
 

 

BAB XI 

TEORI-TEORI PERUBAHAN SOSIAL DAN BUDAYA 

 

11.1  Pengantar 

 Pada dasarnya setiap ilmu pngetahuan tediri dari dua bagian 

penting, yaitu teoritik dan empirik. Teoritik menunjuk pada skema 

konseptual, seperti kaidah, generalisasi, dan teori. Adapun emperik 

menekankan pada fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam bentuk 

deskripsi, kajian, kasus maupun umum dalam kehidupan masyarakat. 

 Perubahan sosial dan budaya masyarakat dapat dikaji melalui ilu 

osial salah satuna adalah sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 

berusaha memperhatikan dan memuat generalisasi mengenai kehidupan 

masyarakat serta berusaha memperdiksi perkembangannya.  

Untuk memahami perubahan sosial perlu digunakan teori, karena 

melalui teori kita dapat menganalisis fenomena perubahan sosial. Teori 

dapat dikatakan sebagai pisau analisis yang akan mengupas dan 

menganalisis fenomena perubahan walaupun tidak semua aspek 

kehidupan dalam masyarakat dapat dianalisis oleh sebuah teori. Pada 

dasarnya teori sosiologi memfokuskan perhatian pada eksplanasi dan 

ramalan teratur tentang sifat, pola, dan aspek relasi manusia dalam 

masyarakat. 

Dalam uraian di bawah akan disajikan teori sosiologi dari beberapa pakar 

sosiologi yang dipilih agar kita dapat memahami perubahan sosial dalam 

masyarakat, yaitu teori fungsional, konflik, dan struktural. 

 

11.2  Pengertian Teori 

 Teori ada sebagai hasil pengamatan tentang kehidupan sosil dalam 

satu pola yang terpadu, misalnya ide atau pikiran tentang masyrakat dan 

kehidupan sosial dari para ahli sosiologi dimana tulisannya menjadi bahan 

diskusi sebagai fenomena sosial. Pengertan teoriadalag seperangkat 

preposisi yang dinyatakan secara sistematis dan saling berhubungan 



 

 

secara logis yang didasarkan secara teguh oada data empiris (Veeger, 

dkk.1992). 

 Pengertian preposisi, yaitu suatu pernyataan yang mengandung 

dua konsep atau lebih. Adapun pengertian konsep adalah kata atau istilah 

yang menyatakan suatu ide atau pikiran umum tentang suatu sifat benda, 

peristiwa, fenomena atau istilah yang mengemukakan tentang hubungan 

antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Teori-teori yang 

cakupannya terbatas dibentuk sedemikian rupa, sehingga hipotesis-

hipotesidapat diturunkan dan dapat diuji secara empirik. 

 Fungsi teori dalam ilu sosial menurut zamroni ( dalam Gurniwan. 

1999) adalah: 

1. Untuk sistematisasi pengetahuan 

2. Untuk eksplanasi, prediksi, dan kontrol sosial 

3. Untuk mengembangkan hipotesis 

 Sistemasisasi pengetahuan merpakan suatu klasifikasi dan 

kategorisasi dari onsep yang dilakukan melalui bebrapa cara. Eksplanasi 

berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi, prediksi berhubungan 

dengan peristiwa yang akan terjadi, dan kontrol sosial berhubungan 

dengan usaha untuk menguasai atau mempengaruhi peristiwa yang akan 

terjadi. Adapun pengembangan hipotesis terjadi, apabila hipotesis sesuai 

dengan kenyataan maka hipotesis tersebut dapat menjadi teori baru. Hal 

ini terjadi karena hipotesis dibangun atas dasar teori yang sudah ada. 

 Teori-teori besar atau grand theory bersifat abstrak dan umum, 

sehingga diandaikan mampu mencakup seluruh realitas  sosial yang ada. 

Adapun theories of the midle range dimaksudkan tidak bertujuanuntuk 

mencakup seluruh realitas sosial, tetapi untuk mnyoroti dan menerangkan 

aspek-aspek terbatas atau gejala-gejala sosial tertentu. D bawah akan 

akan diuraikan tentang teori fungsional, konflik, dan struktural. 

