sehingga sosiologi tidak dapat dikembalikan ke psikologi. 

Memang ada fakta psikis, namun ada juga fakta sosial. 

 

1.4.2 Paradigma Definisi Sosial 

Pandangan ini tidak berpijak pada fakta sosial yang obyektif, yaitu 

struktur dan pranata sosial, melainkan pada proses berfikir manusia. 

Dalam merancang dan mendefinisikan arti aksi dan interaksi sosial, 

manusia diposisikan sebagai pelaku yang bebas dan bertanggungjawab, 

dengan kata lain aksi dan interaksi sosial terjadi karena adanya kemauan 

dari manusianya itu sendiri. Jadi tindakan sosial tidak berpokok pangkal 

pada struktur-struktur sosial, tetapi berpijak pada definisi bersama yang 

dimiliki oleh individu-individu. 

Contoh penting paradigma definisi sosial digunakan oleh Max 

Weber. Konsep sosiolloginya adalah verstchen atau pemahaman yang 

mendalam yang diharapkan kan dihasilkan oleh sosiologi. Tindakan 

manusia harus diuraikan dari perspektif subyektif, dan peneliti sosiologi 

harus menempatkan dirinya dalam alam pikiran orang yang dipelajarinya. 

Tulisan Weber yang terkenal adalah “Inti Semangat Kapitalisme 

dan Inti Sermangat Kalvinisme”. Dia menunjukkan adanya kemiripan 

antara nilai-nilai kapitalisme (struktur sosial) dengan cara orang 

menafsirkan nilai-nilai agama tertentu. Jadi masyarakat dipahami dari 

caranya subyek/manusia berfikir, dan bukan nilai-nilai sosial sebagai 

kanyataan obyektif. 

 

1.4.3 Paradigma Perilaku Sosial 

Pandangan ini tidak berpijak pada perbuatan sosial manusia, atau 

manusia yang berinteraksi. Perbedaan dengan paradigma definisi sosial 

adalah adanya penekanan pada pendekatan obyektif empiris. Alasanya, 



 

 

hanya perilaku lah yang dapat diamati dan dipelajari dari luar. Jadi dalam 

paradigma ini, memfokuskan kajian pada perilaku dan perulangan 

perilaku. 

Manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya diterministik 

atau dipengaruhi, sehingga bisa dimanipulasi melalui indoktrinasi. Contoh 

penting paradigma ini adalah Teori Pertukaran (Exchange Theory) George 

Homas. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang selalu bertindak 

sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jadi yang menjadi pokok kajian 

sosiologi paradigma perilaku sosial adalah memahami kepentingan-

kepentingan manusia. Menyelami keyakinan dan kebebasan manusia 

dipandang semata-mata sebagai mitos. 

 

1.5 Teori-teori Sosiologi 

Teori adalah seperangkat preposisi yang dinyatakan secara 

sistematis dan saling berhubungan secara logis serta didasarkan secara 

teguh pada data empiris. Setiap orang baik secara sadar ataupun tidak, 

senantiasa menghubung-hubungkankan kejadian-kejaidian tertentu dalam 

upayanya untuk mamahami kejadian tersebut. Tentang orang yang 

kecanduan rokok, bisa saja orang mengatakan untuk kenikmatan semata, 

atau ada juga yang menyatakan untuk menghilangkan stres dan lain-lain. 

Pembuatan teori secara sadar, eksplisit, teratur dan teliti, serta 

kemudian membuktikannya merupakan bagian usaha ilmuwan. Dalam 

sosiologi telah banyak teori. Reobert Merton membedakan antara grand 

theoryies dan theories of the middle range.  

Grand theories atau teori besar bersifat sedemikaan abstrak dan 

umum, sehingga diibaratkan mampu mencakup realitas sosial. Misalnya 

teori Karl Marx mengajarkan bahwa seluruh kehidupan sosio-budaya 

manusia disebabkan oleh cara manusia menyusun relasi-relasi 

ekonominya. 

Contoh lain adalah teori Pitirm Sorokin, bahwa kehidupan sosio-

budaya diresapi dan disebabkan oleh mentalitas tertentu. Dia 

membedakan tipe mentalitas budaya yaitu: (1) ideational, peka pada nilai-



 

 

nilai spiritual, (2) sensate atau inderawi yang mementingkan nilai-nilai 

material dan empiris, dan (3) mentalitas campuran keduanya. 

Teori Talcott Parsons yang menganalisis realitas sosial di tingkat 

yang paling abstrak dan umum sebagai “sistem sosial” adalah contoh lain 

grand theory. 

Theories of The Middle Range adalah teori yang tidak bertujuan 

untuk mencakup seluruh realitas sosial, tetapi menyoroti aspek terbatas 

atau gejala sosial tertentu. Melalui teori tersebut dapat dibangun hipotesis 

sehingga dapat mengujinya secara empiris. 

Contoh teori golongan ini adalah tentang “bunuh diri” dari Durkheim 

yang menyatakan persentase kejadian bunuh diri berubah-ubah menurut 

besar kecilnya derajat integrasi orang ke dalam kelompoknya. Di negara 

mayoritas protestan yang derajat integrasinya rendah terjadinya bunuh diri 

lebih banyak dibandingkan dengan di negara yang mayoritas katolik 

dengan derajat integrasi yang lebih kuat. 

