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Perubahan Sosial Budaya
dalam Masyarakal

4ilEEEStst*t{EE8t*
Standar Kompetensi:
Memahami dampak perubahan sosial,

Tujuan Pembelajaran

william F' Ogburn memberikan batasan perubahan sosial pada ruang lingkup kebudayaan,
baik yang material maupun non'material. Menurutnya, perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan
material sering kali melampaui kebudayaan non-material. Perubahan sosial yang pesat hampir selalu
disertai munculnya ketegangan-ketegangan dan perpecahan dalam struktur sosial dan kesenjangan
budaya sert.a diskontinuitas. Kondisi masyarakat yang demikian biasanya mengalami ketertinggalan
budaya (cultural /ag). Semua ini dialami sebagai masalah-masalah sosial ketiki tradisi yang sudah
mapan tidak mampu menyediakan jawaban'jawaban yang siap pakai. Contohnya, setetih manusia
sukses mendaratkan pesawatnya di bulan maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
cengamalan nilai-nilai keagamaan muncul, tentang bagaimana orang melakukan salat, puasa, danrain-lain' Upaya mencari solusi kadang-kadang mengakibatkan orang mempertanyakan asumsi-
asumsi tradisional dan menciptakan bentuk-bentuk baru. Paling tidak orang akan berusaha membela
asumsi-asumsi tradisional dengan jalan menginterpretasikan dan mengaktualisasikannya kembali.
Arlinya, asumsi-asumsi tradisional tersebut dapat disesuaikan dengan situasi yang baru. tnilan makna
Jari kesenjangan budaya (cutturatlag) menurut William F. Ogburn.

Kingsley Davis dalam bukunya Human Society memberikan definisi perubahan sosial adalah
:erubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Berkembangnya proses demokrasi telah
-enyebabkan perubahan-perubahan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. proses ini telah
-elahirkan perubahan kebijakan politik pemerintahan. Peristiwa relormasi di negara kita dirasakan
: ah membawa angin perubahan, baik pada tingkat struktural maupun kultural.
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Tidak jauh berbeda dengan Kingsley Davis, fulac lver nrengatakan bahwa perubahan sosial adalah

perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (.soeial reiatianships) atau perubahan terhadap

keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Selo Soemardjan. Menurutnva, perubahan sosial adalah

perubahan-perubahan yang terladi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan rji dalam suatu masyarakat,

yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dala.mnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara

kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Para sosiolog sering kali mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dengan

perubahan-perubahan kebudayaan. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan

bagian dari perubahan kebudayaan. Jika mengacu kepada konsep kebudayaan Tylor dan Malinowsky

yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem nilai kompleks yang meliputi, pengetahuan,

teknologi, kepercayaan, kesenian, mata pencaharian, moral, hukum, adat istiadat sefia setiap kemampuan

dan kebiasaan manusia sebagai \/arga masyarakat, maka perLrbahan-perubahan kebudayaan tidak

lain adalah perubahan yang terladi dalam unsur-unsur kebudayaan itu, sekaligus di dalamnya terkandung

perubahan sosial.

Perubahan sosial dan budaya merupaka.n tenra penting dalam studi sosiologi. Sebagai ilmu yang

mempelajari dinamika masyarakat, perubahan sosial dan budaya menjadi kalian yang tak terpisahkan

dari sosiologi. Hampir kita tidak pernah menjumpai masyarakat yang tidak berubah atau statis. Seolah-

olah bahwa perubahan merupakan kenyataan sosial vang tak terbantahkan. Perubahan-perubahan itu akan

dapat dirasakan dan diketahuijika seseorang melakukan kajian tentang struktur kehidupan suatu masyarakat

pada waktu tertentu, kemudian membandingkann1la dengan keadaan struktur kehidupan masyarakat

tersebut pada masa lampau. Bagi seseorang ,vang tidak melakukan kajian tentang struktur kehidupan

suatu masyarakat, mungkin akan berpendapat bahrrua masvarakat tersebut tidak mengalami perubahan.

Perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam masyarakat berbeda-beda. Di satu sisi ada

masyarakat yang melakukan perubahan dengan cepa.t di sisi la.in ada masyarakat yang mengalami

perubahan lambat. Perubahan-perubahan yang biasa teriadi dalam masyarakat meliputi nilai-nilai sosial,

norma-norma sosial, pola-pola perilakLr organisasi susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan'lapisan

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial, dan lain-lain Kecanggihan dan

perkembangan teknologi yang begitu ceBat meniadikan setiap pelosok di muka bumi ini bisa dijangkau

dengan teknologi komunikasi, seperli raciio. televisi handphone, dan internet. Orang-orang desa bisa

mengikuti perkembangan masyarakat di seantero dunia melalui tayangan-tayangan elektronik yang

sebelumnya tidak pernah mereka rasakan.

Sunbet: www. shullerstock com

Gambar 1.1 Telepon seluler merupakan wujud
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Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya

Menurut Soerjono Soekanto (2002'.311-316), perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan
-: dalam beberapa bentuk, yaitu:

' .: :-- j 'i!::..i,i.ij :.-r:i-i.!l iic:f.lJlr-<i_]

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang

:: :nQ menQikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinva

1^pa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat

--:uk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru,

.,rg timbul sejalan dengan pedumbuhan masyarakat. Perubahan yang bersifat evolusi pada dasarnya

--:oat digolongkan ke dalam beberapa kategori.

Teorr ini menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang

-:ryangkut perubahan sosial maupun perubahan kebudayaarr yang mengikuti tahapan-tahapan tertentu,

-,;ai dari bentuk perubahan yang paling sederhana hingga bentuk perubahan yang paling kompleks

1:au sempurna Pelopor teori ini adalah August Comte dan Herbeft Spencer. Menurut Comte, tahapan-

:=.apan perkembangan masyarakat selalu ditandai dengan tahapan teologis, metafisik, dan positif.
-:rapan{ahapan perubahan masyarakat yang digambarkan Comte tersebut kemudian dikenal dengan
- -<um tiga tahap.

Perlama, tahap teologis merupakan tahapan di mana masyarakat meyakini benda-benda yang

.:a di alam semesta inidikendalikan oleh kekuatan yang disebut supranaturalatau kekuatan yang berada

: tar kuasa manusia. Kekuatan tersebut terus-menerus mengontrol dan menguasai seluruh gejala alam.

Kedua, tahap metafisik merupakan tahapan transisi antara teologis dengan positif Tahap ini ditandai

- =n suatu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dengan akal budi.

l=am tahap ini posisi akal dianggap sudah berperan dominan, walaupun belum sepenuhnya.

Ketiga, tahap positif merupakan tahap yang digambarkan Comte sebagai tahap paling sempurna

-=',,embangan manusra. Manusia meyakini bahwa data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir.
:-a' budi berperan penting sepedi dalam periode metafisik, tetapi harus dipimpin oleh data enrpiris

--1nson, 1994: 86) Segala sesuatu yang berbau gaib dalam periode ini sudah tidak tampak lagi.

:=^,.uanya semata-mata dikendalikan oleh hasil riset-riset ilmiah manusia yang berlandaskan
:='galaman empirik. Periode ini, oleh Comte dianggap sebagai periode puncak peradaban manllsia,

.=,aligus siap menjadi "agama" tersendiri (pseudoagama).

Jika kita perhatikan kondisi masyarakat sekarang yang telah mengalami modernisasi sebagai akibat

-,- :erkembangan sains dan teknologiyang pesat, maka jelas bahwahukumtigataha.pyang dikemukakln

- --:e telah gagal. Mayarakat modern tetap saja masih mengakui kekuatan-kekuatan lain di luar

- -^, a atau sesuatu yang dianggap supranatural. Contoh konkret, masih banyak realitas dalam masyarakat
. , :ahwa perilakLr masyarakat masih jauh dengan kondisi masyarakat sebagaimana yang digambarkan

- --:e Kita masih menjumpai para pejabat, elit politik, dan selebriti yang masih nrenggunakan "orang

- -::'" atau dukun untuk naik jabatan atau untuk sekadar alasan mempertahankan popularitasnya dan

: --ain, Arlinya, kendati lingkungan peradaban mereka sudah demikian maju, tetapi perilaku-perilaku
'=-=.tu masih saja bergantung kepada kekuatan gaib atau yang sejenisnva.

:='-:ahan Sosial Budaya dalam Masyarakat



Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahaptahap terlentu

yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Prinsip-prinsip teori

ini diuraikan oleh Herberl Spencer, yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan

dari kelompok homogen ke kelompok heterogen, baik sifat maupun susunannya. Menurut Spencer,

perkembangan manusia berjalan secara alami, dimular dari periode sederhana hingga mengalami

perkembangan yang kompleks.

Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan teftentu

dalam evolusi masyarakat, misalnya mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem

pencaharian dari sistem berburu ke peftanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang

bersangkutan dan seterusnYa.

Dalam kondisi masyarakat yang kompleks dewasa ini sangat sulit untuk melihat apakah

perkembangan masyarakat melalui tahapan-tahapan tertentu, Apakah akhir dari perkembangan

masyarakat itu sebagaimana yang digagas oleh Comte dengan konsep positivismenya yang menaifkan

nilai-nilai agama serta Spencer atau Pitirim Sorokin dengan tipetipe mentalitas budayanya. Semuanya

tidak ada yang pasti, seolah-olah manusia tidak mampu meramalkan tujuan akhirnya karena manusia

secara naluri masih meyakini bahwa ada "kekuatan lain" di luar dirinya Kejadian alam masih dianggap

sebuah misteri kehidupan.

Bangsa Amerika yang mewakili bangsa modern, tetap saja tidak mampu mengukur dan

mengantisipasi seberapa dahsyatnya kerusakan yang akan ditimbulkan lika badai Tornado melandanya.

Mereka baru bisa menggambarkan gejala-gejala kedatangannya. Demikian juga dengan kejadian-

kejadian alam yang lain, manusia tidak mampu mendeteksi seakurat mungkin.

Adapun perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung

dengan cepat dan sangat berpengaruh terhadap dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sebetulnya, yang menjadi ukuran perubahan yang bersifat revolusi adalah kecepatan suatu perubahan

itu berlangsung. Kendati demikian, hal ini juga dapat dikatakan relatif. Hal ini karena jika kita menilik

sejarah masa lalu, proses revolusi yang terjadi cukup memakan waktu lama. Revolusi industri di lnggris

berjalan cukup lama, demikian juga revolusi yang terjadi di negara kita juga didahului dengan sejumlah

rentetan peristiwa sebelumnya, Contohnya, revolusi yang dilakukan PKI pada akhir September 1965,

yang kemudian kita kenal dengan Gerakan 3O-S-PK|, sebelumnya didahului oleh Peristiwa Madiun

1g48. Revolusi merupakan perubahan besar, yang dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa

rencana. Secara sosiologis, agar revolusi dapat terjadi harus ada beberapa kriteria, yaitu:

Harus ada keinginan untuk melakukan perubahan.

Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat

tersebut.

Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian

merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.

Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.

Harus ada momentum (keadaan yang tepat) untuk memulai sualu gerakan.
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Revolusr besar yang menjadi tonggak sejarah bangsa lndonesia adalah ketika bangsa lndonesia

reproklamasikan kemerdekaan lndonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Jepang

rengalami kekalahan di mana-mana dari tentara Sekutu. Hal ini dianggap sebuah momentum besar

tan tepat oleh bangsa lndonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Moh. Hatta

: tunjuk sebagai pemimpin yang mampu menampung seluruh aspirasi rakyat, sekaligus mampu

'ierumuskan tujuan-tujuan negara.

Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang telah dipersiapkan dan diperkirakan

s:oelumnya, Pihak yang menghendaki perubahan disebut sebagai agen perubahan (agent of change),
:3en perubahan bisa diwakili oleh seseorang, bisa juga diwakili oleh sekelompok orang yang diberi
.:percayaan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang

: <ehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of
:^,ange tersebut. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan

='rebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (soclalengineering) atau perencanaan sosial (soclal

: anning).

Adapun perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang terjadi

::ak dikehendaki dan cenderung berada di luar jangkauan pengawasan masyarakat sehingga dapat

-:nyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Apabila perubahan

. a,rg tidak dikehendaki tersebut berlangsur''g bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki
*axa perubahan tersebut mungkin mempunyaipengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-

-='tbahan yang dikehendaki. Misalnya, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menggabungkan

l=parlemen Perdagangan dan Departemen lndustri, merupakan perubahan yang dikehendaki sekaligus

:ax dikehendaki, terutama bagi orang-orang yang memiliki kepentingan atau bagi orang-orang yang

,.an kehilangan jabatan karena perubahan tersebut cukup berpengaruh terhadap struktur dan posisi-

: -s si jabatan tertentu.

Sesungguhnya suatu perubahan yang tidak dikehendaki bisa saja sangat diharapkan dan diterima

- :n masyarakat. Perubahan ini sudah diperhitungkan oleh para agen perubahan bahwa perubahan-

:='tbahan lain akan muncul dan menrmpa sektor-sektor lain. Kendati demikian, tetap saja untuk

-='amalkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki sulit dilakukan. Perubahan yang

: -:nendaki merupakan suatu teknik sosial yang oleh Thomas dan Znaniecki dimaknai sebagai suatu

:':-ees yang berupa perintah dan larangan atau berupa aturan-aturan yang bersifat antisipatif.

Perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang

:.-angsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Brasanya perubahan seperti ini menimbulkan

:. :ai yang tidak diharapkan dan kadang kala merupakan akibat adanya perubahan yang direncanakan

.:,- dikehendaki. Misalnya, munculnya budaya konsumerisme sebagai dampak dari globalisasi.

Proses perubahan yang pengarunya kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah perubahan

=-: re(adi pada unsur-unsur sosial yang tidak membawa dampak langsung atau pengaruh langsung

=-: :ukup berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, hal ini karena tidak mengakibatkan

-=--:ahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya, perubahan dalam mode

::.1al dan mode rambut,

:=-:ahan Sosial Budaya dalam Masyarakat



Adapun proses perubahan yang mempunyai pengaruh tresar adalah perubalian sosial budava

yang dapat mengakibatkafl nprrrh"han clalan" herha.Oai seli kehidunan masyarakat dan membavra

pengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya: tndustrialisasi, perubahan poltt '
lndonesia setelah Orde Baru, seda munculnya Orde Reformasi

arlartallallallaf!rrt'lrl

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Secara garis fuesar, faktor{aktor yang menyeliabkan terjadin,Ta perubahan-perubahan sosial dan

budaya dibagi meniadt dua macam, yaitu,

Perubahan bisa terjadi karena bersumber clari dalanr masyarakat itu sencliri. Dalam konteks ini

rnasyarakat secara sadar dan sengaja menginginkan suatu perubahan. Hal ini bisa terjadi karena

sistem lama atau nilai-nilai lama yang berkaitan dengan adat istla,lat masyarakat dianggap sudah tidak

perlu lagi dipertahankan. Misalnya, cara membajak sawah yang sudah turun-temurun menggunakan

teknik tradisional dipertahankan atau cara penangkapan ikan oleh nelayan dengan menggunakan

rnetode dan teknologi sederhana, setelah terladi modernisasi. teknologr d ganti dengan cara-cara modern

yang lebih efektif dan efisien. Perubahan internal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang terjadi di negara-negara berkembang, seperti

lndclnesia, telah rnenyebabkan terjadinya perubahan baik pada tingkat struktural maupun kultural'

Perubahan yano terjadi dalam struktur masyarakat. terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan.

lltisainya, munculnya hak-hak individu atas tanah, sewa tanah sistem gadai tanail, dan lain-lain yang

sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi. Perubahan itu terladi mengingat masyarakat semakin sadar

bahwa tanah menjadi terbatas. Adapun pada tingkat kuitural terladi perubahan perilaku dari

mementingkan solidaritas berubah menjadi lebih individual daripada mementingkan kelompok.

Demikian halnya ketika penduduk berkurang sebagai akibat migrasi urbanisasi, dan transmigrasi,

dampak ini akan tampak terasa pada struktur sosial Contohnya kepemimpinan pemuda di sebuah

desa suiit rlibentuk karena sebagian besar pemudanya pindah ke kota. Kondisi ini lebih tampak lagi

ketika kita berkunjung ke desa-desa di Pulau Jawa. Sebagian besar tenaga produktif lebih memilih

mencari kehidupan di kota-kota besar dibandingkan mengurus dan mengelola desanya sendiri.

Tak dapat clisangkal bahwa penemuan-penemuan baru dalam segala sektor kehitjupan, terutama

yang clirnotori c,leh berbagai penemuan ilmiah dan pengembangan teknologi modern, sangat dirasakan

akan membawa pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan sosial budaya. Menurut Koenjtaraningrat

(1gg0: 256-257), penemuan-penemuan baru secara istilah dapat dibedakan ke dalam dua pengerlian,

yaitu (1) discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun berupa

gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau melalui serangkaian ciptaan individu. (21 invention,

yaitu dlseove ry alau penemuan-penemuan baru yang sudah benar-benar diakui dan diterapkan oleh

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

SosiologiXll



Proses discovery hingga inv'ention sering kalr memeriukan proscs yang panjang, yang melibatkan
.:rangkaian penciptaan. Misalnya, penemuan mobildiawalioleh S. l\,{arcus (1S7S)yang berkembangsaan
:rstria. la mengawali dengan membuat mrotor gas yang pertama. Kendati demikian, Marcuslah yang
r anggap telah membukukan penemuan tersehut. Akibatnya, terciptalah sebuah kereta yang tida[
-enggunakan tenaga kuda lagi, tetapi rnenggunakan mertr:r gas. Setelah t<urang lebih 30 tahunan, penemran,
::nemuan baru yang menyempurnakan alat tadi bermunculan, baik di Amerika maupun di Eropa.

' lnovasi
Penemuan salah satu unsur kebudayaan oleh individu atau kelompok yang ada di masyarakat
disebut inovasi. Dengan demikian, inovasi berkaitan dengan pembaruan kebudayaan khusus
mengenai unsur teknologi dan ekonomi,
Dalam tiap masyarakat terdapat individu-individLr yang sacJar akan adanya berbagai kekurangan
dalam kebudayaan mereka. Mereka berbuat sesuatu untuk memperbaiki kekurangan sehingga
muncullah para pencipta dengan penemuan-penemuan baru yang bersifat discivery maupun
invention. Oleh karena itu, proses inovasi sangat erat kaitannya dengan penemuan baru dalam
teknologi, yaitu berupa cliscavery dan inventian.

2 Discovery

Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru ataupun
ide baru. Discovery akan menjadi inventionjika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan
menerapkan penemuan baru itu. Sering kali proses dari discavery sampai ke inventiontidak hanya
membutuhkan satu pencipta, tetapi rangkaian dari pencipta-pencipta.

Apabila ditelaah perihal penemuan baru tersebut, arJa beberapa pendorong bagi penemuan barujalam masyarakat, antara lain:

' Kesadaran dari orang perorang akan kekurangan dalam kebudayaannya.
2 Kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
3 Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Penemuan-penemuan baru dalam kebudayaan jasmaniah atau kebendaan menunjukkan adanya
cerbagai pengaruh pada masyarakat Pengaruh suatu penemuan baru tidak hanya terbaias pada suatu
oidang tertentu saja, tetapi sering kali meluas ke bidang-bidang lainnya.
I Satu penemuan baru (invention) menimbulkan perubahan-perubahan ke bidang-bidang lain.

Contohnya, penemuan radio menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga
kemasyarakatan, seperti poiitik, sosial, penerangan, pendidikan, agama, pemerintah, rekreaii,
adat istiadat, dan kesenian. Pengaruhnya dapat digambarkan sebagai berikut.

penemuan radio
-+ : bidang-bidang yang berubah

Gambat 1 2 Perubahan yang sifatnya nenyebar
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Gambar 1 4 Perubahan yang silatnya memusai

Selain penemuan-penemuan baru di bidang unsur-unsur kebudayaan iasmaniah atau kebendaan,

terdapat juga penemuan-penemuan di bidang rohaniah, misalnya ideologi baru, aliran kepercayaan

yang'baru, dan sistem hukum yang baru. Penemuan ini oleh Ogburn dan Nimkoff dinamakan social
'invintion, 

yaitu penciptaan pengelompokan baru individu-individu atau penciptaan adat istiadat baru

dan perikelakuan sosial yang baru'

Hal terpenting Oari socral invention adalah akibatnya terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan,

yang kemudian blrpengaruh pada bidang-bidang kehidupan lainnya. Misalnya, dengan dikenalnya

nasLnalisme pada awal abad ke-20 oleh masyarakat terjajah yang pernah mengalami pendidikan

Barat, timbullah gerakan-gerakan nasional yang menginginkan kemerdekaan politik. Gerakan tersebut

menimbulkan temoaga kemasyarakatan baru, contohnya parlai-partai politik dan terbentuknya negara-

negara baru.

Satu penemuan baru menyebabkan perubahan-perubahan yang menjalar dari lembaga satu ke

lembaga yang lainnYa

Contohnya, penemuan kapal terbang membawr pengaruh terhadap metode peperangan, yang

kemudian memengaruhi munculnya negara yang kuat dan negara yang lemah. Hal ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

Keterangan:

I : penemuan kaPal terbang

1 : metode perang

2 : negara-negara besar

3 : kekuatan suaiu negara

Gambarl3Perubahanyangsifatnyamenjalardartlenbagasatukelembagayanglalnnya,

Beberapa jenis penemuan baru yang dapat mengakibatkan satu jenis perubahan'

Contohnya, (1) penemuan mobil, (2) kereta api, dan (3)telepon menyebabkan tumbuhnya daerah'

daerah baru pinggiran kota. (Dikutip dari Pengantar Sosiologi, Soerjono Sorkanto, hal.304).

