
 

 

BAB V 

STRATIFIKASI  SOSIAL 

 

6.1   Pengantar  

 Stratifikasi merupakan karakteristik universal masyarakat manusia. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat diferensiasi sosial dalam 

arti, bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian dan pembedaan atas 

pelbagai peranan-peranan dan fungsi-fungsi berdasarkan pembedaan-

pembedaan perorangan karena dasar biologis ataupun adat. 

 Dalam sosiologi, pembedaan dalam kehidupan sosial dinamakan 

stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Pelapisan sosial terdapat pada 

masyarakat yang masih bersahaja maupun yang sudah kompleks. 

 Pelapisan sosial dalam masyarakat bersahaja, pembedaan 

terdapat pada kedudukan dan peranan yang bersifat minim karena 

warganya sedikit, dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi 

jumlahnya kecil. Dalam masyarakat yang telah kompleks, pembedaan 

kedudukan dan peranan bersifat kompleks karena jumlah orangnya lebih 

banyak serta ukuran pembedaanpun semakin banyak jumlahnya. 

 Bentuk kongkrit lapisan masyarakat secara prinsipil dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga macam kelas, yaitu ekonomi, politik, dan 

sosial. Bentuk lapisan sosial masyarakat berbeda-beda bergantung pada 

sistem sosial yang digunakan, seperti lapisan sosial dalam masyarakat 

kapitalis akan berbeda dengan masyarakat komunis, atau masyarakat 

demokratis berbeda dengan masyarakat feodalis. 

 

6.2   Pengertian Stratifikasi Sosial  

 Stratifikasi berasal dari kata stratification yang berarti lapisan. Suatu 

tipe diferensiasi sosial menunjukkan hirarkhi sistematis dalam penilaian 

atas beragam tingkatan pada sejumlah posisi, misalnya pembedaan atas 

posisi lebih tinggi, posisi setingkat, posisi lebih rendah dikenal sebagai 

gejala stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk 

atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau hirarkhis 



 

 

(Sorokoin dalam Soerjono,2003). Dasar dari adanya lapisan masyarakat 

karena tidak adanya keseimbangan pembagian hak dan kewajiban, 

kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara 

para anggota masyarakat. 

 Menurut Sanderson (2000), klasifikasi sosial berkenaan dengan 

adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat (ranked group) 

dalam suatu masyarakat tertentu yang anggota-anggotanya mempunyai 

kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestasi yang tidak sama. Hak-hak 

istimewa berkenaan dengan kekayaan dan keuntungan material lainnya, 

kekuasaan meliputi kapasitas beberapa individu untuk memerintah 

individu lainnya, walaupun diluar kehendaknya. Perbedaan dalam hak-hak 

istimewa merupakan bagian dari sistem stratifikasi dan biasanya dalam 

masyarakat terstratifikasi, ketidaksamaan prestise berasal dari 

ketidaksamaan kekuasaan dan hak-hak istimewa. 

 Karakteristik penting lainnya dari stratifikasi sosial adalah bahwa 

stratifikasi melibatkan kelompok bukan individu. Tingkat kekuasaan, hak 

istimewa, dan prestise individu dalam masyarakat terstratifikasi tergantung 

pada keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, bukan pada 

karakteristik personalnya. Kelompok-kelompok yang pada tingkatannya 

berbeda-beda membentuk strata sosial atau lapisan sistem sosial-kultural 

secara menyeluruh yang bersifat turun temurun. 

 Dalam masyarakat yang terstratifikasi, individu dilahirkan dalam 

suatu lapisan sosial tertentu yang memberikan suatu kedudukan sosial 

dan identitas tanpa memperhatikan karakteristik personal mereka. Dalam 

masyarakat yang tidak terstratifikasi, ketidaksamaan yang timbul (diluar 

umur dan jenis kelamin) terutama disebabkan oleh usaha dan 

kemampuan individual daripada penempatan sosial yang turun temurun. 