 

1.5.1 Teori Berparadigma Fakta Sosial 

Teori-teori penting yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial 

antara lain teori fungsionalisme-struktural, teori konflik, teori sistem, dan 

teori-teori sosiologi makro. 

Teori Fungsionalisme-Struktural. Mempelajari dampak atau 

fungsi struktur dan pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang 

teratur dan stabil. Tiap fenomena mempunyai akibat obyektif baik positif 

maupun negatif. Analisis terhadap fenomena tersebut membantu 

memahami megapa fenomena dipertahankan, diubah, atau dibatalkan. 

Prinsip yang dipakai, adaptasi hidup bersama dengan situasi 

lingkunganya. Misalnya fenomena pelapisan sosial dipelajari sejauh 

pembagian kerja, pembagian hak dan kewajiban serta yang lainnya, yang 

diperlukan demi kestabilan dan pertahan diri masyarakat. 

Teori Konflik. Menjelaskan kehidupan sosial sebagai dampak dari 

struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok. Prinsip dasarnya, 

kehidupan sosial didominasi oleh pihak yang kuat atas pihak yang lemah. 



 

 

Penekanan hidup rakyat, manipulasi pendapat umum, intimidasi, dan 

penindasan merupakan mekanisme untuk mempertahankan kestabilan. 

Namun sebetulnya, masyarakat berada pada kondisi labil, karena 

merupakan arena persaingan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya 

pelapisan sosial dipahami sebagai akibat dari dominasi pihak yang kuat. 

Teori Sistem. Menekankan bahwa semua struktur dan pranata 

sosial berhubungan satu dengan yang lain, sehingga perubahan di bidang 

satu menyebabkan perubahan di bidang lain. Setiap sistem sosial 

bergantung pada prasyarat-prasyarat tertentu seperti: keanggotaan selalu 

diperbaharui, kemampuan mencapai tujuannya, integrasi, dan mekanisme 

mengatasi krisis sistem. 

Teori Makro. Memandang hidup keseluruhan bermasyarakat 

sebagai akibat suatu proses perkembangan yang berjalan sendiri. 

 

1.5.2 Teori Berparadigma Definisi Sosial 

Teori-teori di atas beraliran fakta sosial, sedangkan teori yang 

menganut paradigma definisi sosial antara lain: teori aksi (tindakan sosial), 

interaksionisme simbolik, dan teori sosiologi fenomenologis. 

Teori Aksi. Perintis teori ini adalah Max Weber. Pandangan utama 

teori ini bahwa untuk memahami kehidupan bersama kuncinya ada di 

tangan manusia. Manusia lah yang berpikir dan mengungkapkan 

pikirannya ke dalam masyararakat. Apa yang disebut struktur dan pranata 

sosial tidak lain sebagai pencerminan tingkah laku manusia. 

Teori Interaksionisme Simbolik. Menekankan adanya corak 

simbolik sebagai inti dari interaksi manusia. Manusia yang bertindak 

memberi arti tertentu pada tingkah lakunya dan menginterpretasikan 

tingkah laku orang lain menurut artinya juga. Tokoh teori ini antara lain 

G.H. Mead (1863-1931) dan Herbert Blumer. 

Teori Sosiologi Fenomenologi. Didasarkan atas ajaran Alfred 

Schultz yang mementingkan “intersubyektifitas”. Sama seperti interaksi 

antar individu, terjadi pula interaksi antar kelompok. Interaksi sosial terjadi 



 

 

melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar 

individu maupun antar kelompok. 

 

1.5.3 Teori Berparadigma Perilaku Sosial 

Teori yang mengacu pada paradigma perilaku sosial antara lain: 

teori pertukaran dengan tokohnya George Homas. 

Teori Pertukaran atau Exchange Theory dirumuskan dalam lima 

proposisi yang saling berhubungan, yakni: 

a.  Semakin sering tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka orang 

itu akan kerap kali melakukan tindakan yang sama. 

b. Jika ada stimuli terhadap suatu tindakan yang menyebabkan 

seseorang mendapat imbalan, maka stimuli yang mirip akan membuat 

orang untuk melakukan tindakan serupa. 

c. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka orang akan kian 

menyenangi tindakannya tersebut. 

d. Semakin seseorang menerima imbalan, maka nilai dari setiap unit 

imbalan tersebut akan dirasakan menjadi kurang bernilai. 

e. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan, maka dia akan 

kecewa dan menunjukkan kecenderungan agresif. 

 

1.6 Bidang-bidang Sosiologi 

Sosiologi mempelajari semua bidang kehidupan dimana orang 

berinteraksi atau bertindak di bawah pengaruh faktor sosio-budayanya. 

Mengingat sosiologi tidak dikuasai oleh satu paradigma tetapi 

berparadigma ganda, maka tidak ada pengelompokan logis rasional dari 

bidang-bidangnya. 

Di jaman Durkheim, sosiologi dibagi menjadi: sosiologi umum, 

sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi etika, kriminologi, sosiologi 

ekonomi, morforlogi sosial, dan sosiologi kesenian. 

Saat ini di Amerika studi sosiologi di Amerika mencakup sedikitnya 

40 bidang yang dicakup beberapa kelompok penting yaitu: teori sosiologi 

dan metodologi, orde sosial termasuk isntitusi dan struktur sosial 



 

 

komparatif, serta kelompok sosial seperti keluarga, partai politik dan lain-

lain. 

 