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

SosiologiXll



Di lndonesia, penggunaan mesin-mesin otomotif masih mengandalkan produk luar negeri. Jika
cilihat dari kebutuhan pasar yang potensial, indonesia merupakan negara yang berpeluang besar
-rntuk menciptakan mesin-mesin otomotif sendiri, baik berupa motor maupun mobil, mengingat kebutrihan
alat-alat transporlasi di lndonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Coba perhatikan betapa besar invasi teknologi transportasi yang dilakukan negara-negara industri
naju, seperti Jepang dan Korea. Hal ini mengetuk hati generasi bangsa agar menggunakan tangan-
:angan kreatif dan produktifnya dalam rangka menciptakan penemuan-penemuan ilmiah sehingga
:apat bersaing dengan negara maju, tidak lagi menggantungkan teknologi negara-negara maju. Terleblh-
ebih di era pasar bebas, negara-negara berkembang cenderung dirugikan karena tidik mamfu menahan
rvasi teknologi negara-negara maju sehingga mentalitas bangsa di negara-negara berkembang
:enderung konsumerisme, lebih mengutamakan menjadi "pengguna,, daripida ,,peicipta,,.

Dalam setiap masyarakat tentu ada individu atau kelompok yang sadar akan adanya kekurangan
:alam kebudayaannya. Situasi ini dapat menjadi faktor pemicu bagi sekelompok orang uniuk melakukan
::rubahan-perubahan. Mereka inilah yang kemudian menjadi motor penggerak perubahan dan
.=<aligus pencipta dari penemuan,penemuan baru.

Penemuan-penemuan baru yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan pada pelbagai
::'emuan kebudayaan yang bersifat material. Sesungguhnya, penemuan-penemuan baru dalam bidang
'=rudayaan material juga berdampak pada penemuan-penemuan baru di bidang kebudayaan non-
-aterial, misalnya: ideologi baru, aliran-aliran kepercayaan yang baru, cian sistem hukum yang baru.
-:rtoh konkret yang terjadi baru-baru ini di masyarakat kita adalah munculnya aliran keperciyaan baru
-=^gikut "Eden" dan pengikut aliran teftentu di Jawa Timur dan Sulawesi.

Penemuan-penemuan baru yang menyentuh nilai-nilai kebudayaan non-material oleh Ogburn
:=' Ningkoff dinamakan penemuan sosial atau social invention. Sociat invention adalah penciptaan
-='gelompokan individu-individu yang baru atau penciptaan adat istiadat baru maupun suatu perilaku
:-:a yang baru. Akibat yang terpenting adalah adanya perubahan-perubahan terhadap lembaga.
:-3aga kemasyarakatan dan bidang-bidang lain.

, --.1'.-' 
."., -]::' ,.....,\, : t '.:"-. .-.' t ''

Terjadinya perubahan sosial dan budaya sering kali disebabkan oleh adanya peftentangan atau'--' ( dalam masyarakat, baik konflik antara individu dengan kelompok maupun antara kltompo1
::-lan kelompok.

Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan
'= --pok. Pada masyarakat tradisional yang bersifat kolektif, segala kegiatan didasarkan pada
:::'lrngan masyarakat. Dengan demikian, tidak jarang timbul perlentangan antara kepentingan individu
-:-::n kelompoknya yang menimbulkan perubahan-perubahan. Perlentangan antarkeiompok mungkin
=',: antara generasi tua dan muda. Peftentangan Eenerasi sering terjadi dalam masyarakat yang
:::1^g berkembang dari tahap tradisional menuju modern. Generasi muda yang beljm terbentuk
'=:':adiannya lebih mudah menerima kebudayaan asing daripada generasi tua.

- mumnya, masyarakat tradisional yang ada di lndonesia memiliki sifat solidaritas yang kuat. Hampir
,=:=. xegiatan didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Bahkan, dijadikan motto [embangunan- -:3nesia, yaltu kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan individu dan golongan.

= 
- - ^ sejauh ini motto tersebut implementasinya sudah banyak berubah. Orang lebih ,.ngltrrrxrn

':::^:1gan dirinya dan keluarganya daripada memikirkan atau mendahulukan kepentingan orang lain.

::-=ahan Sosial Budaya dalam Masyarakat



Adanya pergeseran nilai ini diakibatkan terjadinya benturan kebudayaan. Dalam era globalisasi,

benturan 
-t<ebudiyaan 

ini sering disadari. Penetrasi atau masuknya kebudayaan asing ke dalam

kebudayaan asli yang berkesinambungan akan mengakibatkan runtuhnya nilai'nilai kebudayaan asli

sehingga kebudayaan asing lebih diakomodasi dan lebih dibanggakan. Contohnya, sifat kolektivitas

berutJ menjadilndividualiitis. Gaya atau model pakaian sering kali mengikuti pola-pola Barat yang

tidak sesuai lagi dengan norma-norma kebangsaan.

#. ?*r3kdr*ya p*:rrl&*r*ndafta# &ta;i t#

perubahan sosial dan kebudayaan juga sering terjadi akibat adanya pemberontakan atau revolusi'

Untuk kasus ini sudah banyak contoh yang dapat kita saksikan. Akibatnya, terjadi pemberontakan atau

revolusi perubahan di tingkat struktur maupun kultur sulit dihindari. Misalnya, struktur pemerintahan di

lran berubah setelah terliOi nevotusi lran yang diprakarsai oleh Ayatulloh Khumaini' Demikian juga

yang terjadi di belahan bumi Afrika, seperti Ethiopia, Burundi, dan Uganda.

*. &efrar yamg dee$ f,drcr {gffst*rfl&af}

perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan bisa juga terjadi oleh adanya faktor dari luar'

perubahan-perubahan yang bersumber dari luar tersebut adalah sebagai berikut.

fr. F*rr:hrtrta* c":ridrngrungam akm yamg ada di seftilar

Manusia dalam kehidupannya selalu menyatu dengan alam dan lingkungan sekitarnya, terlebih

dalam kehidupan masyarakat tradisional, yang sangat bergantung terhadap alam. Pemanfaatan

lingkungan alam yang iidrk b.n.r akan menimbulkan berbagai bencana, seperti erosi, banjir, dan

keleringan. perkembingan pembangunan berhasil meningkatkan kesejahteraan, tetapi dapat pula

menimbulkan p.n..rai.n iingkungan jika tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan alam.

pencemaran lingkungan alam akibat limbah pembangunan, antara lain berupa limbah industri, limbah

permukiman roti, timnarr kendaran bermotor, limbah peftanian, dan limbah pariwisata. Oleh karena itu'

iingkungan alam yang banyak tercemar adalah lingkungan sungai, danau, udara, dan tanah. Negara-

nelara industri yang sudah maju banyak mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan yang

.ut up ,.rnprihatinkan. Contoh tersebut terjadi di negara lain, tetapi dapat juga terladi di negara kita jika

tidak cepat mengambil langkah'langkah pencegahan sejak dini'

Masih jelaJdi pelupuk mata kita, tepatnya 26 Desember 2004 teriadi tragedi tsunami yang

meluluhlantakkan "serambi Mekah", Aceh. Tragedi memilukan tersebut telah memporakporandakan

seluruh tatanan sosial yang ada. Struktur pemerintahan, keluarga, dan sistem kekerabatan mengalami

perubahan seketika, tanpi ada yang menduga sebelumnya. Terjadinya gempa bumi, yang kemudian

disusul naiknya gelombang air laut tersebut telah menghancurkan seluruh struktur kehidupan

masyarakat ncefr. Hat ini menyebabkan penduduk yang masih tersisa dan mendiami daerah-daerah

tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di tempat tinggalnya yang baru (tempat

pengungsian atau relokasi) mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru

i.,..Ort. Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatannYa.

Dalam suatu masyarakat yang kebiasaannya mula-mula hidup dari berburu, kemudian menetap di

suatu daerah pertanian, maka perpindahan itu akan melahirkan perubahan-perubahan dalam diri

masyarakat tersebut, misalnya timbul lembaga kemasyarakatan baru, yaitu pefianian.
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Perubahan yanp bersumber pada ling;kilnq;an alam fisik, kadang-kadang disebabkan oleh'lakan para vvarga masyarakat itu sentiiii. h:t;;ainlia, peltggunaan tanah tanpa memperhitungkan
'= :starian humus tanah, penebangan hutan tanna m*rnikii'kan penanaman kenr[:ali, clan lain sebagainya.

-- P*i;*r*lrpac

Peperangan Cengan negara lain dapai puk: menl,rebabkan teijadinya perubahan-pei-ubahan, hal- karena biasanya negara yang menang akan nrerrraksakan kebudaldannr,rs pada negai.a ,vang kalah.
lcntohnya, negara-negara yang kalah daiam Perang Eunia ll banyak sekaii rnengalami perubahan
:alam lembaga kemasyarakatannya dan kebrirlalraannya. NeEara-negara yang kalah dalam perang
llnia ll, seperti Jerman dan Jepang, mengalami perubahan-perubahan besar dalam masyarakat,
-i stem persenjataan di kedua negara ini selalu elikontrol oleh Amerika dan sekutunya. Akibatnya, Jepang
:an Jerman lebih mengutamakan teknologinya cjibandingkan memodernisasi persenjataannya.

- lrf,rtg*iu,.-* **:**-i{,*le,*ii a;:;Si*fae*l I*if;

Hubungan yang dilakukan secara fisik aniara c.lua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk
"nenimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, setiap masyarakat mernengaruhi masyarakai lainnya di
samping menerima pengaruh dari masyarakat vanq lain^

Namun, apabila hubungan tersebut berj*lan melalui aiat-alat komunikasi massa maka ada
remungkinan pengaruh itu hanya datang clari satu pihak saja, yaitu dari masyarakat pengguna alat-alat
iomunikasi tersebut. Adapun pihak lain hanya menerima pengarLih tanpa mempunyai kesempatan
memberikan pengaruh balik. Apabila pengaruh dari rnasyarakat tersebut diterima ti,lak karena paksaan

'-naka hasilnya dinamakan demanstration effect. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing di
dalam antropologi budaya disebut akulturasi. Di era Elobalisasi, transformasi budaya dilakukan melalui
leknologi komunikasi. Negara yanE memiliki krrunggulan teknologi komunit<asi akan dengai1 mudah
melakukan transformasi bLidayanya ke negara-negara lain.

Dalam pertemuan dLia kebudayaan tidak selalu akan terjatti proses saling rnemengaruhi. Kadang
kala pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling menolak. Keaeiaan semacam itu dinamakan
cultural animosity. eontoh cultural animosity yang ada hingga kini adalah antara Surakaila dengan
Yogyakarta yang dapat dikembalikan pada tahun 1755 dan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757.
Pertemuan kedua kebudayaan ini mula-rnula rJieurali clenqan pertentangan fisik yang kemudian
dilanjutkan dengan peftentangan-perlentangan dalam segi-segi kehidupan lainnya. Sampai sekarang
corak pakaian kedua belah pihak tetap berbeda, demikian pula tariantariannya, seni musik tradisional,
gelar-gelar kebangsawanan, dan sebagainva, paclalial mereka berasal dari sumbei-dan dasar yang
sama, yaitu kebudayaan khusus (subculfr,rre) Jarnra.

Apabila salah satu dari dua kebudayaan vani; br.:ftei-r:u mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi
maka yang terjadi adalah proses imitasi, yaitu pcnirucn t*i'nadap unsur-unsur kebudayaan lain. Mula-
mula unsur-unsur tersebut ditambahkan pada kcbi-iiieyaan asli. Akan tetapi, lambat laun unsur-unsur
kebudayaan aslinya diubah dan diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut. Hal ini terjadi
pada kebudayaan kita, nilai-nilai budaya bangsa kita sudah banyak digantikan dengan budaya-budaya
asing, terutama dalam gaya hidup hedonis.
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Prlnsip Perubahan Sosial Budaya

Prinsip perubahan sosial budaya itu berjalan terus-menerus dari suatu waku ke waKu berikutnya.

Contohnya, kita lima tahun yang lalu masih anak-anak dan kini dewasa. Contoh lainnya adalah pohon

jambu yang berada di halaman rumah kita pada tahun lalu masih kecil dan saat ini sudah besar, bahkan

sudah berbuah. Jadi, perubahan waktu senantiasa membawa akibat perubahan pada keadaan.

Karakteristik dinamika budaya dapat ditentukan oleh beberapa hal, sepefti:

1. Perubahan Sosial Budaya Diakibatkan oleh Faktor Waktu

Dinamika budaya diakibatkan oleh faktor waktu disebut juga perubahan secara alamiah, seperti

perubahan pada pertumbuhan manusia, yang semula disebut bayi, tumbuh menjadi anak-anak,

kemudian menjadi dewasa, menua, dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu berlaku pula pada aspek-

aspek kehidupan yang lainnya.

2. Perubahan Sosial Budaya Tidak Bersitat Alamiah

Dinamika budaya yang tidak bersifat alamiah biasanya ada fakor yang menjadi penyebabnya,

misalnya disebabkan adanya faktor kontak budaya melalui proses peniruan atau pengambilan suatu

unsur budaya luar kemudian dijadikan kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perubahan

cara ini relatif lebih cepat karena ada proses rangsangan yang sengaia diciptakan, Jika diperhatikan,

kehidupan manusia dan masyarakat dari waktu ke waku mengalami peningkatan. Peningkatan yang

dapat dilihat dan dirasakan langsung adalah sistem teknologi. Banyaknya penemuan baru mempermudah

masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan hidupnya. Teknologi tradisional yang dipakai oleh

masyarakat banyak yang diganti dengan teknologi modern dapat meringankan usaha manusia.

Meningkatnya produksi yang dihasilkan akan berdampak pada peningkatan kehidupan yang lebih

baik. Selain itu, kehidupan modern yang ditandai oleh lebih terbukanya jenis pekerjaan di bidang jasa

akan membuka lapangan kerja, Dengan terbukanya pekerjaan di bidang jasa, seperti telekomunikasi,

perbankan, transportasi, pendidikan, dan tenaga kerja produktif banyak terserap.

3. Perubahan Berjalan dari Bentuk yang Sedei,rhana Menuju Sesuatu yang Lebih Rumit

Dinamika budaya berjalan dari bentuk yang sederhana menuiu sesuatu yang lebih rumit. Contoh

bentuk yang sederhana adalah di kehidupan pedesaan yang sistem kehidupan sosialnya, mata

pencaharian hidupnya, dan teknologi yang digunakan serba terbatas, Di mana untuk mengolah tanah

pertaniannya hanya dengan menggunakan tongkat yang ujungnya dilancipkan untuk memasukkan biji-

bijian dalam tanah, tidak mengenal pemupukan dan penyemprotan. Sebaliknya, kehidupan di perkotaan

sudah sangat rumit atau komPleks.

4. Perubahan pada Setiap Masyarakat Tingkat Kecepatannya Berbeda'heda

Perbedaan tingkat kecepatan dalam perubahan setiap masyarakat disebabkan adanya faktor-

fa6or yang memengaruhi, baik faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong. Dalam kehidupan

bermasyarakat senantiasa ada individu yang setuju ataupun tidak setuju dengan adanya perubahan.
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r{E- Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial Budaya
S=='

' Faktor.taktor yang Mendorong Proses Feruhahan Sosial Budaya

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat selalu dipacu oleh faktor-faktor yang menjadi
:endorong terhadap perubahan tersebut. Unsur-unsur yang sudah terbuKi baik yang dimiliki masyarakat

=pat 
menjadi landasan atau acuan untuk masuknya hal-hal baru. Suatu masyarakat yang sadar akan

*gala kekurangannya dalam kehidupan akan terdorong untuk menciptakan hasil karya untuk menutupi
<ekurangannya itu. FaKor-fakor tersebut adalah sebagai berikut.

: Adanya kontak dengan kebudayaan lain

Salah satu proses yang meliputi adanya kontak dengan kebudayaan lain adalah drffuslon. Difusi
adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu satu kepada individu lain dan dari
rusyarakat satu ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun
cenemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru

lang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat luas sampai
;mat manusia di dunia dapat menikmati manfaat kegunaannya. Proses tersebut merupakan pendorong
rertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan masyarakat.

Ada dua tipe difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antarmasyarakat. Faktor-faktor yang
memengaruhi terjadinya difusi intramasyarakat adalah sebagai berikut.'l. Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan.
2. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang memengaruhi diterimanya atau tidak diterimanya

unsur-unsur yang baru.

Unsur baru yang berlawanan dengan unsur lama, kemungkinan besar tidak akan diterima"
Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan
memengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diteima atau tidak.
Pemerintah dapat membatasi proses difusi tersebut.

Adapun difusi antarmasyarakat dipengaruhi beberapa faktor, yakni:
Adanya kontak antarmasyarakat-masyarakat tersebut.
Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut.
Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tuersebut
Adatidaknya unsur-unsur kebudayan yang menyaingi unsur-unsur penemuan baru tersebut.
Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini.

Paksaan untuk menerima suatu penemuan baru

Pertemuan antara individu dari suatu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya juga
memungkinkan terjadinya difusi. Misalnya, hubungan antarindividu yang tiap-tiap bentuk kebudayaannya
hampir-hampir tidak berubah. Hubungan demikian dinamakan hubungan symbiotic. Cara lain yang
mungkin pula dilakukan adalah dengan pemasukan secara damai (penetration pacifique). Misalnya,
unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh para pedagang masuk ke dalam kebudayaan penerima
dengan tidak sengaja dan tanpa paksaan. Walaupun demikian, kadang-kadang penetration pacifique
juga dilakukan dengan sengaja, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh para penyiar agama. Cara
lain adalah paksaan, misalnya menaklukan masyarakat lain dengan peperangan.

13Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat

l

I

l

'l



Proses difusi dapat menyebabkan lancarnva Lrrc;€1s perubahan karena difusi memperkaya dan

menambah unsur-unsur kebudayaan yanU se rrririlia!i nremerlukan perubahan-perubahan dalam

lembaga-lembaga kemasyarakatan, atau bahkuir uuirggai;tian lembaga'lembaga kemasyarakatan lama

dengan yang baru.

h. $isfer; per: r"r f*rmtei y*rry riqir.

Setiap indiviclu, pada umumnya mengingini<an pendtoikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan

formal. Makin banyak clan rrrakin iinggi pendiCikan, makin baik Setiap \"iarga negara menginginkan

agar dapat melanjutkan pendidikannya sepanjang hidup Pemertntah menjamin bahwa setiap warga

negara berhak rnendapatkan penclidikan yang layak. Pendidikan mengemban misi untuk mencerahkan

kehidupan manusia karena pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan.

Dalam penrlidikan bukan hanya kemampuan inteiektual saja yang dikembangkan, namun

keterampilan, solidaritas, dan ketajaman intuisrjuga mendapat porsi yang sama Sama-sama nterupakan

potensi-potensi manusia yang harus terus-menerus dikembangkan sehingga manusia memiliki

kecerdasan intelektual, keterampilan, moralitas yang tangguh. dan berakhlak mulia. Oleh karena itu,

pendidikan sering disebut sebagai sarana untlrk "memanusiakan manusia", Semakin tinggi pendidikan

seseorang, semakin besar tanggung jawab yang dipil<ulni/a untuk senantiasa memberikan aspek manfaat

bagi keberadaan umat ma.nusia. Orang yang berpendidikan akan rnerasa sadar bahwa tanggung

jawabnya untuk memherikan pencerahan terhadap sesama manusia semakln besar. Pada gilirannya ia

akan dapat menilai, apakah kebudayaan masyarakatnva akan Capat memenuh kebutuhan-kebutuhan

zaman atau tidak"

Semua itLr bisa diukur oleh kualitas sumber claya rnanusianya (SDlv1) Semakin besar kualitas

SDM yang dimiliki oleh suatu negara, semakin tngai deralat negara tersebut Menurut data yang

dipublikasikan oleh United Nations Developmenl Prcgramme (UNDP) yang diberi ludul Human

Development Repoft tahun '1996, kualitas SDirii reoara frria n',asih sangat memprihatinkan. Laporan

UNDP itu rnemuat indeks kualitas SDM (Humait Dev'etctqect lndex-NDl) dari 174 negara di dunia.

Dalam laporan UNDP tersebut kita berada BaCa rtuian ke-102. Sebuah kondisi yang amat

memprihatinkan.

c. nne*cfta,-gai trasif &arya $ssr,$iano C,'senat 1cron}an-Canrgar 'lnts:k maiu

Sikap menghargai dan secara terbuka rnengak,li i.re ,eb han dan prestasi yang sudah diraih orang

lain merupakan sikap terpuji. lv4erasa bangga denqar- irar;a-karya besar orang lain disertai keinginan

untuk meniru dan ingin mengukir prestasi sebag: ran3 Varrg sudah dicapai orang lain merupakan

daya pendorong untuk maju.