 Ada perbedaan dasar tentang konsep stratifikasi sosial dengan 

ketidaksaam sosial. Dalam konsep stratifikasi sosial berkaitan dengan 

adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat, dimana anggotanya 

mempunyai hak-hak istimewa, kekuasaan, dan prestise yang tidak sama. 

Adapun konsep ketidaksamaan sosial berkaitan dengan adanya 



 

 

perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestise sosial antar individu 

dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam ketidaksamaan sosial ada dua 

aspek yang cukup penting, yaitu: 

1. Ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan individu dalam 

pengaruh sosial. Ketidaksamaan sosial bukan berkenaan dengan 

derajat kekuasaan atau kekayaan. Ketidaksamaan sosial ada dan 

dapat terjadi di dalam masyarakat tanpa pembedaan kekayaan atau 

pendapatan individu atau kelompok. 

2.  Ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, 

bukan antar kelompok-kelompok yang berkaitan. Apabila terjadi 

ketidaksamaan, dimana individu mencapai kedudukan tertentu yang 

berbeda, mereka tetap sebagai individu bukan sebagai kelompok. 

 Pelapisan sosial dalam masyarakat merupakan ciri yang umum dan 

tetap dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Timbulnya sistem 

pelapisan sosial dalam masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai 

dalam kehidupan masyarakat. Sesuatu yang dihargai tersebut dapat 

berupa kekayaan seperti uang atau benda yang punya nilai ekonomis, 

kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama, keturunan 

dari keluarga yang dihormati, dan sebagainya. Seseorang yang dianggap 

memiliki sesuatu yang berharga cukup banyak mempunyai kedudukan 

dalam lapisan atas, mereka yang memiliki sedikit kekayaan kedudukannya 

dimasukan dalam lapisan sosial menengah, atau mereka yang sama 

sekali tidak memiliki kekayaan berada dalam lapisan bawah. 

 Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan 

anggotanya ke dalam suatu lapisan adalah: 

1. Ukuran kekayaan. 

2. Ukuran kekuasaan. 

3. Ukuran kehormatan. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan. 

 Menurut Sayogjo (1987), gejala stratifikasi sosial akan ditemukan 

pada masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 



 

 

1.  Masyarakat itu cukup besar, dengan banyak warga dan organisasi 

yang kompleks. 

2.  Masyarakat itu mengenal posisi yang membawa kepada kekuasaan 

atau penguasaan atas orang-orang yang diwujudkan dalam beragam 

lembaga. 

3.   Masyarakat itu punyai surplus ekonomi dengan pembagian yang tidak 

sama dan merata, melainkan mengikuti dasar penilaian beragam 

tingkatan jasa-jasa atau kecakapan masing-masing pemangku posisi. 

 

6.3    Terjadinya Stratifikasi Sosial 

 Stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang 

termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu kedalam lapisan-lapisan 

khirarkhis menurut dimensi kekuasaan (kaitannya dengan kapasitas 

seseorang karena kedudukan dan wewenangnya), privilese (hak-hak 

istimewa), dan prestise (gaya hidup). 

 Dalam hal ini, penggolongan sosial merupakan suatu proses dan 

juga hasil dari setiap proses kegiatan masyarakat. Stratifikasi sosial 

sebagai proses dimana seseorang menempatkan diri dalam suatu lapisan 

tertentu, bagaimana perilaku seseorang dalam hubungannya dengan 

orang lain ditentukan sebagian besar oleh defenisinya mengenai situasi 

yang dihadapinya, hal ini bersifat subjektif misalnya seseorang merasa 

tingkatannya lebih tinggi, sederajat, atau lebih rendah dibandingkan 

dengan orang lain dalam kelompoknya. Adapun penggolongan 

masyarakat sebagai hasil dari proses kegiatan adalah pembagian orang 

yang terdapat dalam suatu sistem sosial kedalam beberapa lapisan, 

bentuknya atau hasilnya terlepas dari individu itu sendiri, hal ini bersifat 

obyektif misalnya seseorang digolongkan kedalam kelompok atas, 

menengah, atau bawah. 

