
 

 

BAB III 

LEMBAGA SOSIAL 

 

3.1   Pengantar  

 Lembaga kemasyarakatan sering juga disebut sebagai lembaga 

sosial merupakan terjemahan dari social institution dalam bahasa Inggris, 

Istilah social institution dalam bahasa Indonesia belum ada kesepakan, 

ada yang memakai kata lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, 

pranata sosial, dan bangunan sosial. Merujuk dari berbagai pustaka istilah 

social institution dalam tulisan ini adalah lembaga sosial atau lembaga  

kemasyarakatan. 

Dalam pemahaman lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan 

menunjuk pada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak 

tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang 

menjadi ciri suatu lembaga.  

 

3.2   Pengertian Lembaga Sosial 

 Batasan pengertian lembaga sosial cukup banyak. Menurut 

Soerjono (2003) lembaga sosial (kemasyarakatan) merupakan himpunan 

daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu 

kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Menurut 

Koentjaraningrat (2000) pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan 

dan hubungan yang berpusat pada serangkaian aktivitas-aktivitas untuk 

memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan 

masyarakat. Dari batasan-batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam 

memahami lembaga sosial perlu diperhatikan tentang kebutuhan pokok 

manusia dan sistem perilaku yang terorganisasi. 

 Secara umum lembaga sosial mempunyai dua aspek, yaitu 

lembaga sosial sebagai peraturan (regulative social institutions), dan 

lembaga sosial yang sesungguh-sungguhnya berlaku (operative social 

institutions). Lembaga sosial yang dianggap sebagai peraturan apabila 

norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang, 



 

 

misalnya lembaga keluarga mengatur hubungan-hubungan antara 

anggota keluarga dengan masyrakat. Lembaga sosial sebagai yang 

sesungguhnya berlaku apabila sepenuhnya membantu pelaksanaan 

kebutuhan pokok atau pola-pola masyarakat.    

 Lembaga sosial mencakup semua norma-norma dari segala 

tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam suatu 

kehidupan masyarakat. Apapun himpunan norma-norma yang menjadi 

patokan dalam perilaku masyarakat adalah : 

1. Usage (cara) 

2. Folkways (kebiasan) 

3. Mores (tata kelakuan) 

4. Customs (adat Istiadat) 

 Himpunan norma-norma di atas, memberikan arahan atau petunjuk 

bagi tingkah laku seseorang dalam berperilaku yang hidup dalam suatu 

masyarakat. Setiap tingkat menunjukkan pada kekuatan yang lebih besar 

yang digunakan oleh masyarakat untuk memaksa anggotanya supaya 

mentaati norma-norma yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, 

kebiasaan lebih mengikat daripada cara, tata kelakuan lebih mengikat 

daripada kebiasaan, adat lebih mengikat daripada tata kelakuan. 

Kekuatan suatu norma dapat dilihat dari kuat dan lemahnya sangsi yang 

dikenakan pada para pelanggarnya. 

 Disamping itu, dalam kehidupan masyarakat orang mempunyai 

berbagai kebutuhan pokok sepeti makanan, perkawinan, perumahan, 

pendidikan, keamanan, keindahan, keturunan, dan sebagainya, sehingga 

menimbulkan keragaman lembaga sosial diberbagai bidang. 

 Dari penelaahan di atas, pengertian lembaga sosial adalah 

kesatuan dari adat istiadat yang dengan norma-normanya menguasai 

sejumlah tindakan dan kegiatan orang-orang atau kelompok sosial. 

 Lembaga sosial merupakan tata abstraksi yang lebih tinggi dari 

kelompok, organisasi, maupun sistem sosial lainnya. Wujud kongkrit dari 

lembaga sosial adalah asosiasi (assosiation), contohnya universitas 

adalah lembaga sosial, maka UI, UGM, UNPAD, UNEJ, dan sebagainya 



 

 

adalah assosiasi. Dalam hal ini, ada yang beranggapan baik lembaga 

maupun asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi sosial, yaitu sebagai 

kelompok-kelompok, hanya lembaga lebih universal sifatnya dibandingkan 

dengan asosiasi yang lebih spesifik. Ada juga yang berpendapat bahwa 

lembaga sebagai kompleks peraturan serta peranan sosial secara abstrak, 

sedangkan asosiasi sebagai bentuk organisasi secara kongkrit. 

 Tujuan dari lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pokok manusia. Adapun fungsi dari lembaga sosial menurut Soerjono 

(2003) adalah: 

1. Memberikan pedoman pada para anggotanya, bagaimana mereka 

harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah 

dalam masyarakat, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pokok mereka. 

2.   Menjaga keutuhan masyarakat. 

3. Meberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial (social control), artinya sistem pengawasan 

masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. 