Para ilmuwan dunia vang sudah menyumbanqkan hasil karyanya untuk kesejahteraan umat

manusia menrJapatkan penghargaan besar atau h:ii=ir t'icbel Penghargaan ini dapat memicu untuk

terus-menerus melakukan kajian-kajian ilmiah dan rrener"nukan hal-hal baru sehingga bermanfaat bagi

umat manusia di dunia.
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d" Ssfem lefuuka tapimn nnsyarakat {ryn stntification}

Pada masyarakat maju yang memiliki sistem lapisan terbuka sangat memungkinkan terjadinya
perubahan sosial dan budaya dengan cepat. Karakeristik masyarakat demikian cenderung memberikan
kebebasan dan peluang individu maupun kolektil untuk mengembangkan segenap potensialitasnya
secara optimal. Bagi sekelompok orang yang merasa lapisan sosialnya rendah, mereka akan merasa
terpacu agar status sosialnya naik seperti kelompok yang memiliki status sosial tinggi. Hal ini
disebabkan pada golongan yang berkedudukan lebih rendah tersebut sering kali menimbulkan perasaan
:idak puas terhadap kedudukan sosialnya. Kondisi ini secara sosiologi dinamakan status-anxiety,
suatu keadaan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya.

E, WN hE

Keadaan masyarakat yang heterogen atau multikultur yang ditandai dengan perbedaan latar belakang
cudaya, tata nilai, dan ideologi mempermudah terjadinya konflik atau pertentangan-pertentangan yang
mengundang kegoncangan-kegoncangan. Kondisi demikian sering kali menjadi lokomotif bagi terjadinya
oerubahan-perubahan dalam masyarakat.

Pada masyarakat yang heterogen atau multikultur, secara sosial dan budaya akan melahirkan
sikap kompetisi atau bersaing satu sama lain. Apabila daya saing ini dilakukan dalam rangka melakukan
croses perubahan ke arah yang lebih baik maka persaingan ini akan bermanfaat dan lebih mempercepat
:erjadinya perubahan sosial dan budaya.

I Katillakpuaffin nasyarakat terhadap Ndang-bidang tehidupan teilentu

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu merupakan kenyataan
s fat-sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan dan dimilikinya.
)orongan-dorongan untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu yang belum didapatkan atau sesuatu
.'ang lebih baiktampaknya akan selalu menjadifenomena menarik bagisetiap manusia. Secara positif,
. fat ini akan melahirkan prestasi dan kreasi baru. Pada gilirannya, sifat ini pula yang akan melahirkan
:erubahan-perubahan dalam kehidupannya.

g, 0neflhsl ke mw dryn

Ciri masyarakat maju adalah selalu berorientasi ke masa depan. Masa depan menjadi daya dorong
: dalam meraih cita-citanya. Contohnya, seorang bapak yang berpikiran maju akan lebih mementingkan
'elangsungan keluarganya dan mempersiapkan generasinya untuk lebih berkiprah pada masa depan.
Itemikian juga dengan negara, akan lebih memprioritaskan kelangsungan penerus-penerus bangsa
:-rpaya tetap eksis dan partisipatif dalam setiap perubahan zaman.

2, Felcaoila}tor yang lfrenghamba? Prc*s tran Sosja!

Perubahan, walaupun menjadi dambaan bagi setiap individu, apalagi perubahan yang membawa
:ampak positif bagi dirinya, namun ada juga masyarakat yang masih mengalami hambatan-hambatan
-rtuk melakukan perubahan.
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya proses perubahan dalam suatu masyarakat,

yaitu:

a. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain

Masyarakat yang hidup terasing cenderung menyebabkan tidak mengetahui perkembangan-

perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Kurangnya komunikasi akan menyebabkan mereka

ierkungkung dengan poia-pola pemikiian yang tradisional dan terlutup. Dalam masyarakat kita masih

nanya[ teriapat iorak masyarakat yang pola kehidupannya tradisional karena kurangnya komunikasi

Oenian masyarakat lain. Hit itu dikarenakan masih terbatasnya kemampuan ilmu pengetahuan dan

tekn-ologi yang mereka miliki. Masyarakat-masyarakat seperti di atas banyak terdapat di pedalaman

lrian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Badui, Tengger, dan lain-lain'

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat

Masyarakat yang mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat dapat disebabkan

beberapa laktor. Peiama, kehidupan masyarakat tersebut terasing dan tefiutup, jauh dari iangkauan

komunikasi dan transporlasi. Kedua, masyarakat tersebut berada dalam pengaruh bangsa lain atau

karena lama dijajah oleh maysarakat lain. Negara yang diiajah lama oleh bangsa lain, kehidupan

masyarakatnya akan terbelakang, baik kehidupan sosial maupun budayanya; tingkat pendidikan

umumnya rendah; kesadaran hukum rendah; dan lain-lain.

c. Sikap masyarakat yang masih kuat memegang tradisi

Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi

secara mulak tiOik bisa Oiunifr Oapit mengnambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut

akan menjadi lebih parah apabila masyarakai yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konseruatif.

Golongan konservatif adalah golongan yang kuat memegang tradisi dan tidak mau belajar dari tradisi

oranglain yang lebih maju. Mereka menganggap bahwa tradisi yang selama ini dipegangnya secara

turun--temuiun idalafr tradisi yang paling benar dan harus dipertahankan kelangsungannya.

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah terlanam dengu kuat (vested interests)

Dalam organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan akan ada sekelompok orang yang menikmati

kedudukan pirubahan-perubahin. Misalnya, dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat

yang sedang mengalami transisi, ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai

befopor proie. tra-nsisi. Oleh karena selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha-usaha dan jasa-

ja.rnyr, akibatnya sukar sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukan dalam suatu proses

perubahan.

e. Rasa takut akan teriadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

Memang harus diakui bahwa tidak mungkin terjadi integrasi semua unsur suatu kebudayaan bersifat

sempurna. Beberapa pengkelompokan unsur-unsur tertentu mempunyai derajat integrasi tinggi. Artinya,

unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan-perubahan

pada aspek-aspek terlentu dalam suatu masyarakat.

16
SosiologiXll



1-

a

h

Si

n

n

Sikap prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup banyak dijumpai pada
-asyarakat-masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa bangsa Barat. Mereka sangat
-=ncurigai sesuatu yang berasal dari Barat karena tidak pernah bisa melupakan pengalaman-
::rgalaman pahit selama penjajahan. Kebetulan unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari bangsa
:a'at sehingga prasangka semakin besar karena khawatir bahwa melalui unsur-unsur tersebut
:=r 3j3ftsn bisa masuk lagi.

Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan nonmaterial biasanya diartikan sebagai

-:a1a yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi-integrasi
-'syarakat tersebut. Contohnya, sistem ekonomi kapitalisme dipandang membahayakan bagi sistem
:'t,r'lorTri Pancasila jika sudah menjadi tren ekonomi global karena secara ideologi kedua paham ini

-=':eda. Sistem ekonomi kapitalisme mengutamakan kekuatan modal secara individu, ibarat hukum
'-3a yang kuat sebagai pemenang. Adapun sistem ekonomi Pancasila berorientasi kepada kekuatan
- -:a rakyat secara kolektif.

Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi
.=:aa kebutuhan pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak efektif lagi di
::am memenuhi kebutuhan pokok, krisis akan muncul. Mungkin adat atau kebiasaan yang mencakup
':::rcayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan cara berpakaian tertentu begitu kokoh
-'.a adat atau kebiasaan tersebut sulit untuk diubah. Misalnya, memotong padidengan menggunakan
-=s n akan terasa akibatnya bagitenaga kerja (terutama wanita)yang mata pencaharian tambahannya

':aah memotong padi dengan cara lama. Hal ini merupakan suatu halangan terhadap introduksi alat

-=-ctong baru yang sebenarnya lebih efektif dan efisien.

Ada sebagian masyarakat yang memiliki pandangan dasar (world vlew) bahwa hidup mereka
:-:ah ditentukan baik dan buruknya. Manusia tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk
-=^3rbah nasibnya (fatalis), segalanya sudah menjadi ketentuan Yang Maha Pencipta. Sikap dasar ini
-=-Sakibatkan masyarakat sulit untuk mengadakan perubahan, yang merupakan inisiatif bagi dirinya.
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Modernisasi dan qiohglisasi sesungguhnya bukanlah dua kata yang berbeda dan memiliki makna

senrjiri-sendiri, melaintran rnemiliki kesatuan makna yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan karena

keduanya rnenunjuk kepar.la perubahan budaya yang diawali oleh perubahan cara berpikir suatu

,ruyu1,ikut. Sering kali modernisasi dimaknai sebagai proses perubahan masyarakat dari sistem berpikir

tradiiional rnenuju ke sistem berpikir baru atau modern, Jadi, pada dasarnya modernisasi merupakan

proses transformasi totalitas kehidupan bersama, yang meliputi cara pandang, cara berperilaku, cara
'hidup, 

dan lain-iain, dari pola-pola yang tradisional ke arah pola'pola hidup yang modern dan maju.

Modernisasi n,*rrprk*n modei Barat, artinya bahwa modernisas lahir di dunia Barat, yang berawal

dari Revolusi lndustri di lnggris (t 760-1 830) dan Revolusi Politik di Prancis (1 789) Menurut Koentjaraningrat,

modernisasi adalah usahiuntuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia masa kini. Pengeftian

lain berasal dari Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa modernisas adalah suatu bentuk dari perubahan

sosial yang biasanya terarah rjan didasarkan pada suatu perencanaan Makna modernisasi kemudian

diperjeias lagi oleh Ogburn dan Nimkoff, bahwa modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat

memproyeksikan dirinya ke masa clepan yang nyata dan bukannya pada angan'angan semu. Dengan

demit<ian, modernisasi merupakan perubahan sikap dan mentalitas pengetahuan, keterampilan, sefta

struktur sosial masyarakat menLriu suatu kehidupan yang modern, Getala yang timbul dalam suatu

rnasyarakat yang sedang nnengalami modernisasi ditandai dengan rnaiunya sistem pendidikan, teknologi,

politik, ekonomi, dan urbanisasi"

4

lstilah globalisasi sangat populer dalam kurun waklu be akangan ini Globalisasi merupakan sebuah

gagasan yaig banyak diperbincangkan, namun sejauh in makna yang terkandung di dalamnya tidak

ie*ra orang mengetahui. Globalisasi bukan sekadar persoa an dan fenomena ekonomi' Menurut

Anthony Giddens, globatisasi berkaitan erat dengan transformasi ruang dan waktu. Globalisasi adalah

action at distance-aksi jarak jauh, dan mengaitkan rntesivitasnya Vang semakin meningkat dengan

munculnya media komunikasi global yang cepat dan transformasi massa Globalisasi muncul sejak

suksesnia transmisi siaran pertama kali melalui satelit Sejak saat itu dan seterusnya, komunikasi elekronik

yang cepat dan meliputi seluruh dunia bukan hanya mungkin bahkan dengan cepat mulai memasuki

kehidupan jutaan orang.

Menurut Roland Robertson, globalisasi adalah sebuah proses yang terjadi sekarang ini yang

mengakibatkan dunia menjadi sebuah "wilayah tunggal" s stem tunggal". "masyarakat dunia", "ekumene

globiy, yang berlangsung dalam gerak yang sangat cepat atau sebuah tatanan dunia yang terlembagakan.

gtooatisasi tirjak hanya berkaiian dengan sistem berskala besar, tetapi juga transformasi konteks

pengalaman sosial, balk yang bersifat lokal, personal. ataupun internasional. AKivitas kita hari demi hari

den[an cepat dipengarunl otetr peristiwa-peristiwa yang terjadi pada belahan lain di dunia ini. Sebaliknya,

kebiasaan gaya hidup lokal secara global dipengaruhi oleh kebiasaan gaya hidup lainnya.

18
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Globalisasi bukan suatu proses tunggal, melainkan merupakan percampuren proses yang kompleks,
,an sering kali berjalan dengan cara yang saling bertentangan dan sering pula mengamnittar"r tirnbu.lnya

':'tflik' kesenjangan, dan bentuk-bentuk stratifikasi baru. Misalnya, bangkitnya naiionalisme iokal dan
-equatnya identitas lokal, secara langsung terpengaruh secara global, yang berada dalam perlentengan.

3' @ialageiala Perubahan Sosral Budaya dalam Modernisasl dan Gtobatisasi

Perubahan-perubahan yang melibatkan sosial budaya dalam proses moelernisasi dan globalisasi
-(ng diikuti oleh perubahan mendasar sikap mental masyarakat. Sikap rnental dan nilii budaya
-asyarakat menjadi standar atau ukuran terhadap diterima atau ditolaknya suatu perubahan yang
rakibatkan modernisasi. Modernisasi dan globalisasi merupakan sehuah kenyataan yang tidak rnampu
lcendung keberadaannya oleh masyarakat dunia. Jika kita perhaiikan, rlampak yang sangat terasa
' ribat munculnya modernisasi dan globalisasi adalah kebiasaan hidup, baik pada rnasyaiakat-pedesaan
-aupun masyarakat perkotaan.

Gejala'gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang lrehiclupan nranusia, seperti:

a. Bidang sosial

Dalam masyarakat modern semakin muncul kelompok-kelompok sosial baru, seperli kalangan
curuh, manajer, intelek, dan kalangan profesional; spesialisasi pekerjaan; kelas menengah clan keias
atas; dan lain-lain. Pada kalangan masyarakat pedesaan di lndonesia, kebiasaan sr:siil yang terjadi
riasanya didasarkan kepada hubungan kekeluargaan (kinshipJ. Ciri khusus dari hubulngan sosiai ini
cersifat kolektif, contohnya sifat gotong royong, silaturahim atau saling berkun.iung, saling ftemberi, dan
ain-lain. Hubungan sosial mereka diwarnai dengan hubungan sosialyang bersif,a.tintinn" iorak hubungan
demikian akan berubah bilamana gejala-gejall modernisasi dan globalisasi yang ditandai niasuknya
teknologi komunikasi melanda masyarakat pedesaan,

b, Bidang budaya

Ciri utama timbulnya modernisasi adalah semakin terdesaknya budeya lokal. Hal ini clisebabkan
masuknya budaya asing atau budaya luar, Fenomena ini tampak dalam masyarakat dcsa kita, eiar.i
mulai gaya hidup yang cenderung sederhana berubah menjadi konsumtif" Sepeiangkat elektronik yang
menjadi simbol-simbol modernisasi sudah banyak mengisi rumah-rumah e.!i deia" Bahkan, i<etika
masyarakat Temanggung yang mayoritas petani tembakau, pada saai panen banyak petani yang
menggunakan lemari es atau kulkas sebagai lemari pakaian. Mereka nlengkonsuriisi futtas tranyi
memenuhi tuntutan masyarakat modern.

c. Bidang ekonomi

Modernisasi di bidang ekonomi ditandai semakin kompleksnya kebutuhan nnanusia akan banang-
barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang.
Dengan demikian, kita akan semakin mudah untuk memperoleh barang dan jasa. lrphas mpcle,,rrisa.si
dan globalisasi ini juga dirasakan masyarakat pedesaan. Sistem barter yang rnenjadi ciri utarna
masyarakat desa telah berubah menjadi sistem jasa atau uang.

Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat
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Pemanfaatan terhadap teknologitepat guna yan

modern. Sistem teknologi yang tradisional dan sed

garuh signifikan terhadap perkembangan politik

m Lanyat<nya negara yang lepas dari penjajahan'

m ya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-

le asi manusia'

Bidanq polit

4 Damodt

Dampak dari globalisasi terhadap budaya bangsa' yaitu:

a. Guncangan budaya (culture shock) .,r -- -..-,
Ketidaksesuai.n *iri-unsur yang berbeda menghasilkan suatu pola kehidupan sosial yang

tidak sesuai lungsinya bagi masyarakat lndonesia'

b. KeSehjangan kebudaydan (culture lag)

pertumbuhan atau perubahan unsur-unsur kebudayaan yang mengalami perubahan tidak sama

cePatnYa.

c. Globalisasi memperkaya unsur-unsur kebudayaan lndonesia'

a!''__

Tantangan Glot

Modernisasi sebetulnya identik dengan pemba

dan kebutuhan masYarakat'
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Akibatnya, teryadilah benturan nilai yang sering kali menimbulkan disintegrasi sosial, bahi<an anomie sosial.

Teknologi rnodern yang dihasilkan pembangunan sering kali menimbulkan efek samping yang
justru bertentangan dengan kemajuan, seperti pergeseran nilai, norma, dan perilaku temOagi.-ttitai
hma dianggap sebagai nilai yang harus dibuang, iedangkan nilai baru dianggap sebagai niiai yang
bhaik dan mutlak diterima. Kondisi ini tentu meresahkan din mengancam iOeniiiai dan jai diri bangsa.

Akibat dari kondisi diatas dapat menimbulkan ketidaktenteramin (disorganisasi)dalap masyarakat.
Menghadapi situasi ini, sering kali masyarakat malah bingung karena uriumnya'efekTbrsebut tidak
mudah tertangkap oleh pancaindra. Contohnya, pergeseran nilai kebersamaan, gotong royong,
solidaritas, dan empati pada masyarakat kita berubah menjadi nilai-nilai individualis din maierialistis.

l. Tantangan Global

a Kesenjangansosial-ekonomi

Kesenjangan secara bahasa berarti tidak seimbang, berbeda, atau tidak merata. Kesenjangan
sosial-ekonomi dapat diartikan sebagai tinckat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang terjadi
pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. ttit ini terlaoi karena kurang
adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin besar perbed-aan mendapatkan
keempatan-kesempatan ini, semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarakat.
Sebaliknya, semakin kecil perbedaan kesempatan-kesempaianlersebut, semakin kecil pulatingkat
kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarkat itu. Kesenjangan sosial-ekonomi terjadi akibat tidak
meratanya distribusi pembangunan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi adalah sebagai berikut.1. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yaig relatif tinggi2tanpa
diimbangi peningkatan produkivitas

2 Terjadi inflasi, di mana pendapatan bertambah, tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan
pertambahan produksi barang-barang.
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Ketidakmerataan pembangunan antardaerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sDM.
lnvestasi yang sangat banyak paQa proyek-proyek yang padat modal, akibalnya persentase pendapatan
modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan percentase pendapatan kefa.'
Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mentil yang kurang menyukai persiingan.
Hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pJngusaha bermodal-besar.

Kemiskinan

Angka kemiskinan yang terjadi di lndonesia tidak pasti, hal ini disebabkan oleh berbagai akibat,
= i kebijakan global maupun kebijakan lokal. Tampaknya kemiskinan yang terjadi di lndonesi-a semakin
=:ambah. Kemiskinan bersifat multidimensional. Dengan demikian, kemiskinan memiliki banyak aspek.

":TUn 
secara garis besar, kemiskinan mempunyai dua aspek, yakni aspek primer dan aspek sekunder.

: 
--: ek primer dapat berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun

..::k sekunder dapat berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

r:",'lMhan Sosial Budaya dalam Masyarakat
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Dimensi kemiskinan dapat tenruujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat,

peraniaian kesehatan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, kemiskinan juga dapat terwujud

dari beiurn optimalnya partisipasi masyarakat dalam kancah pembangunan.

$ecara umum, kemiskinan dibedakan atas dua bentuk, yaitu kemiskinan bersifat kultural dan

ltemiskinan bersifat struktural. Kemiskinan kultural terjadi karena kondisi negara yang pada dasarnya

miskin, yaitu miskin sumber daya alam dan miskin. sumber daya manusia. Menurut Selo Soemardjan,

kemisr<inan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur

sosial masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Dengan

kata lain, ieiah terjadi kekurangrnampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan.