 Sistem stratifikasi sosial ada yang terjadi dengan sendirinya dalam 

proses pertumbuhan masyarakat itu, ada juga yang dengan disengaja 

disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. 



 

 

 Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya adalah 

kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang 

kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. 

Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya umumnya terjadi dalam 

kehidupan sosial masyarakat yang masih bersahaja. Adapun lapisan 

sosial yang sengaja disusun berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan 

wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti dalam 

pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Dalam suatu organisasi 

yang formal, kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi 

dengan teratur, sehingga jelas bagi setiap orang diempat   mana letak 

kekuasan dan wewenang dalam suatu organisasi. Pembagian kekuasaan 

dan wewenang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertentangan 

yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Stratifikasi sosial yang 

sengaja disusun terjadi dalam kehidupan masyarakat yang telah 

kompleks. 

 Dalam sistem lapisan yang sengaja disusun, dibedakan antara 

sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan 

yang tingkatannya berdampingan atau sederajat, dan sistem skala yang 

merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah 

ke atas. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena 

perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan 

individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1.   Perbedaan kemampuan individu. 

2.  Perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk 

melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. 

3.   Perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. 

4.   Keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat 

organisasi. 

5.   Kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. 

 

 

 



 

 

6.4 Sifat Stratifikasi Sosial  

Sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat ada yang bersifat 

terbuka dan ada juga yang bersifat tetutup. Stratifikasi sosial yang bersifat 

tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari lapisan sosial 

yang satu ke lapisan sosial lainnya, baik ke lapisan atas atau lapisan 

bawah. Lapisan sosial tertutup ini berdasarkan kelahiran sehingga gerak 

sosialnya dinamakan gerak horizontal, contohnya pada masyarakat 

berkasta (feodal), dan masyarakat yang menerapkan diskriminasi ras. 

Sifat stratifikasi sosial terbuka, seseorang dapat berubah dari satu 

lapisan ke lapisan sosial lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. 

Seseorang yang berada dalam  lapisan sosial mempunyai kesempatan 

dengan cara berusaha melalui kecakapan  sendiri untuk naik ke lapisan 

atas, apabila tidak beruntung akan jatuh ke lapisan bawah, sehinga gerak 

sosialnya dinamakan gerak vertikal, Pada umumnya, dalam sistem lapisan 

sosial terbuka, memberi perangsang besar kepada setiap anggotanya 

untuk mengembangkan kecakapannya karena itu mobilitas berdasarkan 

prestasi. Sistem terbuka ini sesuai dengan masyarakat yang bersifat 

demokratis. 

 

6.5    Unsur-Unsur Lapisan Sosial 

 Unsur-unsur baku dalam sistem pelapisan sosial adalah kedudukan 

(status) dan peranan (role). Secara abstrak kedudukan diartikan sebagai 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosialnya 

sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, 

prestisenya, serta hak dan kewajibannyan. Posisi atau kedudukan 

seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan 

tempat individu pada organisasi. Kedudukan sosial meliputi: 

1.   Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. 

Status ini diperoleh karena kelahiran, terjadi dalam masyarakat 

dengan sistem lapisan sosial tertutup. 



 

 

2.  Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha yang disengaja. Pada dasarnya diperoleh karena usaha, bukan 

karena kelahiran. Pada umumya kedudukan dapat dicapai oleh siapa 

saja tergantung dari kemampuan seseorang dalam mengejar serta 

mencapai tujuan, terjadi pada lapisan masyarakat dengan sistem 

tertutup. 

 Peranan meupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya,  maka ia menjalankan perannya. Kedudukan dan peranan 

keduanya saling berkaitan, dengan kata lain tidak ada peranan tanpa 

kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan. 