 

11.3 Teori Fungsional 

  Teori fungsional dimakdkan untuk menjelaskan dan memahami 

fungsi dan dampak dari struktur dan pranata sosial dalam hidup 



 

 

bermasyarakat yang teratur dan stabil. Tiap-tiap fenomena sosial 

mempunyai akibat-akibat objektif, baik positif maupun negatif, baik yang 

disadari maupun tidak. Analisis dari dampak suatu perubahan dapat 

membantu menjawab apa sebabnya suatu fenomena dipertahankan, 

diubah, atau dibatalkan, misalnya fenomena pelapisan sosial dipelajari 

sejauh menghasilkan pembagian kerja, pembagian hak-hak dan 

kewajiban, serta pembagian harta benda, ternyata terbentuknya 

pelapisam diyakini untuk kestabilan dan pertahanan diri. 

 Fungsional sebagai teori menjelaskan tentang gejala-gejala sosial 

dan institusi sosial dengan memfokuskan kepada fungsi yang dibentuk 

dan disusun oleh gejala dan institusi sosial tersebut. Menurut Yudistira 

(1996) teori fungsional memperhatikan pada fakta sosial atau social facts. 

Fungsionalisme dalam sosiologi memiliki dua unsur, yaitu: 

1. Suatu teori tentang bagaimana masyarakat berlangung 

2. Menggambarkan suatu metoda untuk mempelajarinya 

 Dalam mencari kaidah-kaidah di masyarakat terdapat tiga masalah 

sebagai azas penting menurut penekatan fungsional, yaitu: 

1. Adakah sesuatu itu berfungsi? 

2. Bagaimana sesuatu itu berfungsi? 

3. Mengapa sesuatu itu berfungsi? 

 Pandangan para fungsional terhadap masyarakat adalah statis atau 

masyarakat erada dalam keadaan berubah secara seimbang, fungsionalis 

menekankan keteraturan masyarakat dimana masyarakat setiap saat 

tunduk pada proses perubahan secara teratur. Setiap elemen masyarakat 

berperan dalam menjaga kestabilan. 

 Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat 

oleh norma, nilai, dan moral sehingga terjadi suatu kohesi yangdiciptakan 

oleh ilai bersama dalam kehidupan masyarakat. Jadi teori fungsional 

memandang nilai dan norma dalam masyarakat sebagai landasan untuk 

memusatkan perhatian kepada keteraturan sosial berdasarkan atas 

kesepakatan diam-diam atau konsensus dan memandang perubahan 

sosial terjadi secara lambat dan teratur ( Ritzer, dan Douglas. 2005). 



 

 

Dibawah ini akan diuraikan teori fungsional dari B. Malinowski, Spencer, 

dan K. Merton. 

 

11.3.1   B. Malinowski. 

 Teori fungsional  dari Malinowski telah memberikan sumbangan 

yang sangat besar bagi perkembangan ilmu sosial terutama sosiologi dan 

antropologi. Sampai dewasa ini, teori-teorinya masih digunakan dan 

metodelogi penelitian etnografi yang digunakannya masih dianggap 

relevan, yaitu metode observasi langsung dimana peneliti langsung 

berhadapan dengan obyek yang ditelitinya. 

 Malinowski Mengembngkan suatu kerangka teori untuk 

menganalisa fungsi kebudayan yang disebut a fungtional of culture atau 

fungsi suatu kebudayaan. Pemikiran dan pendapatnya telah 

mengantarkannya menjadi seorang fungsionalis. Malisnowski meneliti 

kehidupan masyarakat Trobian yang berada di sebelah Barat Daya Pulau 

Papua Nugini. Dari hasil pengamatan kehidupan masyarakat Trobian, 

maka ia mengemukakan (dalam Koentjaraningrat, 1987) tentang konsep 

fungsi sosial mengenai adat dan tingkah laku serta pranata sosial  

masyarakat. Ia membedakan fungsi sosial dalam masyarakat, yaitu: 

1.  Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur kebudayaan 

pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya 

terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain 

dalam masyarakat. 

2.  Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan 

pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya 

terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata yang lain untuk mencapai 

maksudnya seperti dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang 

bersangkutan.  

 3. Fungsi dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga 

mengenai pangaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak 

untukberlangsungnya secara integrasi dari suatu sistem sosial 

tertentu. 



 

 

  Selain memberikan pemahaman tentang suatu fungsi dalam 

kegiatan kehidupan sosial masyarakat, Malinowski juga membahas 

tentang hukum, religi, hubungan kekerabatan dalam suatu masyrakat 

serta perubahan-perubahanan kebudayaan yang mengikuti masyarakat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