Fenomena yang lebih menarik lagi adalah kemiskinan ternyata menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari liondisi negara-negara berkembang. Dari analisis beberapa pakar politik dan ekonomi,

ternyata sur.nber rnalapetaka kemiskinan tersebut karena ketergantungan ekonomi kepada negara-

n*gi6 maiu. Didalarn rnelakukan proses pembangunan, negara-negara berkembang menggantungkan

paiokan modal dari negara-negara kaya. Akibatnya, negara-negara berkembang terjebak utang luar

negeli yang besar sehingga investasi pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang

sebagian besar iranya untuk menutupi cicilan utang luar negerinya'

c. Pencemaran lingkungan alam

hlasaiah pencernaran lingkungan alam bukan hanya merupakan persoalan yang terjadi di lndonesia.

pada negara maju pun, pencemaran lingkungan menjadi problematika yang tidak bisa dihindari. Bahkan,

setiap teknologi yang dihasilkan menjadi bumerang. Teknologi yang dihasilkan seolah-olah telah

kehiiangan ruh kemanusiaannya, bahkan cenderung mengancam eksistensi manusia. Pengembangan

teknoto"gi yang clilakukan tanpa memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian dan peningkatan

tingi<ungan alam pada hakikatnya merupakan pefuuatan bunuh diri. Hal ini akan semakin parah dengan

terfutsjnanya pernbangunan di sektor industri yang memiliki limbah produksi yang dapat mencemari

dan nrerusak tingt<ungJn alam" Kerusakan lingkungan alam terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Di

pedesaan, keruiakan lingkungan alam terjadi karena perilaku petani terhadap pola tanam dan

pengolahan lahan pertaniin yang cenderung berubah. Arus modernisasi yang menawarkan bahan'

bahin instan untuk pengolahan tanah dengan penggunaan bahan pupuk kimia hingga penanggulangan

harna clengan menyennpiotkan bahan-bahan insektisida dan semacamnya telah menyebabkan kerusakan

struktur tanah yang membawa konsekuensi bagi kehidupan manusia dan lingkungan'

Fada sisi lainr, lingkungan perhutanan luga menyebabkan kerusakan lingkungan alam, hal ini

terjadi karelia penebangan iiar yang tidak memerhatikan pelestarian lingkungan. Belum lagi proses

iniiustrialisasi yang merirnbah pedesaan, semakin menambah deretan paniang kerusakan lingkungan

karena sumr;r;r-surnber industri tersebut tidak ramah lingkungan. Pembuangan limbah industri yang

rnengandung bahan beraeun berbahaya turut andil dalam mencemari kehidupan biota laut. Hasil produksi

perilianan masyarakat nelayan kita dinilai kurang memiliki kompetisi ekspor. Hal ini disebabkan

lingkungan perairan laut kita sudah tercemar oleh limbah industri.'- 
Sernentara itu, di perkotaan juga tidak luput dari dampak modernisasi. Kerusakan lingkungan

perkotaan yang disebabkan industrilisasi juga semakin parah. Cerobong-cerobong asap pabrik dan

asap keilelaraan 'r:ermotor merupakan sumber-sumber polusi udara. Situasi ini diperparah dengan

kuranonya kesadanan masyarakat akan perlunya menjaga sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat

setringgi menjadikan lingkungan perkotaan kurang bersahabat bagi kelangsungan hidup manusia.

gleh karena itu, memlrang-un kesadaran tentang perlunya menjaga kesehatan lingkungan mutlak dilakukan'



1

r

g

, Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, ada upaya-upaya yang harus dilakukan.

pertama,penga*aian dan pembinaan terhadap para pelaku industri agar mereka melaksanakan amdal

(analisa mengenai dampak lingkungan)- Kedua, membuat perangkat hukum yang jelas dan tegas

ientang lingkungan. Ketiga, adanya bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dari pemerintah'

d l(r*rfraflas

Salah satu dampak modernisasi dan globalisasi yang tak kalah pentingnya adalah meningkatnya

kiminalitas atau tindak kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Modernisasi yang dilakukan

oleh negara-negara berkembang, termasuk lndonesia, sering kali memunculkan masalah-masalah

sosial, sleperti menipisnya rasa kekeluargaan, meluasnya sikap individualistis, meningkalnya tingkat

kompetisi'atau persaingan, pola hidup yang konsumtif, dan kontrol sosial yang semakin longgar.

problematika sosial tersebut sering kali menjadi pemicu munculnya tihdak kriminal.

Ciri khusus dalam proses modernisasi adalah orientasi ke arah duniawi semakin kuat' Pola hidup

yang.lebih menitikberatkan materialistik dan cenderung memuja kemewahan (hedonisme)..Berbagai

ia*iran materi yang menggiurkan dan menjanjikan, dalarn proses modernisasi menyebabkan orang

irgin meraihnya Oen[an jalin pintas. Mereka tidak mengukur kapasitas dirinya mampu atau tidak. Kondisi

demikian semakin memicu timbulnya kriminalitas, seperti penipuan, pencurian, perampokan, pencopetan,

pnggelapan, penadahan, perampasan, perjudian, perkosaan, dan pembunuhan. Realitas kehidupan

hi se.makin tampak jika kita mernerhatikan kehidupan masyarakat di kota-kota besar. Persaingan secara

smial, ekonomi, politik, dan bLrdaya di kota-kota besar sernakin kuat. Akibatnya, aneka ragam kejahatan

yang menggunakan berbagai modus operandi dilakukan, dari mulai tingkat sederhana hingga memakai

Lntuan teinologi canggih, seperti. pembobolan bank melalui surat-surat be ligasi

dan lain-lain. Kephatan birokrasi; rhanipulasi paiak; korupsi, baik yang institq tidak

hstitusional; dan pencucian uang lmo,ney laundring\ banyak dilakukin oleh I dan

profesional yang justru semakin menambah hingar bingarnya masyarakat kota.

Tindak ketifiatan yang tak kalah bahayanya adalah kejahatan peredaran.narkoba. Barang haram

i ielas sangat mengancam eksisiensi dan jati diri bangsa. Justru yang paling menarik adalah per€(hran

arkoba tiOit hanya melibatkan kalangan remaja sebagai generasi bangsa, namun sudah merambah

e dalam dunia birokrasi dan selebritis. Kasus-kasus penggunaan narkoba sudah masuk kalangan

fib, pengusaha, pejabat daerah, dan anggota dewan.'

Dalam perkembangan kriminalitas yang semakin- pesat akhir-akhir ini, diperlukan upaya'upaya

::ianganan yang efektif dan efisien serta diperlukan solidaritas yang melibatkan seluruh elemen

- ^^,,^-^r,^+ ,,li*,,t^i A^'i ti^^vt,^^^n l,nlrrarna linnlzrnnan macvarrlr:t {eknlnh dan linOkttnOaft,syaiakat, 
-Oimutai 

dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, $ekolah, dan lingkungan

:+merintah, Aktivitas-aktivitas yangantisipatif harus segera diupayakan, sepefii penegakan supremasi

--.uffi yohg adil serta sosialisasi nilai'nilai budaya dan agama.

; ldargualnya te n Fcs

Fenomena yang tidak bisa dielakkan dari proses globalisasi adalah semakin menguatnya kebebasan

:+.s Kebebasan pers yang merupakan representasi dari revolusi komunikasi telah memainkan peran

I 
=-^i,ikan 

di dalam mengeksploitasitingkat privasi seseorang, termasuk maraknya kasus-kasus pornografi

:=- porno-aksi, perediran VCD porno, dan tayangan internet belakangan ini banyak didukuno oleh

-€':n pers yang cenderung independen.
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Transformasi budaya melalui media komunikasi seolah-olah tidak ada lagi batasan-batasan norma

yang j satu kekuatan pun yang mampu men Bahkan'

kasus lslam dengan menayangkan gambar ad yang

dilaku rat (Denmirk) justru didasarkan atas ' Kasus-

kasus seperti ini sering menghiasiwalah dunia modern yang sering kali menyebabkan terjadinya konflik

hubungan dua negara.

i ftiefi*Haril*l#rlli:i;J

Kenakalan remaja disebabkan oleh adanya kekosongan jiwa karena kurangnya bimbingan dan

kasih sayang orang tua secara langsung atau bahkan ada yang tidak terpenuhi sama sekali. Secara

sosiologis, kenakalan remaja dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Persoalan sense of valueyang kurang ditanamkan oleh orang tua.

2. Timbulnya organisasi-org.nir.il nonformal yang berperilaku menyimpang sehingga tidak disukai

oleh masyarakat.

3. Timbulnya usaha-usaha untuk mengubah keadaan yang disesuaikan dengan youth values.

Salah satu masalah kenakalan remaja yang timbul adalah delekuensi remaja, misalnya cross

boy dan cross girlyang merupakan sebutan remaja-remaja yang tergabung dalam kelompok-kelompok

tidak resmi maupun yang setengah resmi.

g F;os{;irsi

prostitusi atau pelacuran adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan

pelanggaran nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal, sepedi hasrat-sekiualtinggi, sifat malas. dan keinginan hidup yang serba mewah'

Z. Faktor eksternal, sepefti faktor ekonomi dan adanya kebutuhan yang tidak terlaksana.

,i fJer:en#8rilir*di, *sl: fiesp*-rs f,f6s5",,'*xsi j;?'|ri:;:L: .j -'te ;r':r

Dengan kebebasan mengejar kemajuan dalam bidang sosia . budaya, teknologi, dan industri

dewasa iii, masyarakat cenOirung untuli menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemaiuan yang ada

agar tidak mengilami ketertinggala-n. Konsep agar keterlinggalan tidak terjadi bagi bangsa lndonesia,

selak Oini telah dicanangkan hakikat pembangunan nas onal'

Hakikat pembanguian nasional adalah pembangunan manusia lndonesia seutuhnya berdasarkan

pancasila dan UUD tg+S. ttat ini menunjukkan bahwa inti pembangunan adalah manusia. Artinya,

dalam pembangunan dan globalisasi, manusia adalah pemikir, perencana, serla yang menikmati dan

merasakan hasil dari pembangunan.

Kecenderungan ini dapat iitilrat Oari sikap rasional efisien, kreatif, mandiri, percaya diri, keberanian

berkompetensi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nilai-nilai dunia

modern secara realitas dewasa ini telah mengutamakan aspek materiil. Namun, bangsa lndonesia

dalam membangun bangsa di tengah-tengah era globalisasi selalu dalam arah keseimbangan,

keserasian, dan-keselaraian antara-nilai-nilii materiiidengan nilai-nilai imateriil sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.



Era globalisasi mempunyai kecenderungan sebagai berikut;
a. Budaya mhteriil; umumnya akan mudah diserap oleh masyarakat sebagai penerima.
b. Budaya yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi; kurang mendapatkan perhatian dari

masyarakat penerima.

Setiap bangsa mempunyai jati diri masing-masing yang membedakan dengan jati diri bangsa lain.
Jatidiri dapat bersifat individual maupun bersifat kelompok. Jati diri bangsa lndonesia akan mengkristal
menjadi sebuah kekuatan yang akan menentang segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Melaluijati diri bangsa, pondasi pembangunan
bangsa lndonesia dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan segenap rakyat lndonesia. Jati diri bingsa
lndonesia sesungguhnya telah mengakar dalam diri setiap warganya yang kini semakin berkembang,
yang tercermin dalam watak dan kepribadiannya.

Wujud dari jati diri bangsa lndonesia adalah sebagai berikut.
a. Jiwa dap semangat persatuan dan kesatuan bangsa selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
c. Budaya bangsa yang dinamis yang bercirikan kebhinekaan.
d. Toleransi tinggi terhadap pemeluk agama yang berbeda.
e. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan orang lain.
t Memiliki sikap gotong royong yang tinggi,
g. Suka bekerja keras,

Namun, nilai-nilai luhur bangsa lndonesia tersebut mulai bergeser oleh perubahan sosial budaya
yang saat ini terus berlangsung. Gerakan reformasi yang sebetulnya mempunyai tujuan yang mulia,
sebagian telah membawa dampak perubahan yang kurang menguntungkan. Keterpurukan eionomi,
lrisis moral, krisis kepercayaan, sampai dengan krisis harga diri telah menyeret bangsa lndonesia ke
pintu gerbang kemiskinan- Krisis sosial yang berkepanjangan ini merusak sendi-iendi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sifat bangsa lndonesia yang menghirgai kejujuran, keikhlasan, dan kemuliaan
diri manusia telah ternodai oleh perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hampir menjadi bagian
dari budaya bangsa. Demikian halnya dengan sikap ramah, terbuka, moderit, dan bersahabat telah
berubah menjadi gerakan-gerakan sosial yang r:adikal dan penuh dengan kekerasan. Mereka
mengatasnamakan keyakinannya dan menebarkan teror bom di mana-mana, bahkan nyawa manusia
terlalu rendah nilainya di mata mereka. Akhirnya, kondisi sosial yang seperti ini membawa bangsa
lndonesia sampai titik nadir dengan predikat negara koruptor dan sarang teroris. Kondisi-kondisi sosial
yang sepefti 1tu memerlukan adanya solusi untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Oleh karena
itu, diperlukan adanya perencanaan sosial untuk menjawab semua tantangan perubahan sosial, yaitu
dengan meningkatkan nilai-nilai jati diri bangsa yang kini semakin memudar.

Menurut Auguste Comte, sesungguhnya manusia mempunyai kemampuan untuk melihat jauh ke
depan serta mampu mengendalikan tujuannya. Kita harus menyadari bahwa setiap masyarakat akan
menghadapi berbagai macam permasalahan dan perubahan sosial budaya yang akan selalu terjadi,
terutama dalam hal modernisasi dan industrialisasi. Bangsa lndonesia saat ini sedang dalam masa
tansisi, untuk itu diperlukan adanya suatu pelembagaan dari suatu perencanaan sosial agar mendarah
daging dalam diri bangsa. Wujud dari pelembagaan itu adalah sebuah pembangunan fislk dan mental
yang akan menjadi modal dasar kemajuan bangsa.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara

sengaja berdasarkan suatu perencanaan yang matang dengan mengetahui akan dampak yang

ditimbulkannya. Proses pembangunan bertujuan untuk men ngkatkan taraf hidup masyarakat, baik

secara material maupun spiritual.

Persyaratan untuk melakukan pembangunan adalah sebagai ber kut

Pembangunan harus bersifat rasional, arlinya haluan yang c ambil harus berdasarkan pada

pertimbangan yang rasional.

Adanya rencana pembangunan dan proses pembanglnan

Peningkatan produktivitas.

Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dar sarna I bicang politik, sosial, ekonomi,

budaya, dan hukum.

Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-srkap oa am masyarakat.

Peningkatan standar kehidupan.

Konsolidasi nasional.

Kemerdekaan nasional.

Cara-cara mengatasi dampak global yang bersifat nega: f 31. a: seoagai berikut.

Mempertebal ideologi bangsa.

Pendidikan agama dan meningkatkan ketakwaan terlasac -;^ar Yang Maha Esa.

Meningkatkan kualitas kesenian daerah.

Membiasakan adanya jam belajar.

Mengembangkan rasa bangga terlradap produk daan '::.' se'l r

1.

2.

3.

4.

5.

Pemerintah dengan masyarakat berusaha untuk rnei:3n:-.a: a.ny'a budaya luar yang dapat

merusak nilai-nilai luhur bangsa lndonesia.

Pada saat ini bangsa lndonesia telah memiliki mooa :asa'l:-0a,rgunan yang besar, seperti

jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pBSdr' <c^3..3i- S'r-ro0r'daya alam yang cukup

melimpah, tanah yang subur, laut yang terbentang luas cat . a -' a .!. diri bangsa yang adiluhung.

Jati diri bangsa akan terus berkembang sehingga menla: . r-.' r,-:3rcadan sebagai bangsa yang

luhur yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dengan l:-:a1l-^ai tersebut, bangsa lndonesia

akan menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh ne3ara-'..2"-- a" I dunia. Bangsa lndonesia

akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pe.xeria^ ja' ::'aJaban manusia di kemudian

hari di muka bumi ini.
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a.

b.

d.
6

f.

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat.

b. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.

c. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengauhnya besar.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya dapat dibagi menjadi dua macam,

yaitu:

a. Perubahan yang bersumber dari dalam (internal), meliputi pertumbuhan penduduk, penemuan

baru, pertentangan (konflik) masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi.

b. Perubahan yang bersumber dari luar (eksternal), meliputi perubahan dari lingkungan alam

fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Karakteristik perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut.

a. Perubahan sosial budaya diakibatkan oleh fakor waktu.

b. Perubahan sosial budaya tidak bersifat alamiah.

c. Perubahan berjalan dari bentuk yang sederhana menuju sesuatu yang lebih rumit.

d. Perubahan pada setiap masyarakat tingkat kecepatannya berbeda-beda.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut.

Adanya kontak dengan kebudayaan lain.

Sistem pendidikan formal yang maju.

Sikap menghargai hasil kerja seseorang disertai dorongan-dorongan untuk maju.

Sistem terbuka lapisan masyarakat.

Penduduk yang heterogen.

Kehidupan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

g, Orientasi ke masa depan.

Faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut.

Kurangya komunikasi dengan masyarakat lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.

Sikap masyarakat yang masih kuat memegang tradisi.

Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat.

Hasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.

Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang teftutup.

g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.

h. Adat atau kebiasaan.

i. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

Modernisasi merupakan perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, serta struktur

sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern.

Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, budaya,

ekonomi, teknologi, dan politik.

Tantangan globalmeliputi kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, pencemaran lingkungan alam,

kriminalitas, menguatnya kebebasan pers, prostitusi, serta kecenderungan dan respons masyarakat

terhadap globalisasi.

Untuk menghadapi tantangan perubahan sosial diperlukan adanya perencanaan sosial, yaitu

dengan meningkatkan nilai:nilai jati diri bangsa yang kini semakin memudar.

a.

b.

d.
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a.

b.

c.

d,

pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

salah satu huruf a, b, c, d, atau e!

Perubahan pada lembaga kemasyarakatan akan berkaitan dengan ""
a. nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat

b. kebutuhan, asal usul, dan ciri fisik masyarakat

c. keyakinan, suku bangsa, dan adat istiadat

d. kebutrihan hidup, pola perilaku, dan asal usul

e. norma, nilai, dan seluruh kondisi alam lingkungan

Konflik antaretnis sering terjadi di lndonesia, Hal tersebut mencerminkan adanya perbedaan ....

ideologi dan falsafah hiduP

sosial dan kultural

sistem politik dan sistem ekonomi

suku bangsa dan Paham

e. kepentingan dan haraPan hiduP

Kemajemukan agama dalam masyarakat lndonesla I i:i':: ='=": Jleh adanya...'

a. keanekaragaman suku dan adat

b. mata pencaharian yang tidak hanya bedani

c. kedewasaan berpikir setiap manusia

d. kesadaran HAM

e. kebebasan beragama

Ciri utama masyarakat modern yang sesuai derga" '.."-'1- :::a sasi adalah....

menghargai kaum lemah dan menjunjung tingE -f l"
berperilaku hedonis dan pragmatts

memanfaatkan peluang dan keuntungan

mandiri dan menghargai waktu

e. beroirentasi ke depan dengan memanfaatkan iexn::; n'cdern

perilaku masyarakat modern mengalami pergeseran Cc,i-:cr pertaku tersebut adalah ....

semakin banyak warga masyarakat yang ego s

mengutamakan tindakan yang rasional

semakin menguatnya rasa gotong r0y0ng

sering berpesta pora

e, menghormati sesama manusia

FaKor modernisasi yang berkaitan dengan ef stens ala al

bekerja pada perusahaan besar

banyak berhubungan dengan kebersamaan

ekonomi kapitalisme yang semakin kuat

etos kerja yang semakin meningkat dan merata

menggunakan modal seminimal mungkin untuk mengeruk keuntungan yang besar

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.



r Modernisasi di bidang ekonomi di pedesaan tercermin pada peningkatan ....

a. sistem pola tanam yang modern dan efisien
b. kehidupan petani yang serba mewah

c, banyak warga masyarakat menyelenggarakan hiburan
d. oknum kepala desa yang korupsi

e. banyak alat-alat elektronika yang dimiliki petani

3 Penyelenggaraan upacara adat semakin berkurang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dianggap
sejalan dengan tuntutan....

a. kemajuan

b. asimilasi

c. inkulturasi

d. modernisasi

e. westernisasi
I Pembangunan yang dilakukan pemerintah dikatakan berhasil apabila ....

a. terjadi perubahan sosial yang sangat cepat
b. industrialisasi dalam berbagai bidang
c. kehidupan masyarakat kota semakin pesat

d. penguasaan terhadap teknologi tinggi
e. kesejahteraan rakyat semakin meningkat'l Pemerintah selalu mendahulukan pembangunan sektor perlanian. Alasannya adalah ....

a. kenyataan penduduk lndonesia yang sebagian besar petani
b. sektor per.tanian kurang mendapat perhatian

c. efisiensi dana pembangunan

d. memerhatikan kesejahteraan hidup petani

e. hasil pertanian lndonesia belum bisa memenuhi kebutuhan penduduk
Suatu kebudayaan yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang sedemikian
rupa sehingga lambat laun unsur-unsur asing melebar ke dalam kebudayaan sendiri disebut ....
a. akulturasi
b. adjusment

c. maladusment

d. asimilasi

e. enkulturasi
' I salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah ....

a. adanya perpindahan penduduk antardaerah
b program transmigrasi dari pemerintah

c. tingkat pertumbuhan penduduk

d menurunnyatingkat kesejahteraan masyarakat
e. keberhasilan program keluarga berencana

' j Perubahan yang merupakan kelanjutan dari perubahan terdahulu disebut ..,.

a. perubahan proses

b. perubahan revolusi

c. perubahan menyebar
d perubahan menjalar
e, perubahanstruktural
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14. Sikap pasrah terhadap nasib, kurang disiplin, tidak jujur, dan pemboros merupakan....

a. kehancuran sebuah keluarga

b. tanda-tanda disintegrasi bangsa

c. gejala terjadinya disintegrasi

d. faktor penghambat pembangunan

e. kritik terhadap pembangunan

15. Alasan terjadinya perubahan sosial di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat adalah ....

a. rasa tidak puas terhadap kondisi yang sedang berlangsung

b. kecewa terhadap hasil yang telah dicapai

c. ingin meningkatkan pendapatan per kapita

d. kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan

e. kurangnya sumber daya manusia dalam bidang ekonomi

S. Ja fi pertanyaan pe#ar?'"€s6t dd &**raft ini dengan singfaf dan t*pat!

1. Apa yang dijadikan sebagai tolok ukur perubahan yang bersifat revolusi?

2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya dari dalam!

3. Apa yang dimaksud status anxietfl
4. Berilah contoh yang menandai bahwa proses modern sasi dan globalisasi membawa pengaruh

yang signifikan terhadap perkembangan politik masyarakat dun al

5. Sebutkan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan modernisasi di negara berkembang

yang menjadi pemicu tindak kriminal!