 

6.6   Pengertian Kelas Dalam Sosiologi  

 Dalam stratifikasi dikenal konsep kelas, demikan juga dalam 

sosiologi dikenal konsep kelas. Dalam sosiologi konsep kelas tidak selalu 

mempunyai arti yang sama, karena dalam masyarakat stratifikasi ada 

yang  berdasarkan pekerjaan, kekayaan, serta tingkat penghasilan yang 

menggambarkan masyarakat berkelas-kelas. Dalam hal perbedaan kelas 

masyarakat, menunjukkan perbedaan peluang atau kesempatan hidup 

atas dasar posisi ekonomi yang berbeda-beda. Di sisi lain dihubungkan 

dengan susunan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yaitu 

kekuasaan atas orang-orang dalam menyedeiakan peluang hidup. 

 Max Weber seorang ahli sosiologi klasik membedakan ketiga 

dimensi stratifikasi sosial  secara teoritis, ketiganya harus dapat 

dibedakan. Kekuasaan memperlihatkan gejala tersendiri yang lain 

daripada privilese dan prestise, walaupun kekuasaan seseorang itu 

didukung oleh privilise  dan prestise yang dimiliki. Adapun privilise 

berhubungan dengan kesempatan dalam bidang ekonomi. Mereka yang 

ada dalam kesempatan yang sama disebut dengan istilah “kelas”. Atas 

dasar ini ada pembedaan, yaitu kelas kepemilikan (property class),  kelas 

perdagangan (commercial class), dan kelas sosial (social class). Kelas 

kepemilikan adalah kelas yang memiliki barang-barang berharga seperti 



 

 

uang, tanah luas, pabrik, dan sebagainya. Kelas perdagangan didasarkan 

pada keahlian yang berada pada lapisan atas dilihat dari perdagangan 

seperti, manager, bankir, pengusahan, dan sebagainya. Kelas sosial agak 

umum sifatnya ditandai dengan gaya hidup (style of life) yang 

membedakan kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi dalam pandangan 

Weber,  penelitian sosiologi yang berkaitan dengan gejala stratifikasi 

sosial dalam masyarakat akan menghasilkan suatu gambaran mengenai 

lapisan-lapisan kelas sosial dalam masyarakatnya. 

 Pada awalnya ada kecenderungan masyarakat mengekalkan 

perbedaan kelas dalam bentuk satu sistem status. Dewasa ini, dengan 

semakin maju teknologi, maka terjadi perubahan struktur ekonomi yang 

mengakibatkan perubahan status yang berlaku ke arah perbedaan kelas. 

Weber menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tergantung dari susunan 

ekonomi, status, dan corak lembaga hukum serta politik pada masyarakat 

itu yang menjadi unsur kekuasaan. 

 Karl Marx, melihat adanya perjuangan kelas dalam masyarakat 

Eropah dengan Industri yang meningkat terpusat diantara kelas borjuis 

dengan buruh. Kelas menurut Karl Marx hanya ada dua, yaitu kelas yang 

memiliki tanah dan alat-alat produksi (borjuis) serta kelas yang tidak 

mempunyai apa-apa selain tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

pruduksi (buruh). Perjuangan disusun untuk menggerakkan kesadaran 

kelas terutama bagi kelas buruh . Tujuan Marxisme meramalkan akan 

terbentukkan suatu masyarakat tanpa kelas, dimana semua kelas borjuis 

dan buruh akan lenyap dengan sendirinya. 

 Ada perbedaan pandangan tentang kelas antara sosiologi dengan 

Marxisme, yaitu hubungan antar kelas. Dalam Marxisme kelas selalu 

berada dalam dalam pertentangan untuk merebut kekuasaan dan 

membentuk suatu masyarakat tanpa kelas. Sosiologi memandang kelas 

dalam arti dapat hidup bersama dan bekerja sama tanpa pertentangan, 

dan senantiasa akan ada sepanjang masa di dalam setiap masyarakat 

yang hidup teratur. 