 

3.3   Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Sosial 

Lembaga-lembaga dalam masyarakat berkembang melaui proses 

pelembagaan sosial atau institutionalisation, yaitu suatu proses yang 

dilewatkan  oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah 

satu lembaga kemasyarakatan (Soerjono,2003). Maksudnya adalah 

norma baru kemasyarakatan itu dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pada dasarnya, proses pelembagaan dapat berlangsung lebih 

lanjut sehingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi 

pelembagaan, tetapi menjadi internalized dalam kehidupan para 

anggotanya, maksudnya adalah suatu taraf perkembangan dimana para 

anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan 

perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Lebih jauh lagi pemahaman internalized adalah pelembagaan norma-



 

 

norma baru dalam masyarakat yang telah mencapai taraf mendarah 

daging atau menghayati norma-norma itu. 

 Dalam pelembagaan sosial ada proses yang mengatur dan 

membina pola-pola prosedur disertai sangsi-sangsi dalam masyarakat. 

Kekuatan suatu norma dapat dilihat dari kuat lemahnya sangsi yang 

dikenakan pada para pelanggarnya berkaitan dengan tingkatan kekuatan 

daya pengikat norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, serta adat 

istiadat masyarakat baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. 

 Ruang lingkup lembaga sosial sangat luas, misalnya lembaga yang 

mengatur hubungan kekerabatan, perkawinan, warisan, hutang piutang, 

pendidikan, kesehatan, birokrasi, dan lain sebagainya. Lembaga sosial 

yang cukup penting dalam mengatur kehidupan masyarakat antara lain: 

lembaga keluarga, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Lembaga 

ekonomi seperti bank. Lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dari 

play group sampai perguruan tinggi. Lembaga pemerintahan, dan 

sebagainya. 

Lembaga keluarga sangat penting karena mengatur keturunan, 

menyalurkan kebutuhan biologis yang sehat, ada hubungan primer yang 

akrab diantara para anggota keluarga. Lembaga keagamaan penting juga 

karena mempunyai norma-norma yang harus dihormati dalam usaha 

orang beribadat berdasarkan kepercayaan masing-masing agama. 

Lembaga keuangan penting seperti bank dalam rangka mengatur lalu 

lintas keuangan. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya 

mencerdaskan masyarakat. Lembaga-lembaga kenegaraan penting dalam 

rangka mengatur penggunaan kekuasan, pemerintahan, dan sebagainya.   

 

3.4  Ciri-ciri umum Lembaga Sosial 

Menurut Chitambar (dalam Sajogyo,1978) ciri-ciri umum dari lembaga 

sosial adalah : 

1. Lembaga sosial merupakan seperangkat pola-pola perilaku yang 

diterima dalam pola ajar. Termasuk tata cara atau perilaku yang 

diwajibkan. 



 

 

2. Pola-pola perilaku biasanya  berpusat pada kebutuhan-kebutuhan 

pokok manusia, karena terorganisasi maka dapat mengarahkan 

perilaku orang di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

3. Pola-pola perilaku itu telah berlangsung cukup lama dan secara 

menyeluruh dapat dipandang relatif murah. 

 Adapun Gillin and Gillin (dalam Soerjono,2003) mengatakan ciri-ciri 

umum lembaga sosial adalah: 

1.  Lembaga sosial merupakan  pola-pola pemikiran dan perilaku yang 

terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. 

2.  Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga sosial. 

3.   Lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 

4.   Lembaga sosial mempunyai alat-alat kelengkapan yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan. 

5.   Lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga sosial. 

6.  Suatu lembaga sosial mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak 

tertulis. 

 Dari kedua pendapat di atas mengenai ciri-ciri umum dari lembaga 

sosial berkaitan dengan pola perilaku, adat istiadat, tujuan, yang terwujud 

dalam aktivitas manusia yang sudah dianggap mantap dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pokok manusia itu sendiri. 

 

3.5  Tipe-tipe Lembaga Sosial 

 Dalam setiap masyarakat akan dijumpai berbagai macam lembaga 

sosial, dimana lembaga sosial tersebut mempunyai sistem nilai yang 

dapat menentukan lembaga sosial mana yang dijadikan pusat dan 

kemudian dianggap berada di atas lembaga sosial lainnya. Menurut 

Soerjono (2003) tipe-tipe lembaga Sosial dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1.   Dari sudut perkembangan.  

      Cresicive Institutions, yaitu merupakan lembaga yang primer, tumbuh 

dari adat istiadat masyarakat seperti agama, perkawinan, dan 

sebagainya. 



 

 

      Evated Institutions , sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

seperti lembaga pendidikan, lembaga utang piutang, dan sebagainya. 

2.   Dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. 

  Basic Institutions, dianggap sanggat penting untuk memelihara dan 

mempertahankan tata tertib dalam masyarakat seperti negara, 

keluarga, sekolah, dan sebagainya. 

      Subsidiary institutions, dianggap kurang penting seperti untuk rekreasi. 

3.   Dari sudut penerimaan masyarakat. 

      Socially santioned institutions, lembaga yang dapat diterima      

masyarakat seperti sekolah, perusahaan dan sebagainya. 

      Socially unsactioned institution, lembaga yang ditolak masyarakat 

seperti preman 

4.   Dari sudut penyebarannya. 

      General institutions, dikenal hampir semua masyarakat di dunia   

seperti religi atau agama 

      Restricted institutions, dianut oleh masyarakat tertentu di dunia seperti 

agama kristen, agama islam, dan sebagainya. 

 