Buatlah kelompok yang beranggotakan lima orang pesena d d k

Pilihlah salah satu di antara kalian untuk menjad moCera:cr sebagai pemimpin diskusi.

Diskusikanlah kasus berikut.

Globalisasi adalah suatu sistem atau tatanan yang menreoabkan seseorang atau negara tidak

mungkin mengisolasikan diri dari dampak adanya kemaluan ieknologi dan komunikasi. Dampak

dariglobalisasiadalah unsur-unsur kebudayaan asrng akan mudah masuk ke lndonesia. Sementara

itu, budaya asing yang masuk itu tidak semuanya bersrfat positif bagi perkembangan kehidupan

bangsa lndonesia.
- Bagaimana caranya menjaga agar suatu peruoahan budaya tidak rnerusak nilai-nilai luhur

bangsa lndonesia?

Apakah setiap perubahan budaya akan selalu d ikut pula dengan lunturnya budaya kita?

Tolong-menolong, teposeliro, dan tenggang rasa adalah ciri dari nilai-nilai luhur bangsa

lndonesia. Apakah nilai-nilai tersebut masih relevan dengan era globalisasi? Jelaskan!

1.

2.

3.
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Proses Teriadinya Organisasi
dan Lembaga Sosial

I
tllltrt

Standar Kompetensi:
Memahami lembaga sosial.

Tuiuan Pembelaiaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Mengidentifikasi organisasi sosial.

? Mendeskripsikan pengertian dan syarat terbentuknya kelompok sosial3. Menjelaskan dan memaparkan lembaga sosial.
4. Menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial atau pranata sosial
5. Mendeskripsikan pendekatan sosiologis terhadap kelompok sosial.6. Mendeskripsikan perubahan dan dinamika sosial budaya.

Illllllllrlrirr-

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun mengapa harus hidup bermasyarakat?
Seperti diketahui manusia peftama, Adam, telah ditakdirkan untuk hiiup bersama dengan manusia lain,
, aitu istrinya yang bernama Hawa.

Memang, apabila manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, sepertr hewan, dia tidak
=kan dapat hidup sendiri. Seekor anak ayam, walaupun tanpa induk, mampu mencari makan sendiri,
:emlkian juga dengan binatang lainnya, seperti anjing, kucing, gajah, dan sebagainya. Manusia satu
anpa manusia yang lain tidak dapat melangsungkan hidupnya dengan tayat<. 

-Uisilnya, 
bayi harus

: aiari makan, minum, berdiri, berjalan, bermain, dan sebagarnya. Lai pula manusia iidat< oit<arunia-uhan dengan alat'alat fisik yang cukup untuk dapat hidup ienor,.i.
Dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang penting adalah reaksi yang

ttbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi terseOutta'fr yang menyebabkan tindakan
luas. Dalam memberikan reaksi tersebut, ada suatu kecenderungan
erasian dengan tindakantindakan orang lain. oleh karena itu, manusia
yai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:

Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain.. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia
-:nggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dalam mengniOapialam sekelilingnya, seperli
-lara yang dingin, alam yang kejam, dan lain sebagainya, manusia menciptakan rumah,"pakaian, oan
-encari makanan. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial.

(
(,

e
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Masyarakat merupakan kumpulan berbagai organisasi sosial. 0rganisasi sosial merupakan suatu

gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal itu disebabkan sebagian besar kegiatan

manusia berlangsung di dalam organisasi tempat kita dilahirkan. Di dalam organisasi, semua perlu

bekerja untuk kepentingan organisasi.

lllalltrrrlatrllat!!llallrtttrtttdttEFsft

Organisasi Sosial

Organisasi bukanlah suatu bentuk penemuan baru Pada zaman dahulu, organisasi sudah

digunakan, misalnya rla-rajadi lndonesia telah menggunakan organisasi untuk membangun daerahnya

masing-masing. Namun, bedanya masyarakat modern memil ki lebih banyak organisasi. Semua

organisasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pribadi yang lebih beraneka

ragam, mencakup jumlah penduduk yang lebih banyak seda mampu memengaruhi sebagian besar

segi-segi kehidupan masyarakat.

'::!' .: jr i,r..t: '-:,''- ."', .iia:' i : ',:ij

Pengerlian organisasi menurut para ahli adalah sebaga be',kut,

Menurut Paul B. Hofton

Suatu masyarakat bukanlah sekadar selumlah orang vang mendiami sebidang tempat, seperti

halnya sebuah mobil bukanlah sekadar setumpuk keprngan besi Oleh karena itu, jika digunakan

sebagai kata benda maka organisasi sosial berarli cara membagi para anggota masyarakat ke

dalam kelompok-kelompok beserla tata cara tetap yang rnereka ciptakan. Jika dipakai sebagai

kata kerja maka organisasi sosial merupakan suatu proses pembentukan kelompok-kelompok

serta pengembangan pola-pola asosiasi dan perilaku tetap yang kita sebut sebagai lembaga

sosial (socral institustion).

Menurut Talcott Parsons

Dalam bukunyayang berjudul Structure and Process n i,,|odern Socrety, organisasisosialsengaja

dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka .nencapai tuluan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto

Dalam kamus sosiologi dikatakan bahwa organ sasi dapat d artikan sebagai berikut:

1. Sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tuj,tan-tujuan tefientu,

2. Suatu kelompok yang mempunyai diferens as peranan,

3. Sekelompok orang yang sepakat untuk mematrh seperangkat norma. Organisasi sosial dapat

diarlikan sebagai cara-cara perilaku marlsia vang terorganisasi secara sosial.

Adanya desakan minat dan kepentingan anggota-anggota masyarakat menyebabkan terbentuknya

organisasisosial. Dalam organisasi sosialterdapat proses yang dinamis, Arlinya, hubungan antarmanusia

di dalam organisasi senantiasa berubah. berulang dan terkoordinasi. Walaupun demikian, pola tingkah

laku dalam organisasi sosial terstruktur dalam setiap proses perubahannya.

b
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J.O.Hertzler mengemukakan tentang syarat terbentuknya organisasi sosial dilihat dari pola hubungan

antaranggota organisasi. Syarat-syarat organisasi sosial itu adalah sebagai berikut.

a Dalam tata hubungan sosial terdapat ukuran yang tetap dan dapat diterima oleh anggota-anggota

organisasi.
: Dalam melaksanakan tata hubungan sosial ada kekuasaan yang mempunyai daya paksa.

: Dalam kelompok dan lapisan sosial terlentu terdapat pengaturan dan penyusunan terhadap individu

yang menggambarkan adanya koordinasi dan subordinasi'

: Anggota-anggota yang hidup dalam berbagai bidang dapat hidup dalam suasana yang harmonis

dan saling memberi kePuasan.

Sebuah kelompok sosial dapat disebut sebagai sebuah organisasi sosial apabila memiliki ciri-ciri

=:bagai berikut.

, Keanggotaan formal serta status dan peran yang jelas

Suatu organisasi biasanya akan menetapkan keanggotaan seseorang secara formal serta

dinyatakan secara tertulis dan terperinci. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari tugas dan tanggung

jawab yang tumpang tindih.

: Flumusan batas-batas organisasi jelas

Untuk memenuhi berbagai kepentingan anggotanya yang senantiasa berubah dan berkembang,

di dalam organisasi sosial pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas.

: ldentitas jelas

ldentitas yang dimiliki anggota organisasi sosialjelas, bersifat kolektif, sesuai unsur-unsur informasi

organisasi, tujuan organisasi, dan tempat organisasi.

Organisasi sosial yang ada dalam masyarakat dikelompokkan menjadi organisasi formal dan

-'ganisasi nonformal.

Organisasi formal biasanya memiliki pembatasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

s:suai aturan dalam organisasi tersebut. Adapun arti organisasi formal adalah organisasi yang dilakukan

-:nurut ketentuan resmi dalam mencapai tujuannya.

Ciri-ciri organisasi tormal adalah sebagai berikut.
' Pola komunitasnya relatif mapan.

i Displin kerja diatur secara formal.

: pengorganisasiannyajelas.
: Adanya kekhususan keahlian.

: Tujuan terencana dengan jelas.

: Adanya sanksi tegas.
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Contoh organisasi formal yang ada dalam masyarakat adalah parlai politik, kelurahan, persatuan

guru, dan sebagainya.

' ,'.' j " ', : ''' | '-"J' ' l' ''

Organisasi nonformal adalah organisasi yang didasarkan pada hubungan pribadi anggotanya

dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri organisasi nonformal adalah sebagai berikut.

1. Pembentukannya didasarkan pada kepentingan bersama

2. Hubungannya bersifat non-formal.

3. Jumlah anggotanya relatif kecil.

4. Adanya kegemaran yang sama di luar organisasi.

5. Disiplin kerja didasarkan pada kesadaran pribadi.

Contoh organisasi nonformal adalah persatuan arlis lndonesra ikatan perancang mode, dan

kelompok pecinta alam.

allra lrallrlrlralaltrlrltaraallllarrala

Lembaga Soslal

Lembaga sosial memiliki arli yang berbeda dari organisasi sosial dan kelompok sosial. Dalam

Kamus Besar Bahasa lndonesia,lembaga sosial berarti pola perilaku manusia yang mapan dan terdiri

atas interaksi sosial berstrukur dalam suatu kerangka nilai yang re evan.

t, Fengerffam Aem$aga $osdaf

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang lembaga sos a kita harus mengetahui pengertian

lembaga sosial. Berikut ini ada beberapa pengerlian lembaga sosial atau social institution dari beberapa

ahli.

Koentlaraningrat

Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat

kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan knusus dalam kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar

pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat

Joseph S. Boucek dan Holand L. Warren

Lembaga kemasyarakatan merupakan pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk

memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang rnuncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan

mendapatkan persutujuan dari cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep

kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur.

W.G. Sumner

Lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan. ia mengaltikan bahwa lembaga kemasyarakatan

sebagai perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal

serla bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

SosiologiXll
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e. J.B.A.F. Mayor Polak

Lembaga sosial atau social institutlon adalah suatu kompleks atau sistern peraturan dan ad;lt
istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting.

f" Alvin L. Beftrand

Lembaga sosial pada hakikatnya merupakan kumpulan-kumpulan norma sosial ya^ng telalr
diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat.

g. Leopold von Wiese dan Howard Becker
Lembaga kemasyarakatan dari segi fungsinya, yaitu suatu jaringan proses hubungan antarmanusia
dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubLrngan-hubungan tersebut serta
polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosia.l akan herl<aitan elengan
beberapa hal berikut ini.

a. seperangkat nilai yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mernengarufri.
b. Seperangkat norma yang dapat dibentuk dan diubah serta dipertahankan sesuai dengan kehutuhan

hidup masyarakatnya.

c. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antanruarga masyarakat sehinggi: dapat herjalan
dengan tertib dan teratur.

Keberadaan lembaga sosialselalu melekat pada setiap masyara.kat. tenrbaga. snsial dr:pat dikatal':an
tumbuh sejalan dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan setiap rnasyarakat mempunyai kehutuhair
pokok. Untuk memenuhi kebutuhan pokok itu, masyarakat memerlukan keteraturan. Ar:abi!a kehutuhan
pokok dan cara-cara pemenuhan dikelompokkan maka akan terhimpun rnenjarji lembaqa si-.si;il

,;i ,:1.': i.':;r5ruo :. :,i:l.rtr:. I'ii:-:.].rrj

Menurut Gillin dan Gillin ada beberapa ciri umum lembaga sosial, yaitu.
a. Suatu lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang teruuujuri

melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
Adanya tingkat kekekalan tertentu.

Mempunyai satu atau beberapa tujuan.
Mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lernhaga. yang bersanrqkutari.
Adanya lambang yang merupakan ciri dari lembaga sosial tersebut.
Mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak terlulis yang merumuskan tujuannira, tata tertihnya, sarrlisi,
dan sebagainya.

i ft#s:** i-*m&;* *4cs**j

Lembaga sosial selalu terdapat dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tergelono
sederhana maupun masyarakat yang sudah modern. Hal ini disebabkan lembaga sosial merupakan
<ebutuhan mutlak bagi suatu masyarakat. Diciptakannya lembaga sosial pada dasarnya mempun,/ai
maksud serta tujuan yang secara prinsip tidak berbeda dengan norma-norma sosial karena lembaga

=csial sebenarnya memang produk dari norma sosial.

b.

c.

d.

e.

f.

I
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Secara umum, tujuan utama diciptakannya lembaga sosial adalah sebagai berikut:

- Untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai.

- Untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat berjalan dengan terlib dan lancar sesuai

dengan kaidah-kaidah yang berlaku,

Contoh lembaga sosial adalah lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Salah satu fungsi

lembaga keluarga adalah mengatur cara keluarga memelihara anak. Adapun salah satu fungsi lembaga

pendidikan adalah mengatur cara sekolah mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang

handal. Dari sini akan terjalin kerja sama antarlembaga dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga sosial dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan'kebutuhan pokok manusia.

Pada dasarnya, fungsi lembaga sosial adalah sebagai berikut.

$. Fung;*r Lergr&*,ge $psiaj

secara umum, fungsi lembaga sosial dapat digolongkan menladi dua, yaitu:

a. Berdasarkan atas disadari atau tidak disadarinya fungsi suatu lembaga sosial oleh masyarakat.

Berdasarkan kesadarannya, lembaga sosial dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manifest

(fungsi yang nyata) dan fungsi laten (fungsi yang tidak nyata).

1. Fungsi manifest

Fungsi manifest adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan semua

orang.

Contohnya:
- Lembaga pendidikan yang berperan sebagai wahana penyemaian kader-kader masa

depan bangsa yang sekaligus akan mensosialisasikan berbagai nilai dan norma yang

. disepakati oleh masYarakat.

- Lembaga ekonomi yang berfungsr untuk mengatur proses produksi, distribusi, dan

konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat.

2. Fungsi laten

Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari keberadaannya dan tidak

menjadi tujuan utama masyarakat sehingga fungsi laten tidak akan tampak di permukaan.

Contohnya:
- Keluarga merupakan suatu sarana bagi anggota keluarga untuk dapat beristirahat setelah

seharian penuh beraktivitas di luar rumah

- Keluarga juga merupakan tempat mempersiapkan diri para anggotanya untuk menghadapi

dunia luar yang penuh dengan tantangan

b. Berdasarkan positif atau tidaknya suatu lembaga sosial dalam kontribusinya bagi kelangsungan

hidup masyarakat.

Berdasarkan dampaknya, suatu lembaga sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1, Lembaga sosial yang bersifat fungsional yaitu lembaga sosial yang ikut serta mendukung

kelangsungan hiduP masYarakat.

2. Lembaga sosial yang bersifat disfungsional, yaitu lembaga sosial yang merugikan

kelangsungan hidup suatu masyarakat.
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Adapun menurut Soerjono Soeanto, lembaga kemasyarakatan mempunyai berbagaifungsi, sepefti:

Memberi pedoman kepada anggota masyarakat
Lembaga sosial memberi pedoman kepada masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap dalam
usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hal itu, pembentukan pranata sosial telah siap
dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Menjaga keutuhan masyarakat

Lembaga sosial menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi
masyarakat. Hal itu disebabkan oleh sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak seimbang
dengan laju kualitas penduduk. Dengan demikian, dikhawatirkan akan terjadi perebutan,
ketidakseimbangan, dan ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhan. Kondisi semacam inilah
yang akan memicu terjadinya perlentangan atau konflik dalam masyarakat, yang pada akhirnya
akan timbul perpecahan atau disintegrasi dalam masyarakat.

Memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial
Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat
befiingkah laku sesuai dengan norma sosial itu. Dengan demikian, tertib sosial dapat segera
tenrvujud. Sanksi-sanksi yang melekat pada setiap norma sosial itu merupakan pegangan bagi
warga masyarakat untuk meluruskan mirupun memaksa warga masyarakat agar tidak meyimpang
dari norma sosial.
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Pranata sosial terdapat pada setiap masyarakat, bdik masyarakat modern maupun masyarakat
sederhana. Pranata sosial merupakan tuntutan mutlak adanya suatu masyarakat atau, komuiiitas; Sebuah
masyarakat yang menginginkan adanya keteraturan pasti membutuhkan pranata. ' ,

1. , Cifi+ltt Pnnab F*l , 
.

Pranata sosial merupakan s-ualu sistem norma yang mempunyai ciri-ciri tertentu.'Berbagai ciri
umum pranata sosial adalah sebagai berikut,
a. Pranata sosial merupakan suatu organisasi dari polalpola pemikiran dan perilaku yang tenrvujud

melalui aktivitas-aktivitas adat istiadit, tata kelakuan, kebiasaan, sena unsur-unsui feiuOayian

b. bol_simbol yang

benkan iddtitaa
terl i bat di dalamnya. lamb-an g-lambang atau simboF

r fungsi pranata sosial yang bersangkutan.
c. Pranata sosial biasanya memiliki satu atau bebgrapa tujuan tertentu. Pranata sosial mempunyai

tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyaraliat. Tujuan-tujuan tersebut dimaksudkan
untuk mewujudkan visi dan misi dari anggota masyarakat. .
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Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pranata sosiai. Pranata sosial dapat

Ciklasifikasikan berdasarkan sebagai berikut,

: ,,a,.,tir,:i:i"i:-rtj,Sliii?i iliaflata,'lisiJi 5.,'iiiils;#;:': . ji"r. li i. i l' i;'

eperangkat kaic.iah scsial yang terkandung dalam setiap pranata sosial mempunyai afri penting

atau nilai dalam kehidupan masyarakat. Kaidah sosial pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam

beberapa tingkatan yang bersifat hierarkis. Berdasarkan orientasi nilai pranata sosial digolongkan

menjadi basic sacial institutions dan subsidlary social institutions.

1. Basic sociai institutions
pranata sosial yang bersifat dasar atau utama harus ada dalam kehidupan masyarakat, hal ini

disebabkan pranati sosial terdiri atas kaidah sosial yang mempunyai nilai sangat pokok atau

utama bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

2. Subsidiaryr social institutions
pranata sosial sekunder didukung oleh kaidah sosial yang nilai-nilainva dianggap kurang penting

dalarn menunjang kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab ltu apabila di dalam kehidupan

masyarakat manusia tidalimenggunakan pranata sekunder, tidak akar memengaruhi kelangsungan

kehibupannya, Dengan demiklan, penggunaan pranata ini hanya merupakan tambahan untuk

memperoleh kenikmitan dalam hidup, contohnya rekreasi, koperas oan asuransi.

i; t;.1*,];1, *tt.i.'iir;: i,,'iJ;":i'' 
r'J",":r: ,'.'irl'l:ii'A:; j'il ,.'r ''' ''' i '

Besar kecilnya penyebaran sebuah pranata sosial dalam kehidupan mas;rarakat sangat dipengaruhi

oleh bermacarn-macam faktor, baik dari dalam maupun dari luar pranala tu sendiri. Berdasarkan pada

faktc;r penyebarannya, pranata sosial dapat digolongkan sebagai ber Iili,

1, General soeial institutions
pranata sosial ini clapat dikatakan hampir terdapat di setiap ben:uk masyarakat sehingga bersifat

universal" Dari kenyataan yang demikian membuktikan bahrla pranata sosial mempunyai nilai

yang tinggi datarn teniOupan misyarakat, terutama untuk kelangsungan hidupnya. Luas iangkauan

penyebaran pranata sosial dikenal, diakui, dan diterima oleh seni.,a umat manusia sebagai sarana

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pranata agarna Can pranata keluarga'

2. Restricted social institutions
pranata sosial pada umumnya mempunyai corak yang khas atau khusus dalam kehidupan

mas5rarakat. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kaidah-kaidah sena peranan-peranan yang terdapat

rlalam pranata itu. Oleh karena sifatnya yang demikian maka pola penyebarannya relatif lebih

terbatas dibanciingkan dengan pranata yang umum. Hal ini luga disebabkan oleh relatif lebih

kecilnya kepenting-an serta terbaginya minat warga ke dalam pranata lain yang bercorak khusus'

Oleh karena itu, j"angkauan pranita ini hanya terbatas pada kelompok, kelas, ataupun golongan

tertentu saja, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan

perpindahan ke pranaia lain. Contohnya, pranata agama lslam. Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha

tentu saja hanya diketahui secara pasti oleh pemeluknya'
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Berdasarkan perkembangannya, pranata sosial dapat digolongkan menjadi crestive social
',stitutions dan enacted social institutions.

' Crestive social institutions

Crestive social institutions merupakan pranata yang tahap demi tahap secara tidak sengaja tumbuh
dan berkembang dari adat istiadat masyarakat. Contohnya: perkawinan dan hak milik.

2 Enacted social institutions

Enacted social institutlons merupakan institusi yang memang dengan sengaja dibentuk dalam
rangka memenuhi kebutuhan atau tujuan terlentu. Contohnya: pranata pendidikan, pranata
perdagangan, dan pranata perbankan.

-- A,lacam-mscffm pranafa sosial berdesarkan penerinaan masyaraA:at

Berbagai macam pranata sosial terdapat dalam kehidupan masyarakat. Manfaat adanya pranata-
:'anata sangat dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat dapat menerima

=:au menolak pranata tersebut. Berdasarkan penerimaan masyarakat, pranata sosial dapat digolongkan
-enjadi approved atau social sanctioned institutions dan unsanctiended institutions.