  



 

 

6.7    Mobilitas Sosial 

 Mobilitas berati gerak, dalam hubungannya dengan konsep 

stratifikasi sosial mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan 

tempat. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke 

lapisan yang lainnya atau dari satu dimensi kedimensi lainnya 

(Lawang,1985). 

 Mobilitas sosial menunjuk pada gejala naik atau turunnya 

seseorang, keluarga, atau kelas dalam hierarkhi kelas, status, dan 

kekuasaan. Mobilitas seseorang atau keluarga akan tampak dalam 

masyarakat karena beberapa hal, antara lain berdasarkan kecakapan dan 

kesempatan yang dibuka secara luas seperti dalam masyarakat 

demokratis. Dalam suatu kelas, mobilitas naik karena fungsinga yang 

semakin mendapat pengakuan umum, seperti para pemimpin pergerakan 

kemerdekaan di Indonesia menjadi kelompok elite pada saat Indonesia 

merdeka. 

 Pada dasarnya, secara umum mobilitas dalam stratifikasi sosiall 

masyarakat yang sering terjadi adalah: 

1. Mobilitas sosial secara vertikal 

2. Mobilitas sosial secara horizontal. 

 Vertikal berati dapat ke atas atau ke bawah, gerak vertikal dapat 

dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mobilitas sosial vertikal 

adalah perpindahan posisi seseorang dari  bawah ke posisi yang lebih 

tinggi, atau dari posisi yang tinggi ke yang lebih rendah ( Lawang,1985). 

Dalam mobilitas vertikal juga dikenal apa yang dinamakan : 

1.  Mobilitas vertikal intra generasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi 

dalam generasi itu sendiri atau yang terjadi dalam diri sendiri, contoh 

kenaikkan atau penurunan pangkat seseorang. 

2.  Mobilitas vertikal inter generasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi 

dalam dua generasi atau tidak terjadi dalam diri seserang, contoh 

bapaknya kaya anaknya menjadi  miskin, atau bapaknya miskin 

anaknya menjadi kaya. 



 

 

 Horizontal berati mendatar, gerak horizontal bergerak ke kanan 

atau ke kiri, ke depan atau ke belakang secara mendatar.  Mobilitas sosial 

horizontal adalah perpindahan posisi seseorang antar bidang-bidang 

suatu dimensi (kekuasaan, privilase, dan prestise) atau antar dimensi 

dalam lapisan yang sama ( Lawang,1985). Mobilitas horizontal juga terjadi 

dalam bentuk: 

1.  Mobilitas horizontal intra generasi, yaitu gerak mendatar yang terjadi 

dalam diri sendiri, contohnya dari petani menjadi pedagang yang tetap 

dalam lapisan bawah. 

2.  Mobilitas horizontal antar generasi, yaitu gerak mendatar yang terjadi 

dalam dua generasi, contoh anak raja yang bergerak di bidang 

perekonomian, dimana kekuasaan raja sudah dihapus tetapi privilase 

anak raja tetap tinggi di mata masyarakatnya. 

  Selain mobilitas vertikal dan horizontal, juga dalam mobilitas 

dikenal konsep askripsi dan prestasi. Askripsi berhubungan dengan 

mobilitas sosial yang sulit atau tidak mungkin tercapai karena berkaitan 

dengan keturunan. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat 

stratifikasi sosial tertutup dengan mobilitas horizontal, misalnya ras. 

negara yang menggunakan sistem feodal,  dan sebagainya. Prestasi 

berhubungan dengan mobilitas sosial yang mungkin dapat dicapai. 

Prestasi ada hubungannya dengan usaha untuk memperoleh sesuatu 

dengan sengaja. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat 

stratifikasi sosial terbuka dengan mobilitas  vertikal, misalnya dalam 

negara demokrasi dimana pendidikan merupakan salah satu alat untuk 

mengadakan mobilitas vertikal ke atas. 

     