' Approved atau social sanctioned institutions

Approved atau social sanctioned institutions merupakan pranata yang dapat diterima oleh
masyarakat. Contohnya: pranata sekolah dan aturan dalam perusahaan.

. Unsanctiendedinstitutions

Unsanctiended institutions merupakan bentuk-bentuk pranata sosial yang tidak bisa diterima atau
ditolak oleh masyarakat. contohnya: tindakan para penjahat, pemeras, dan rentenir.

; ffar:am-rna$arfl pranaia sosrel berdasarhan fungssnya

Berdasarkan fungsinya, pranata sosial dapat digolongkan menjadi operative institutions dan
' : g ulative institutions.

' Operative institutions

Pranata ini berfungsi menghimpun pola serta tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan
lembaga yang bersangkutan. Contohnya: lembaga industrialisasi.

i Regulativeinstitutions

Pranata itu bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian
mutlak dari lembaga itu sendiri, Contohnya: kejaksaan dan pengadilan.
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Pranata di dalam masyarakat ada beberapa jenis, antara lain:

. !'.,... j, -: .-..\.

1 i .'1:I ,i: i 'rl t':1:',-i;:'l

Keluarga merupakan satuan sosial yang terkecil dan paling mendasar bagi tercapainya kehidupan

sosial dalam masyarakat, keluarga pada umumnya terdiri atas seorang bapak, seorang ibu, dan beberapa

anak, termasuk anak tiri dan anak adopsi. Susunan keluarga yang demikian dinamakan keluarga inti

atau keluarga batih (nuclear family\.

Sebuah keluarga memiliki sejumlah fungsi yang sesuai dengan harapan masyarakat' yaitu:

1. Fungsi biologis atau reproduksi

Sebuah keluarga yang ierbentuk melalui perkawinan yang sah merupakan sarana yang sah pula

bagi pasangan suami-lstri untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam upaya memperoleh keturunan

sehingga keberadaan keluarga itu dapat terus berlanjut'

Xetuaiga yang berlungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang secara

khusus dalam bentuf-frunungin seks, dimaksudkan agar manusia tidak memenuhi kebutuhan

tersebut secara bebas sepertl layaknya binatang. Apabila terjadi pemenuhan kebutuhan biologis

tersebut dilakukan di luar nikah maka itu disebut zina, hal ini melanggar norma-norma agama.

2. Fungsi proteksi atau perlindungan

Oen-gan'terbentuknya sebuah keluarga, seseorang secara psikologis maupun fisik mendapatkan

rasa ketenteraman serla keterlindungan. Apabila di dalam keluarga telah mendapatkan rasa aman'

proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan dengan harmonis.

3. Fungsi ekonomi

Funlsi ekonomi di dalam keluarga merupakan fungsi yang sangat penting, mengingat fungsi ini

men-cakup kelangsungan hidup didalam keluarga Bagi keluarga pada umumnya, ayah merupakan

kepala keluarga serti menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan material. Namun,

tidak terlutup kemungkinan iUu irga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga'

Kerja sama yang Oai[ antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga

dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien

4. Fungsi sosialisasi

Keluarga merupakan sarana yang pertama dan paling utama sebagai lembaga sosial dalam

p.n.nirrn nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, Di dalam keluarga itulah seorang anak akan
'belajar 

mempersiapkan diri untuk menghadapi keragaman lingkungan di sekitarnya. Selain itu,

keluarga juga berlungsi sebagai tempat terselenggaranya transmisi kebudayaan dari generasi ke

generisi.-peranan tituarga 6agi sosialisasi seorang anak adalah sebagai pembentukan dasar

[erkembangan kepribadiai. Orang tua sebagai pemegang utama keluarga harus dapat meniadi

iigg y.ng Oiit< Oan teladan bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan satu-satunya kelompok yang

memberikan hubungan intensiibagi anak. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk

sikap, nilai, dan t<eyit<inan-keyakinin serta memengaruhi corak hubungan yang akan dikembangkan

dengan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya'
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Fungsi edukatif atau pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab yang paling penting dalam keluarga. Oleh
karena itu, orang tua hendaknya dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan
wahana pendidikan yang pertama bagi seorang anak sehingga diharapkan nantinya anak akan
menghayati pendidikan keluarga ini dengan baik. Orang yang pertama berperan melaksanakan
pendidikan keluarga adalah ayah dan ibu atau orang tua.
Di dalam keluarga, anak dididik bersikap, bertingkah laku, dan berpengetahuan. Namun, karena
keterbatasan kemampuan keluarga, dalam fungsi ini dibantu lembaga-lembaga lain.

Fungsi afeksi

Keluarga merupakan sarana bagi anggota keluarga untuk mendapatkan belaian cinta kasih sayang

dari anggota keluarga lainnya. Jika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang saat di rumah

maka ia akan berusaha untuk mencarikasih sayang ditempat lain. Tentu saja mereka akan mencari

dengan kelngiqannya. Akibatnya, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang nakal dan susah

diatur. ,t

Pranala ?qdntd,

Agama adalah salah satu pranata yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pranata agama merupakan pranata sosial yang tertua. Setiap agama mengharapkan umatnya untuk

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama memberikan petunjuk serta kaidah-

kaidah bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan kesejukan bagi rohani
pemeluknya.

Agama akan memberikan petunjuk mengenai hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, hal

yang bak dan hal yang tidak baik, hal yang halal dan yang haram. Apabila manusia didasari dengan
kokohnya nilai-nilai agama yang diyakini, umat manusia akan terhindar dari perilaku-perilaku
menyimpang.

c. Pranata pendidikan

Pranata pendidikan dewasa ini makin penting. Pendidikan merupakan kebutuhan baik secara
pribadi maupun kelompok. Setiap masyarakat selalu mempunyai keinginan untuk terus mewariskan

kebudayaan pada generasi berikutnya.

I Pengertian pendidikan

Pengertian pendidikan masih beraneka ragam. Berikut adalah beberapa definisi pendidikan

menurut para tokoh di lndonesia.

a. Ki Hadjar Dewantara

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerli (kekuatan batin),

pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota
masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya
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Mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada anak yang belum

dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri

dan bertanggung jawab susila terhadap segala tindakan menurut pilihannya sendiri.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan atau pelatihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.

Ruang lingkup pendidikan

Secara sederhana, ruang lingkup pendidikan dapat dilaksanakan me[alui tiga jalur, yaitu:

Pendidikan keluarga

Pendidikan ini diselenggarakan di tiap{iap keluarga. Pengasuh pendidikan informal diperankan

oleh bapak dan ibu. NamLln, ada kalanya peran orang tua bisa digantikan oleh kakek dan

nenek atau paman serta bibi atau saudara-saudara yang lebih tua di dalam rumah tersebut.

pendidikan informal merupakan pendidikan awal ketika individu-individu mulai diperkenalkan

dengan norma dan nilai kehidupan sosial sebagai sarana proses sosialisasi yang mengarah

pada terbentuknya kepribadian.

Pendidikan di sekolah

Setelah keluarga, pendidikan berikutnya adalah sekolah. Pendidikan sekolah diselenggarakan

di sekolah-sekolah secara resmi, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta,

mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di dalam pendidikan formal

digunakan kurikulum sebagai acuan tujuan yang hendak dicapai'

c. Pendidikan dalam masyarakat

Pendidikan nonformal dilakukan oleh masyarakat. Pendidikan nonformal tidak terlalu terkait

dengan waktu dan jenjang pendidikan.

Fungsi pendidikan

Secara umum fungsi pokok pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Membentuk kepribadian yang tangguh sehingga dalam menempuh kehidupan tidak mudah

putus asa,

Menambah wawasan sefta pandangan seseorang sehingga dalam berinteraksi makin baik.

Menjadi transmisi pewarisan kebudayaan.

Meningkatkan kemampuan berpikir seseorang.

Mempersiapkan peranan sosial yang dikehendakinya.

d Pranata politik

Kata politik berasal dari polis, artinya negara kota. Dari kata polls inilah lalu berkembang menjadi

kata-kata lain, seperti politers yang berartiwarga negara'

Pranata politik merupakan institusi atau pranata yang mempunyai kegiatan dalam suatu negara

atau pemerintahan, baik yang berkaitan dengan proses untuk menentukan maupun melaksanakan

tujuan negara. Pranata politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan

teratur.

Ada beberapa lembaga di negara kita yang berkitan dengan bidang politik dan pemerintahan,

yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b.

c.

d.

e.
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' Lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan.

Lembaga eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Pemerintah lndonesia dipimpin oleh seorang presiden dan clidampingi oleh seorang wakil

presiden serta dibantu oleh beberapa menteri baik, yang memimpin departemen atau

nondepartemen.

2 Lembaga legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas rnembuat peraturarr perundang-undangan. Di

lndonesia, yang termasuk lembaga legislatif adalah DPHD Kabupateni Kota. DPRD Provinsi, DPR,

dan DPD.

: Lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif adalah sebuah lembaga peradilan Lembaga pei'adilan di negara kita di tingkat

kabupaten atau kota adalah pengadilan negeri. Di tingkat provinsi ada pengadi an tinggi Di tingkat

pusat adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Selain hal di atas, masih banyak lagi lembaga yang berkaitan dengan pranata poltik di antaranya
,,epaftaian, pemilihan umum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Namun, pranata politik ini antara

nasyarakat satu dengan masyarakat lain atau bangsa satu dengan bangsa lain dapat berbeda sesuai

rengan norma yang dianut masyarakat atau bangsa tersebut.

Di dalam menyejahterakan rakyat, suatu bangsa akan menerapkan sistem perekonomiannya sesuai

rengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau bangsa tersebut. Semua negara mempunyai pranata

:konomi berdasarkan kaidah-kaidah yang dapat menjadikan rakyatnya makmur.

Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat akan berhubungan dengan kelompok sosial,

:aik kelompok kecil, seperli keluarga dan siswa maupun kelompok yang lebih besar, seperli masyarakat

resa, masyarakat kota, dan bangsa. Seorang sosiolog selain sebagai penelaah juga sekaligus
rerupakan anggota salah satu kelompok sosial tersebut. Dengan perkataan lain, di samping menjadi

:enonton, ia juga menjadi pemain dalam permainan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat
.,arena dalam masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat hanya dapat dimengerti dengan

:ara memahami permasalahan tersebut dengan secara langsung ikut merasakannya.

Makin mendalam penelitian seorang sosiolog, makin cepat timbul kesadaran bahwa kepribadrannya

erbentuk oleh kehidupan kelompok tempat ia tinggal. la hanya merupakan unsur yang mempunyai
.,edudukan dan peran kecil.

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota keluarga. Walaupun anggota-anggota

"teluarga tadi menyebar, pada waktu-waktu terlentu mereka akan berkumpul kembali m salnya pada

.raktu makan pagi, makan siang, atau makan malam. Setiap anggota, pasti mempunyai pengalaman-

:engalaman dari hasil hubungan dengan kelompok sosial lainnya di luar rumah Apania oerkumpul,

rereka akan saling tukar pengalaman dari hasil hubungannya dengan kelompok vang la n

l
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Beberapa kelompok sosial sifatnya lebih stabil daripada kelompok sosial lainnya atau strukturnya
I dak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok. Namun, ada kelompok sosial yang
mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat, walaupun tidak ada pengaruh dari luar.
Akan tetapi, pada umumnya kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi
atau reformasi dari pola dalam kelompok tersebut karena pengaruh dari luar

Keadaan tidak stabil dalam kelompok dapat terjadi karena faktor-faktor ber kut.
l. Konflik antarindividu dalam kelompok.
2. Konflik antarbagian kelompok karena tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di

dalam kelompok itu sendiri.

3 Ada bagian atau segolongan dalam kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan
mengorbankan golongan yang lainnya.

I Ada kepentingan yang tidak seimbang sehingga timbul ketidakadilan.
5 Perbedaan paham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok.

Faktor-faktor di atas mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok sehingga timbul struktur baru.
Pada akhirnya, juga bertujuan mencapai keadaan yang stabil di kemudian hari. Tercapainya keadaan
stabil tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan ideologi yang juga turut berubah seiring
dengan berubahnya struktur.

Perubahan struktur kelompok sosial dapat terjadi karena hal-hal berikut,
l. Perubahan situasi karena adanya ancaman dari luar. Kondisi ini dapat memperkuat rasa persatuan

dan mengurangi keinginan anggota kelompok untuk mementingkan diri sendiri
2. Adanya pergantian anggota kelompok.

3 Adanya perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antarkelompok. Secara hipotes s, proses
antagonisme antarkelompok adalah sebagai berikut,
1 Apabila dua kelompok bersaing maka akan timbul slereofif
2 Kontak antarkedua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak bermusuhan

tersebut.

3 Tujuan yang harus dicapai dengan kerja sama akan dapat menetralisasikan sikap tindak
bermusuhan tersebut.

1 Dalam kerja sama mencapaitujuan, stereotif yang semula negatif berubah menjadi postif

Suatu konflik antarkelompok mungkin terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata
rencaharian hidup yang sama. Konflik bisa juga terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan
,eftentu. Di samping itu, konflik terjadi karena adanya pemaksaan agama, dominasi po itik dan konflik
:radisional yang terpendam. Contohnya, hubungan antargolongan mayoritas dengan golongan minoritas.
Pada saat golongan mayoritas menekan, reaksi golongan minoritas mungkin dalam bentuk sikap atau
cerbuatan menerima, menghindar, agresif, atau asimilasi.

Masalah dinamika kelompok sosialjuga menyangkut gerak atau perilaku kolektif Dengan demikian,
iinamika sosial itu dipelajari untuk mengetahui realita kehidupan sosial.

I
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1" Syarat-syarat organisasi sosial dilihat dari pola hubungan sosial adalah sebagai berikut.

r. Terdapat ukuran yang tetap dalam tata hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota

organisasi.

b. Ada kekuasaan yang mempunyai daya paksa.

c. Terdapat pengaturin dan penyusunan terhadap individu yang menggambarkan adanya

koordinasi dan subordinasi.

d. Dapat hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan saling memberi kepuasan.

2. Ciri-ciri organisasi sosial adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan formal sefta status dan peran yang jelas'

b. Rumusan batas-batas organisasi jelas.

J.

4.

5,

6.

7.

I

c. ldentitas ielas.
Organisasi sosial dapat dikelompokkan menladi organisasi formal dan organisasi nonformal.

Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia,lembaga sosial berarti pola perilaku manusia yang

mapan dan terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan'

Teibentuknya lembaga sosial disebabkan setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya

memerlukan keteraturan.

Tujuan utama diciptakannya lembaga sosial adalah untuk mengatur terpenuhinya kebutuhan hidup

secara memadai sefta mengatur jalannya kehidupan sosial agar terlib dan lancar sesuai dengan

kaidah yang berlaku.

Fungsi brnOrg. sosial adalah memberi pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan

masyarakat, dan memberikan pegangan dalam srstem pengendalian sosial.

pranata sosial merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang tenruujud

melalui aktivitas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan sefta unsur-unsur kebudayaan lainnya

yang kesemuanya itu bergerak menjadi satu sistem yang fungsional'

irraiata sosiai dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi nilai, faktor penyebabnya,

perkembangannya, penerimaan masyarakat, dan berdasarkan fungsinya.

Jenis-jenis Iranata sosial, antara lain pranata keluarga. pranata agama, pranata politik, dan pranata

ekonomi.

Dalam mempelajari lembaga-lembaga sosial dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu analisis

secara historis, analisis secara komparatif, dan analisis fungsional.

o
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11.



Pilihlah sdt! iawaban yang pattng tepat dengan cara membrikan tanda silang (x) pada
salah satu huruf a, b, c, d, alau e!

Pranata sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat disebut ...,

a, enacted intitutions

b. crestiveintitutions

c. basic intutitions

d, general intutitions

e. subsidisry intitutions

Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak disebut keluarga ....
a. batih

b. luas

c. besar

d. poligami

e. kerabat

Berikut ini adalah syarat-syarat sebuah kelompok untuk disebut sebagai kelompok sosial, kecuali

a. setiap anggota sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok
b. ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya
c. ada faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib, kepentingan, tujuan, dan ideologi politik
d. memiliki struktur, aturan-aturan, dan pola perilaku

e. berasal dari satu keturunan yang sama
Fungsi pranata sosial yang tidak disadari oleh masyarakat disebut ....

a. fungsi manifes

b. fungsi laten

c. disfungsional

d. fungsional manifes

e. disfungsional manifes

Sebuah susunan keluarga yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja disebut ....

a. unilateral
b. patrilineal

c. matrilineal

d. bilateral

e. bilineal

Keluarga yang mempunyaifungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia merupakan
fungsi keluarga sebagai ....

a. fungsi ekonomi

b. fungsi reproduksi

c. fungsi afeksi

d. fungsi perlindungan

e. fungsi pengawasan



7 Suatu kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam sebuah

pranata ekonomi disebut ....

a. konsumsi

b. produksi

c. distribusi

d. rehahabilitasi

e. penjualan

Suaiu analisis yang bertujuan untuk meneliti sejarah dan perkembangan suatu lembaga sosial,

misatnya ptny.liOif.n asal mula dan perkembangan lembaga ekonomi, lembaga agama' sistem

kekerabatan, dan sebagainya merupakan analisis ""
secara historis

kelembagaan

secara komparatif

sistem kekerabatan

e. f ungsional

Menciptikan masyarakat yang sejahtera, aman, dan teratur merupakan tujuan ""
a. pranata ekonomi

b. pranata Pendidikan
c. pranata Politik
d. pranata agama

e. pranata keluarga

Memberi pedoman kepada anggota masyarakat merupakan , lembaga sosial.

n Jawablah perhnyaan-perlanynn di Mwah inl &,ry,/i- dryRat dan tept!

9.
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a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3,

4.

5.

1.

2.

3.

Sebutkan dua kei a yang dibawa sejak lahirl

Bagaimana suatu at disebut sebagai organisasi sosial?

tvtengapa lembag at dalam setiap masyarakat?

Jelaskan fungsi afeksi keluarga?

Apa yang diriaksud analisis fungsional dalam mempelalari lembaga sosial?

Buatlah kelompok yang beranggotakan lima orang pesefia didik!

pilihlah salah satu di antara Anda untuk menjadi sebagai moderator dalam diskusi!

Diskusikanlah proses teriadinya lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat!

8



Modul

Mobilitas Sosial dalam
Kehidupan Sosial budaya

t
atrttattrtttarllat
Standar Kompetensi:
Memahami mobilitas sosial.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menerangkan bentuk-bentuk mobilitas.
2 Mendiskripsikan laktor terjadinya mobilitas sosial.
3. Mendeskripsikan dampak-dampak mobilitas sosial.

Pengert

Adanya mobilitas dalam sebuah masyarakat disebabkan terdapatnya lapisan-lapisan atau kelas

=osial dalam masyarakat sehingga menimbulkan penggolongan masyarakat pada lapisan tefientu.
(elas sosial yang bersifat terbuka memungkinkan individu atau kelompok dapat melakukan perpindahan

=tau mobilitas dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Adapun sifat kelas sosial yang lain adalah bersifat
':rtutup. Dalam kelas sosial tertutup tidak memungkinkan individu atau kelompok melakukan
:erpindahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain, misalnya terjadi dalam masyarakat yang menganut
. stem kasta.

Menurut David Jary and Julia Jary dalam bukunya Dictionary of Sociology, mobilitas sosial atau
,:cial mobility adalah gerak atau perpindahan individu-individu atau kelompok terhadap hierarki atau
::sisi yang berbeda dalam struktur sosial masyarakat. Struktur sosial mencakup sifat-sifa1 hubungan
.ttara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompok. Dengan demikian,
-:bilitas sosial adalah perpindahan yang melibatkan seseorang atau kelompok dari status sosial yang
.alu ke status sosial yang lain. Perpindahan seperti ini biasanya didasarkan atas golongan sosial,
':kayaan, kehormatan, jabatan, kekuasaan, serta penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan
'=<nologi. Oleh karena itu, perpindahan tersebut dapat menyebabkan naikturunnya kelas sos a ataupun
:ak. Mobilitas sosial yang termasuk naiknya kelas dalam struktur sosial disebut upward mobility,

.::angkan yang mengalami penurunan status kelas dalam struktur sosial disebul downward mobitity.
:'tses perpindahan semacam ini disebut mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial inl berarli bahwa
-:vidu atau kelompok memasuki lingkungan sosial yang berbeda" Bisa juga perpindahan tersebut
-:libatkan antargenerasi. Perpindahan seperti ini disebut mobilitas sosial antargenerasi

- 
: e r g e ne rational mobility).
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Gerak sosial verlikal yang bersifat naik memiliki dua bentuk utama, yaitu:

a. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukarr vanq ieLrih

tinggi.

b. Pembentukan suatu kelompok baru, kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi rllri
kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut.

Gerak sosial yang bersifat turun memiliki dua bentuk utama, yaitu:

a. Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah clerajatnya.

b. Turunnya derajat sekelompok individu yang mendapatkan disintegrasi kelompci,, seba.ga"l ke::atuai';

Menurut Pitirim A. Sorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran tertentu Calanr

masyarakat. Proses gerak sosial melalui saluran-saluran itu disebut sirkulasi sosia! (sacnl eir*ulallm).
Saluran-saluran tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut

. ,-..."' ' -:l,.1.,

Angkatan bersenjata memainkan peran penting dalam masyarakat yang rner-lqarut sistern
militerisme atau bagi negara yang sedang mengalami peperangan. Peperangan yang ter'ladi d:rpat
terjadi karena menghadapi musuh dari luar maupun perang saudara. Bagi seorang praiurit ,vang dapat
mengantarkan kemenangan, tanpa melihat status yang disandang oleh prajurit tersebut, negara akan
memberikan penghargaan yang tinggi karena jasa-jasanya sehingga status prajurit tersebut a.kan naik
ke kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam menghadapi kerusuhan yang terjadi beberapa rval<tu

lalu di beberapa daerah di negara kita, peran yang dilakukan oleh militer, baik TNI maupun kepolrsiarr,

dapat menyebabkan naik atau turunnya pangkat atau jabatan prajurit terse[rut. Tidak hera.n jiila i<ila

sering mendengar mutasi beberapa pejabat di kalangan TNI dan kopolisian herkaitair iiengarr
penanganan kasus kerusuhan tadi.

-.). .....:.' ,

Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam melakull.lan prerpind;th:.ri :,.r.-,rrti

vefiikal. Dalam semua agama mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedriclukan y.1nr; ,e,.lrna !l
hadapan Tuhan. Oleh karena itu, seluruh pemuka agama akan mensosialisasikan dan berlrr.rnl lieias
untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan umatnya. Peran ini dilakirkan sufiaiia Lrrl,.;tr\r,;
menyadari bahwa kedudukan mereka di hadapan Tuhan adalah sama.

Motivasi agama seperti ini akan membangkitkan keyakinan mereka untuk r,'rendapatkan stalirs
yang paling takwa di hadapan Tuhan.

Kehidupan beragama di lndonesia telah diatur didalam UUD 1945 Pasal2g avat (1) dan :.','a.t (2),

Pasal 29 ayat (1) berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa" rr,,,iai,u;' 1.riat 2!
ayat (2) berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk a,.1arrr,r.n5,a rrr.t:jrq"
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Di sini jelas Lrahlva negara
memberikan jaminan kebebasan bagi semua pemeluk agama di lndonesia untuk menlalanf..,n iie,,,La!iban

agamanya, tidak ada diskriminasi atau perbedaan terhadap penganut agama maycritas aiau agama ilincril;r.1.,

semua diperlakukan sama. Setiap pemeluk agama mengembangkan sikap tolerarrsi 'y:;na:1i,.1a:erltan

kepada hak asasi manusia, yaitu setiap manusia bebas memilih agama sesuai derrllsn l-:€vr"ilri,.',,ly;r.
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Lembaga pendidikan seperti sekolah memegang peranan penting sebagai saluran konkret dalam

melakukan mobilitas sosial. Melalui sekolah atau pendidikan akan semakin membuka kesempatan

seseorang untuk dapat mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Misalnya,

seseorang berasal dari keluarga petani kecil atau buruh bangunan menjadi sarjana ekonomi, kedokteran,

teknik, ariitek, dan lain-lain. Pada zaman dahulu faktor keturunanlah yang memegang peranan penting

karena sangat menentukan status sosial seseorang. Oleh karena itu, bagi seseorang yang dilahirkan

dalam golongan sosialyang rendah sangat sulit untuk menembus golongan sosial di atasnya. Pemerintah,

tokoh-tokoh pendidikan, baik sebagai praktisi maupun sebagai pemerhati, selalu melakukan sosialisasi

untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Di negara-negara berkembang, pendidikan masih merupakan persoalan tersendiri karena tingkat

pendidikan belum merata. Tidak meratanya tingkat pendidikan ini diakibatkan oleh kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan masih menjadi kendala. Kendala demikian bisa lahir dari pemerintah ataupun

masyaiakatnya sendiri. Problemnya sama, yaitu biaya pendidikan yang semakin mahal, akibatnya tidak

sedikit masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan pendidikan secara maksimal. Pada gilirannya,

mayoritas negara berkembang masih sangat rendah tingkat pendidikannya. Hal ini sangat memengaruhi

terhadap penguasaan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan dan penemuan-penemuan

teknologi baru masih menjadi kekuatan negara-negara maju. Oleh karena buruknya dari kekuatan

penguaiaan dan penemuan-penemuan teknologi, sering kali negara-negara berkembang dijadikan

iebigai kelinci percobaan. Oleh karena itu, persaingan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi sangat mutlak dilakukan, terutama oleh negara-negara berkembang, sehingga tingkat

pendidikin akan semakin merata dan teknologi tidak hanya dikuasai oleh negara-negara maju saja.

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi t<eklatan partai politik sangat menentukan.

Partai politik dinilai sebagai saluran yang menjanjikan rn:r,k melakukan mobilitas. Dalam negara yang

menganut prinsip demokrasi, jabatan-jabatan publik pemer ntahan sering kali hanya bisa diraih dengan

partisipasiatau peran seseorang dalam partai politik Jabatan-jabatan seperti bupati, walikota, gubernur,

menteri, presiden, dan anggota dewan hingga pimpinan dewan bisa dicapai oleh seseorang iika mampu

melibatkan dirinya secara maksimal dalam parlai po itk Posisi-posisi di atas sangat memungkinkan

untuk dijadikan jembatan dalam melakukan mobi itas sosta di lndonesia. Seorang anak petani dari

kalangan bawah sangat mungkin menjadi anggota detvan, pimpinan dewan, bupati, walikota, gubernur,

menteri, bahkan presiden. Fenomena ini bisa kita lumpa dalam masyarakat kita.

Penguasaan seseorang terhadap kekayaan atau sumber-sumber ekonomi juga menjadi penyebab

terjadinyi mobilitas sosial. Melalui saluran ini seseorang akan menempati status sosial yang tinggi.

Orang kaya atau pengusaha bisa dengan mudah menempat posisi-posisi teftentu, seperti pimpinan

organi..ri-organisasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, seperli ketua koperasi, kepala

bank, direktuiperusahaan, menterikeuangan. ekonomi. dan ain-lain. Walaupun demikian, dalam situasi

tertentu, misatnya ketika lndonesia mengalami krisis moneter yang dimulai pada awal 1998, banyak

pengusaha kaya mengalami kebangkrutan sehingga secara mobilitas mereka mengalami mobilitas

vertikal turun.
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Organisasi-organisasi keahlian atau profesi, seperti himpunan-himpunan yang membawahi disiplin
ilmu tertentu atau keahlian tertentu, ikatan sarjana hukum, pengacara, kedokteran, budayawan, ekonomi,
sosiologi, dan lain-lain merupakan wadah sosialisasi keahlian atau profesi, yang dapat dikenal secara
luas dalam masyarakat, yang pada gilirannya melahirkan kelas sosial tersendiri.

e. Perkawinan

Lembaga ini bukan sekadar bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi, tetapi memiliki
implikasi sosial yang sangat penting, khususnya sebagai sarana melakukan mobilitas sosial. Dalam
masyarakat kita yang multikultural dan memiliki lapisan sosial tersendiri, sudah barang tentu perkawinan

sangat memengaruhi batas-batas sosial maupun kultural. Seorang dari kelas sosial yang rendah atau
wong cilik kawin dengan seorang yang berasaldari kalangan priayialau elite publik akan menyebabkan
naiknya status sosial wong cilik tersebut. Contoh lain adalah seorang pangeran yang mempersunting
gadis desa akan menyebabkan naiknya status sosial gadis desa tersebut.

2. Mobililrls Horizontal

Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami individu atau kelompok
masyarakat dalam lapisan sosial yang sama. Dalam mobilitas ini tidak terjadi perubahan status atau
penjenjangan sosial yang lebih tinggi. Sif,rtnya hanya perpindahan profesi atau kedudukan yang
sedenjat. Misalnya, seseorang yang beralih tempat pekerjaan dan tidak mengalami kenaikan karir dari
pekerjaan sebelumnya. Atau perpindahan sekelompok masyarakat yang tempat tinggalnya harus pindah

karena akan digunakan sebagai sarana umum, seperti sekolah, jalan, atau gedung perkantoran,
kemudian ditempatkan kembali di wilayah lain. Dalam hal ini status dan kedudukan mereka tetap sama
dengan kedudukan atau status sebelumnya.

3. MobilitasAnbrgenaasl

Mobilitas antargenerasi adalah mobilitas atau perpindahan yang berlangsung dari generasi satu
ke generasi lainnya. Dalam mobilitas ini bisa terjadi perubahan status atau kedudukan keturunan, baik
status sosial naik maupun status sosial turun sebagaimana terlihat dalam skema berikut.

Kakek
Nelayan

Nenek
Buruh

I

Bupati

E Keterangan: mobilitas intergenerasi naik

)
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Kakek llenek
Pengusaha Dokter

lbu
Pedagang

Anak
SoPir
E Keterangan: mobilitas intergenerasi turun

h.4otrilitas sosial atau perpindahan status dalam masyarakat biasanya terjadi dalam setiap sistem

siratifikasi sosiai" pada masyarakat industri atau negara maju, proses mobilitas cenderung lebih dinamis

clan terbuka. Karakteristik masyarakat industri sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang

rnerniirtti akuntabiliias dan kredibilitas baik. Tenaga-tenaga tersebut diperlukan untuk mengisi jabatan-

jahatan strategis, dari mulai tenaga teknis hingga manajer Berbeda dengan masyarakat pra-industri,

m*bilitas r'."latif lebih rendah.

atataltaatarrlrrlttr'lltrll""rl*rEaeFt

Faktor-iaktor Teriadinya Mobllitas Sosial

; 5n*itu$ Si;;sr*i

$tatus sosial, ekonomi, budaya, dan politik seseorang ketika ia lahir sangat bergantung kepada

status atau keduclukan kedua orang tuanya. Artinya, tidak ada pilihan bagi seseorang untuk memilih

rlari kelLiarga mana ia harus lahir. Semuanya bukan dirinya yang menentukan. Kondisi seperti ini dalam

istiiah sosiologi disebut given, sui generis, atau taken for granted, Weber membedakan kelompok status

rlengan kelompok atau kelas-kelas ekonomi, Bagi Weber kelompok status digolongkan berdasarkan

kehormatan atau prestise. Kelompok status memiliki ciri khusus, yaitu berlandaskan pada ikatan subjektif

antara para anggotanya, terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai dan kebiasaan yang

serna, perka.winan dalam kelompok itu sendiri, serta perasaan-perasaan akan jarak sosial dari kelompok

statuis.status lainnya. Contoh konkret lapisan seperli ini adalah keturunan darah biru, keluarga dan

li*r.abat keraton (ningrat), pemimpin adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.

trlenurut Weber, perbedaan antara kelas ekonomi dan kelompok status diperlihatkan secara ielas

antara aset kekayaan "baru" yang dimiliki seseorang karena keberhasilannya mengelola bisnis dengan

kekayaan "lama" yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sudah lama mapan dan berprestise tinggi

l;+m,,ra grang mengetahui bahwa uang saja tidak cukup untuk diterima di kalangan kelompok status

yang berprestise tinggi. Perbedaan lapisan sosial berdasarkan status inilah yang akan mendorong

sesu6rang untuk melakgkan mobilitas dan masuk ke dalam kelompok'kelompok status di atas.
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Uraian di atas menggambarkan dengan jelas bahwa mobilitas ekonomi relatif lebih mudah untuk
diraih daripada mobilitas status. Mengapa demikian? Secara sosiologis. keadaan ekonomi seseorang,
apakah ia kaya atau miskin bukan given atau bukan sesuatu yang begitu adanya. Keadaan ekonomi
seseorang sangat erat kaitannya dengan prestasi, bukan prestise. Meminjam istilah Mc Clelland, prestasi
seseorang ditentukan oleh sebuah virus n-Ach (the need for achievemenl) dalam dirinya.

Menurut Gunnar Myrdal, keberhasilan seseorang ditentukan oleh sikap-sikap berikut, yaitu efisiensi,
kerajinan, kerapian, tepat pada waktunya, kesederhanaan, kejujuran, sikap mengikuti rasio dalam
mengambil keputusan dan tindakan, kesediaan untuk berubah, kegesitan dalam mempergunakan
kesempatan-kesempatan yang muncul, bekerla secara energik, bersandar pada kekuatan sendiri, mau
bekerja sama, dan kesediaan untuk memandang jauh ke depan. Dengan demikian, kondisi ekonomi
yang mapan akan dapat dicapal oleh seseorang yang mampu mengaplikasikan segala potensi dalam
dirinya untuk mencapai sukses.

Tidak sedikit masyarakat yang keadaan ekonominya lemah, terutama di negara-negara berkembang.
Gejala ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, peperangan,
kerusuhan, gagal panen, pengangguran, bencana, atau turunnya nilai mata uang, sehingga terjadi
krisis moneter. Gejala-gelala ini akan menyebabkan masyarakat menyadari keadaan dirinya sehingga
memotivasi melakukan mobilitas. Contoh konkret yang terjadi dalam masyarakat kita adalah dengan
cara transmigrasi, migrasi, dan urbanisasi.

: A+.ArrdS,j,;i;: pi,iJ.lj&

Cita'cita berkuasa atau menjadi pemimpin merupakan hal yang umum bagi manusia (hukum alam),
-rlai dari lingkup yang paling sederhana sampai pada lingkup yang pelik atau kompleks, dari pemimpin
',mah tangga hingga presiden. Ketika anak TK ditanya tentang cita-citanya, mereka akan
-enggambarkan sebuah keinginan ideal atau tipe ideal, yang dalam bahasa Weber pada intinya

=lalah kekuasaan. Anak TK tersebut akan menjawab menjadi dokter, menteri, insinyur, bahkan presiden
Pengetrapan dan interpretasi kekuasaan dalam kehidupan manusia beragam. Hal itu sesuai dengan

,ondisi ideal yang menjadi tujuan seseorang" Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk
-nemaksakan kehendak seseorang, meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan
l:bedakan dengan otoritas. Otoritas adalah kemungkinan seseorang akan ditaati atas dasar suatu
(epercayaan akan legitimaslatau kewenangan akan haknya untuk memengaruhi. Contohnya, perampok
:ank yang bersenjata menggunakan kekuasaannya terhadap pegawai bank, tetapi ia tidak mem ik
Itoritas apa pun. Seseorang mungkin saja berjuang untuk memperoleh kekuasaan karena dianggapnva
sebagai alat untuk meningkatkan status ekonominya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari k :a

sering melihat seseorang berjuang keras untuk menjadi ketua FlT, RW, kepala desa, serta <et;a
perkumpulan, organisasi, dan lembaga.

Bagi Weber, saluran paling konkret dalam memperjuangkan kekuasaan adalah me a ! oaia
oolitik. Dengan jalan ini sangat dimungkinkan seseorang melakukan lompatan-lompatan kari, sei icca
mencapai kekuasaan teftinggi sebagai ketua parlai di parlainya. Jabatan tersebut boeh,at tJ.iai
menjadi tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk melakukan mobilitas yang lebih tngg ag r iar..a
untuk menduduki posisi menteri, badan-badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif

Mobilitas Sosial dalam Kehidupan Sosial Budaya



4. Pefiumbuhan Penduduk

pefiumbuhan penduduk yang masih tinggi diserlai kebijakan pembangunan yang tidak merata

mengakibatkan kepadatan penduduk terkonsentrasi pada daerah-daerah teftentu. Fenomena ini sering

kaliterjadi dalam setiap negara, terlebih lagi di negara-negara berkembang, seperli lndonesia. Kenyataan

menunjukkan bahwa penduduk lndonesia pertumbuhannya masih cukup tinggi serta penyebaran

penduduk masih belum merata. Kondisi ini menyebabkan pengangguran semakin meningkat, bahkan

kemiskinan hampir mencapai seperlima dari keseluruhan jumlah penduduk, Seperli kita ketahui bahwa

tingkat kepadatan di Pulau Jawa, Bali, dan Madura semakin sulit dikendalikan. Berbagai upaya

pemerintah dilakukan, dari mulai program keluarga berencana urbanlsasi, dan transmigrasi, untuk

mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan untuk pemerataan penduduk. Namun, tampaknya upaya-

upaya tersebut belum menujukkan hasil yang optimal. Pemerintah DKI setiap tahunnya merasa

kewalahan untuk menangani lonjakan arus urbanisasi dari seluruh celosok lndonesia. Demikian halnya

dengan kota-kota besar di Pulau Jawa.

Mobilitas besar-besaran yang demikian semakin menimbulkan persoalan-persoalan pembangunan.

Kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan hingga persoa an lingkungan dan permukiman

yang kumuh semakin menambah persoalan tersendiri. lnilah barangxa i ,vang menjadi "pekerjaan rumah"

bagi pemerintah dalam menelorkan kebijakan pembangunan !ang ebth merata. \
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Mobilitas sosial terjadi karena adanya lapisan-ac sar sosial dalam masyarakat sehingga

memunculkan dorongan-dorongan yang kuat untuk me akurar re,ubahan berdasarkan kondisi dan

jenis lapisan sosial yang diinginkan. Tidak dapat dipungk ri cai',ia mobilitas iuga akan melahirkan

perubahan sosial, baik piOa tingt<at struktur maupun paoa iirgkat budaya. Pada tingkat struktur terladi

perubahan-perubahan pada lapisan sosial, sedangkan paca :rrgkat xultur atau budaya terjadi perubahan

pandangan-pandangan hidup sesuai dengan perubahan'cerubahan pada struktur. Perubahan-

perubahin yang diakibatkan oleh mobilitas sosial dapat me ai rkan konflik dan penyesuaian.

?, X*:;:#rk

Konflik menurut Dictionary of Sociology adalah p€re0utan lerbuka individu-individu atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat atau perang terbuka antaroangsa atau negara. Dalam masyarakat, konflik

sering terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok gerakan sos al (social movements\, antarkelompok,

antarkelas, gerakan gender, partai-parlai politik. antaretn k dan ras. atau antarpemeluk agama. Konflik

sering terjadi karena adanya benturan-benturan nilal-n a pandangan hidup (world view), sikap, dan

kepeitingan. Konflik dalam sosiologi merupakan salah satu pendekatan untuk menganalisis berbagai

fenomeni sosial, gejala-gejala, dan hubungan-hubungan yang ditimbulkannya. Para sosiolog mutakhir

memandang banwl fonflit merupakan patologi sosial sehingga mereka cenderung tidak berkeinginan

untuk menganalisisnYa.

SosiologiXll
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Seorang sosiolog modern, Lewis A. Coser (lgg4: 108-109), justru berpandangan lain. Baginya,
konflik bukan sesuatu vang berdampak negatif atau bisa menimbulkan kerusakan 

-(destruktif 
, lelapi

juga berdampak positif. Diakuinya bahwa konflik yang sedang berlangsung dengan antarkelompok dapat
memperkuat identitas. Contohnya, konflik yang berkepanjangan Oi timur Tengah telah melahirkan
solidaritas negara-negara Arab dan lsrael. contoh lainnya aoalirr konflik kaum protestan dan Katolik di
lrlandia Utara.

Jika kita mengamati perjalanan bangsa lndonesia dengan saksama, kita sering melihat konflik-
konflik yang terjadi dalam masyarakat kita. Konflik yang sering terjadi dalam masiarakat biasanya
meliputi konflik antarkelas, konflik antarkelompok (etnik, ras, organisaii, partai politik dan antarpemeluk
agama), serta konflik antarbangsa atau negara.

,:,,- , ,,.:.,

Adanya kenyataan lapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakat secara jelas akan
menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan dan gaya hidup. Pandangan kelompok iosial elite
atau tinggi akan berbeda dengan pandangan kelas sosial rendahan. Demikian halnya dengan
mobilitas yang memotivasi terjadinya perpindahan kelas, yang akan melahirkan kelas-kelas baru
dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, kita sering mendengar istilah-istilah OKB (orang kaya baru),
"Petruk jadi raja", dan lain-lain. lstilah-istilah ini sesungguhnya merupakan sebuah sindiran ierhadap
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mengalami lompatan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa
perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya tidak dikehendaki oleh sebagian masyarakat sehingga
menimbulkan kecemburuan sosial. Kenyataan ini sering kali menjadi pemicu konflik sehingga
mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Konflik tersebut sering kali timbul dalam masyarakat jika terjadi perbedaan kepentingan untuk
dapat mengakses ke berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosia[ maupun
budaya. Secara sosial'politik, konflik dianggap akan mengancam kedudukan dan kelangsung.n hidupnyr.
Dari sisi ekonomi dan budaya, konflik terjadi karena terganggunya sumber-sumber ekonomi dan
prestise budaya. Tidak heran jika kita sering menjumpai konflik intaia buruh dengan majikan, konflik
antara nlr*:, dengan manajer perusahaan, dan antara rakyat dengan perierintah.

Konflik antarkeiompok sering terjadi karena adanya kecenderungan kelompok-kelompok yang
melakukan mobilitas mendominasi atau menindas kelompok-kelompok tiin yang sudah mapan Konflik
yang terjadi antarkelompok ini sangat kompleks sehingga cenderung sulit diitasi. Seperli halnya konflik
antarkelas yang banyak melibatkan berbagai kepentingan, konflik antarkelompok relatif lebih variatif
atau beragam. Biasanya konflik antarkelompok ini melibatkan pandangan-pandangan dasar yang sulit
untuk dilacak atau dicari titik temu salah dan benarnya. Konflik seperti ini sering 1ili mengfriasl walah
bangsa lndonesia, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan dan fenomena aktual.

Contoh kerusuhan yang melanda bangsa kita yang masih segar dalam ingatan xria aca al
Kerusuhan Mei 1998, sebuah awal reformasi yang harui dibayar mahal karena dii,rarna :s"ca.
peftumpahan darah. Tragedi kemanusiaan hampir selalu menjadi identitas bangsa kita (e:.,s;:a"
yang melibatkan pembakaran, perampokan, penjarahan, dan pemerkosaan terhadac er^ s - -- 1:)a
terjadidiawalreformasi. Belum hilang daribenak kita, tragedimemilukan yang ter;adi ar- : r:^:arai
yang melibatkan konflik etnis Madura dengan Melayu.
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Selain konflik-konflik di atas, konflik berdarah itu juga melanda Ambon, Maluku. Dalam hal ini' yang

terlibat masih satu komunitas dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah konflik tersebut melibatkan

keluarga dengan dalih agama. Kemudian disusul konflik Poso yang juga melibatkan perbedaan agama.

Satu rr-at yrn[ trt kalah menarik dan penting kita perhatikan adalah kasus yang terjadi akhir-akhir ini

dan masih berlangsung hingga kini, yakni konflik antarsesama pemeluk agama.

Konflik-konflik di atas lrka kita cerna, tidak ada satu pun yang tidak menimbulkan kerugian dan

penderitaan. Arlinya, setiap teriadi konflik antarkelompok selalu membawa petaka dan kerugian, baik

secara material, nyawa, maupun kehilangan generasi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa

setiap terjadi konftik antarkelompok selalu menimbulkan dendam dan permusuhan yang dalam. Pada

gilirannyadendam dan permusuhan ini ibarat apidalam sekam, setiap saat bisa meledak dan membara

kembali. Kita harus banyak belajar bahwa membangun bangsa ini diperlukan kerja keras dan solidaritas

sosial yang kuat sehingga dapat menjadi bangsa yang kuat dan mandiri Apabila kita selalu menorehkan

tinta darah dalam setiap langkah kita, pastilah bangsa ini akan berujung dengan kehancuran. Oleh

karena itu, setiap konflik yang berakhir dengan derita dan nestapa kemanusiaan harus mutlak diakhiri.

Untuk menjauhkan konflik diperlukan kesadaran setiap anak bangsa bahwa perbedaan merupakan

bagian dari rencana Tuhan. Perbedaan bukan untuk dipelrentangkan yang akan menuai kerugian,

melainkan perbedaan merupakan fakta sosial yang given, surgeneris, dan taken for granted'

Satu hal yang tidak brsa dikesampingkan adalah bahn,a mob litas luga bisa berdampak konflik

antarnegara atau hubungan yang tidak harmonis antarnegara Penduduk yang mengalami migrasi

ke suatu negara dalam rangka meningkatkan sumber-sumber ekonomi sering kali mendatangkan persoalan

hubungan kedua negara. Kasus seperli ini sering dialami oleh negara lndonesia dan Malaysia. Perlakuan

pemerintah Malaysia terhadap TKI (Tenaga Kerja lndonesia) yang dipandang tidak adil atau diskriminatif

sering kali mendapat respons keras dari elite politik dan rakyat lndonesia. Akibatnya, hubungan

kedui negara ini sering tidak harmonis. Contohnya, perlakuan hukum cambuk bagi TKI ilegal di Malaysia

bisa membuat gusar sebagian elite politik kita. Demikian halnya dengan negara-negara lain yang menladi

kantong-kantong atau basis TKl, yang sering memicu persoa an hubungan kedua negara. Contohnya,

beberapa TKI yang dihukum mati di Timur Tengah ser ng membuat repot pemerintah kita

Memang kisah-kisah TKI kita harus sering dibavar mahal dengan kehilangan nyawa. Akankah

selalu meniadi fenomena aktual bagi setiap TKI yang ticiak profesional mengalami perlakuan tidak adil?

Tampaknya sudah menjadi persoalan dan tanggung iawab kita semua, terutama pemerintah, untuk

memberikan perlindungan-perlindungan hukum terhadap mereka. Sebuah payung hukum harus

diupayakan untuk membela hak-hak TKl. Kepastian ini sebagai konsekuensi logis jika pengiriman TKI

tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Selain konflik, akibat pengaruh mobilitas sosial adalah adanya penyesuaian atau akomodasi.

Sebagaimana dalam pemaparan di atas, bahwa konflik selalu membawa dampak buruk bagi

kelangsungan stabilitas. Walaupun demikian, dalam pandangan Coser, konflik bisa membangun stabiltas

sosial.
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Bagi masyarakat yang telah mengalami konflik yang diakibatkan berbagai hal cenderung akan
melakukan penyesuaian-penyesuaian guna mencapai stabilitas yang terganggu. Dalam rangka
membangun kembali stabilitas yang rusak akibat konflik sering diupayakan jalan akomodasi. Akomodasi
adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan.
Setelah terjadi konflik yang meruntuhkan sendi-sendi struktural dan kuliural niaka akan memicu kelompok
yang beftikai melakukan pembenahan-pembenahan. Mereka akan introspeksi bahwa kerusakan yang
ditimbulkan konflik ternyata sangat mahal. Akibatnya, usaha-usaha untuk membangun kembali keseimbangan,
baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok, harus dilakukan dengan jalan mengadakan akomodasi.

Tujuan-tujuan akomodasi adalah sebagai berikut:
' untuk mengurangi peftentangan antarindividu atau kelompok sebagai akibat perbedaan paham;- untuk mencegah meledaknya suatu pefientangan untuk sementara waktu.
' untuk mengupayakan dimungkinkannya kerja sama antara kelompok-kelompoK yang hidup terpisah

sebagai akibat dari bekerjanya faktor-faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan: serla- untuk mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok yang terpisah

Dalam proses penyebaran kebudayaan, kaum migran merupakan faktor yang aktif Mereka
memasukkan sejumlah pola kebudayaan yang berbeda dengan pola-pola kebudayaan bangsa yang
didatanginya. Sesungguhnya, penyebaran kebudayan merupakan fenomena sosial yang mempunyai
efek terbesar yang dihasilkan oleh migrasi.

Para ahli sosial menampilkan sekurang-kurangnya tiga tahap yang terpenting dalam penyebaran
kebudayaan, yaitu penetrasi, akulturasi, dan asimilasi.

Penetrasi dalam hal ini diartikan masuknya kebudayaan asing ke dalam daerah budaya asli.
Dalam konteks migrasi, hal itu terjadi dengan masuknya para migran ke daerah yang ditentukan Dalam
migrasi internal terdapat penetrasi secara damai karena hanya terdapat perbedaan yang kecii antara
kebudayaan kelompok-kelompok atau suku-suku di kawasan lndonesia.

Kedua kebudayaan yang bertemu tidak mengarah ke proses percampuran. tetapi tetap hidup
sendiri-sendiri, dan saling berdampingan disebut simbiosis. Kelompok-kelompok pendatang dan
kelompok asli berdampingan dan tidak saling memengaruhi sehingga bentuk dari kedua kebudayaan
itu hampir tidak berubah. Lain halnya dengan akulturasi, akulturasL terjarli jika dua kebudayaan saling
beftemu mengalami proses percampuran. lndividu-individu setiap kelompok dengan saoai atau tidak
sadar mengambil unsur-unsur dari satuan budaya lain, kemudian dijadikan miliknya Narnun dalam hal
ini masih didapati ciri khas yang menonjol, yakni bahwa perbedaan antara unsur-unsur budaya asli dan
kebudayaan asing masih tampak jelas. Contohnya, sekelompok individu darl desa di Jawa Barat
bermigrasi ke daerah pedalaman lrian dengan tujuan ingin mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal,
maka akan menerima adat istiadat orang suku bangsa asli daerah lrian.

Mobilitas Sosial dalam Kehidupan Sosial Budaya
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1. Mobilitas sosial adalah perpindahan yang melibakan seseorang atau kelompok dari status sosial

yang satu ke status sosial yang lain.

Z. Bentuk-bentuk mobilitas sosiai Oapat dibagi dalam tiga varian, yaitu mobilitas vertikal, mobilitas

horizontal, dan mobilitas antargenerasi'

3. Mobilitas verlikal adalah perpln-dahan individu atau kelompok sosial dari suatu kedudukan sosial

ke kedudukan sosial lainnya'yang berbeda dan tidak sederajat, baik bersifat naik maupun turun'

4. Mobilitas horizontal adalah'perpindanrn status sosial yang dialami individu atau kelompok

masyarakat dalam lapisan sosial yang sama'

5. Mobilitas antargenerasi adalah mobilitas atau perpindahan yang berlangsung dari generasi satu

ke generasi lainnYa'

6. Faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial, antara lain status sosial, kelompok ekonomi, kekuasaan

politik, dan pertumbuhan penduduk.

7. Perubahan yang diakibatkan oleh mobilitas sosial adalah konflik dan penyesuaian'

g. Menurut Dictionary of Sociology,konflik adalar perebutan terbuka individu-individu atau kelompok'

kelompokdalammasyarakatatauperangantarbangsaataunegara
g. Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat meliputi konflik antarkelas, konflik antarkelompok

(etnik, ras, 6rganisisi, partai politik, antarpemeluk agama), serta konflik antarbangsa atau negara'

.10. Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu perlentangan untuk mencapai

kestabilan.

11. Tujuan akomodasi adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengurangi pertentangan antarindividu atau kelompok sebagai akibat perbedaan

paham.

Untuk mencegah meledaknya suatu perlentangan untuk sementara waktu.

Untuk mengupayaxan dimungkinkannya kerja sama antarkelcmpok yang hidup terpisah'

Untuk mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok yang terpisah.

b.

c.

d.

1.

Pilihttah lrrtu iawaban yang paling tepat dengan aara memhrikan |,anda silang (x) pada

stah salu hurul a, b, c; d, atau e!

per:pindahan yang dilakukan individu atau kelompok dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial

yang lain disebut ....

a. mobilitas sosial

b. gerakan sosial

c. interaksi sosial

d. integrasi sosial

e. tindakan sosial



trl

2 Oleh karena jasanya, seorang prajurit TNI dipromosikan dari letnan ke kapten. Hal ini merupakan
contoh mobilitas sosial ....

a. vertikal naik

b. vertikal turun

c. horizontal
d. intergenerasi
e. geografik

Berikut ini pernyataan yang menggambarkan mobilitas horizontal adalah ..

a. Pak Ahmad seorang guru sosiologi yang karena prestasinya kemudian diangkat menjadi kepala
sekolah.

b. Pak Ahmad adalah guru sosiologi SMU 5 yang dipindahkan ke SMU 4,

c. Cawu I nilai Ani berada pada rangking 3 dan pada Cawu ll menjadi rangking 2
d. Abdullah seorang pengusaha diangkat menjadi menteri perdagangan.
e. Joko yang ulet bekerja, nasibnya menjadi lebih baik.
Seorang pangeran mempersunting gadis desa dari kalangan rakyat biasa. Gadis desa tersebut
mengalami mobilitas sosial ....

a. vertikal naik

b. vertikal turun

c. horizontal

d. intergenerasi
e. lateral
lndividu merupakan faktor penting sebagai pendorong mobilitas sosial, maksudnya adalah....
a. dalam mobilitas sosial dibutuhkan interaksi antarindividu
b. mobilitas sosial akan gagal jika tidak ada partisipasi individu
c. tanpa individu, mobilitas sosial tidak akan berlangsung
d. individu merupakan penggerak mobilitas sosial
e. individu merupakan objek dari pembangunan

Seorang guru, yang karena melakukan kesalahan maka diturunkan golongannya. Peristiwa ini
merupakan contoh mobilitas sosial ....

a. vertikal naik

b. vefiikal turun

c. horizontal
d. intragenerasi
e. lateral
Pak Harun dipindahtugaskan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Peristiwa ini disebut mobilitas
sosial ....
a. veftikal naik

b. vertikal turun

c. horizontal
d. geografik

e. intragenerasi
Gerakan yang melibatkan pengerahan massa yang mengarah pak kekerasan disebut
a. revolusi sosial

b. social movement

c. mobilitas sosial

d, evolusi sosial

e. realitas sosial

Mobilitas Sosial dalam Kehidupan Sosial Budaya
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L Konflik antarkelas sering terjadi karena ....

yang tinggi senang menonjolkan kesuksesannya

yang rendah sering berunjuk rasa

kecenderungan suatu kelompok mendominasi kelompok lain

yang rendah sulit mencukupi kebutuhannya

e. perOlOaan kepentingan untuk dapat mengakses ke berbagai bidang kehidupan

10. Ciri utama mobilitas sosial vertikal adalah ...

a.

b.

c.

d

a.

b.

c.

d

U.

berpindahnya kedudukan yang sederajat tanpa peralihan status

berlangsungnya mobilitas verlikal sesuai dengan norma masyarakat

berpindahnya status sosial yang bersifat naik atau turun

adanya kerla sama antara pelaku mobilitas sosial dengan kelompok sosial

perubahan status sosial yang tidak memengaruhi perubahan lapisan sosial

1.

2.

3.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Berikan contoh mobilitas sosial verlikal turun dalam kehidupan sehari-hari!

Sebutkan perbedaan mobilitas sosial verlikal dengan mobilitas sosial horizontal!

Apa yang Anda ketahui dengan gerakan sosial? Berikan contohnya!

Sebutkan saluran-saluran mobilitas sosial veftikal!

Mengapa mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik?

Sebutkan faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial!

Sebutkan pengaruh dari adanya mobilitas sosiall

Berikan contoh mobilitas sosial horizontal!

Sebutkan konflik-konflik yang sering terjadi dalam masyarakatl

Apa yang dimaksud mobilitas antargenerasi?

Buatlah kelompok yang beranggotakan lima orang peserla didikl

Pilihlah salah satu di antara kalian sebagai moderator daiam diskusi!

Diskusikanlah proses mobilitas sosial di dalam masvarakatl
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Standar Kompetensi:
Mempraktikkan metode penelitian sosial.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pengertian penelitian sosial budaya.
2. Menguraikan berbagai pengertian penelitian sosial budaya.
3. Merancang penelitian sosial budaya.
4. Melakukan penelitian sosial budaya.
5. Membuat keputusan dari hasil penelitian tentang perubahan sosial budaya.
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Pendahuluan

Secara kodrati manusia memiliki hasrat ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Apabila seseorang
telah mengetahui atau telah mendapatkan jawaban atas sesuatu peftanyaan yang muncul dalam dirinya,
hasrat ingin tahu akan memotivasi dirinya untuk mengetahui hal lain yang lebih luas dan lebih mendalam.
Hasrat ingin tahu biasanya diawali dengan berbagai pertanyaan tentang sesuatu fenomena, seperti
Apa?, Siapa?, Di mana?,Kapan?, Mengapa?, Bagaimana? Kemudian berlanjut pada pertanyaan
yang menunjukkan adanya hubungan antara dua fenomena atau lebih.

Hasrat ingin tahu pada diri manusia merupakan dorongan untuk mendapatkan pengetahuan tentang
hal-hal yang berada di sekitar dirinya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Esensi yang ingin
didapatkan oleh setiap individu adalah pengetahuan yang benar atau kebenaran.

Seperti telah dibahas dalam buku Sosiologi kelas X bahwa pengetahuan yang terdapat dalam
kehidupan manusia terdiri atas pengetahuan nonilmiah dan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan.
Pengetahuan nonilmiah adalah segala sesuatu yang diketahui manusia, namun belum pasti
kebenarannya jika dibuktikan melalui metode ilmiah. Pengakuan kebenaran pengetahuan nonilmiah
hanya didasarkan atas nilai-nilai dan norma serta budaya masyarakat. Sesuatu pengetahuan sering
kali tidak bisa dibuktikan, bahkan tidak terjangkau oleh kaidah-kaidah keilmuan karena banyak
pengetahuan nonilmiah yang kebenarannya dilakukan melalui keyakinan atau kepercayaan.

Secara umum terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian sosial, yakni pendekatan kuantitatif
dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang berusaha mengungkap
kenyataan sosial dengan melihat keterhubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.
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Di dalam pendekatan ini, objek penelitian dilihat sebagai fakta atau variabel yang tetap dan dapat

diangkat (dikuantifikasikan) serta hasilnya dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik'

teknik statistik. Termasuk dalam pendekatan ini adalah metode penelitian suruei dan metode eksperimen.

Sementara itu, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha menangkap kenyataan

sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai satu kesatuan kenyataan. Menurut pendekatan ini,

objek penelitian dilihat sebagai kenyataan yang hidup, dinamis, dan memiliki dimensi pikiran, perasaan

dan subjektivitas yang unik. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menghasilkan data yang sifatnya

deskriptif, yakni data yang diucapkan atau ditulis oleh objek penelitian itu sendiri dan perilaku mereka

yang oapaidiamati (Tayloi& Bogdan, 1984:5). Termasuk dalam pendekatan ini adalah metode grounded

research, metode etnografis, dan metode historis.

Sebagai bentuk pengenalan awal, Anda akan diperkenalkan dengan salah satu metode penelitian,

yakni metode survei. Melode penelitian ini banyak digunakan oleh para peneliti sosial di lndonesia

untuk mengkaji berbagai fenomena sosial.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami langkah-langkah metode penelitian suruei ini, dalam

uraian ini akan diserlai dengan contoh tentang bagaimana langkah-langkah nyata yang harus dilakukan

dalam penelitian.

Contoh penelitian yang akan dikemukakan adalah tentang kemiskinan di daerah pedesaan,

khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan oleh Effendi dan kawan-kawan (1993).
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Menentukan ToPik Penelitian
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Topik arlinya pokok permasalahan yang dibahas, dikaji. dibicarakan, atau diteliti. Topik penelitian

adalah pokok permasalahan yang menjadi subjek penelitian. Menentukan topik penelitian berarti memilih

apa yang akan dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian. Memilih topik penelitian harus

disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai Kemudian yang menjadi subjek dalam

penelitian sosiologi adalah gejala atau fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum melanjutkan kajian uraian materi berikut cobalah Anda diskusikan dengan kelompokmu

hal-hal berikut:

1. Apa yang mendorong seseorang untuk meneliti suatu masalah sosial?

2. Dari mana minat seseorang untuk tertarik mengadakan penelitian?

Catatlah kesimpulanmu, dan cocokkan dengan uraian berikut!

Ketika seseorang hendak melakukan penelitian, persoalan pertama yang dihadapi adalah

menentukan topik penelitian. Sering kali orang merasa bingung karena banyak sekali topik yang menarik

untuk diteliti. Untuk mengatasi persoalan itu, kita bisa berlitik tolak dari minat yang kita miliki. Dalam

kegiatan penelitlan, kita pasti memiliki minat terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini tentu saja setiap orang memiliki minat yang beragam. Persoalannya kemudian adalah

dari manakah minat tersebut dapat ditumbuhkan.

SosiologiXll
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Minat dapat tumbuh dan berkembang secara spontan maupun terencana. Minat yang spontan

adalah minat yang datangnya tiba-tiba, misalnya karena melihat kejadian sosial tertentu atau mungkin

mengalaminya sendiri. Minat yang terencana adalah minat yang tumbuh secara disengaja melalui

berbagai cara, sepefti membaca buku, jurnal penelitian, hasil-hasil penelitian, mengikuti kegiatan diskusi

dan seminar, sefta melakukan pengamatan. Dari proses semacam itulah kita bisa menentukan topik

penelitian, contohnya kemiskinan. Berbagai hasil penelitian, sepeftijurnal ilmiah, buku-buku, dan bahkan

dari pengamatan sehari-hari mengatakan bahwa gejala kemiskinan terjadi di daerah perkotaan maupun

daerah pedesaan. Untuk lebih mengkonsentrasikan perhatian, kita hanya akan meneliti gejala

kemiskinan tersebut di daerah pedesaan di Jawa.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan masalah yang akan

diteliti. Pokok permasalahan tersebut dapat dituangkan dalam kalimat judul atau topik penelitian. Dalam

kegiatan penelitian, suatu masalah merupakan pernyataan yang memerlukan pembahasan, pemecahan,

dan/atau keputusan. Masalah penelitian menyirat adanya kemungkinan dilakukannya penelitian secara

empiris, yaitu pengumpulan dan analisis data. Hal ini disebabkan suatu masalah pada hakikatnya

merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan empiris.

Pertimbangan dari sudut keilmuan adalah dari sudut masalah itu sendiri dan dalam kaitannya

dengan pengembangan ilmu, yaitu sejauh mana penelitian mengenai masalah itu:

- Memberi sumbangan terhadap pengembangan teoridalam bidang yang dikaji atau ditelaah tersebut.
- Memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah-masalah praktis.

- Tersedia cukup data untuk dikumpulkan guna menjawab masalah yang diajukan.

Deryan demikian, kelayakan pemilihan masalah pada dasarnya bergantung konteksnya. Misalnya,

suatu masalah layak dipilih dan diteliti dalam konteks tedentu, misalnya karena memberi sumbangan,

sedangkan masalah tersebut bisa jadi kurang layak dipilih dalam konteks yang lain.
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Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian

Setelah topik penelitian berhasil ditentukan, yaitu kemiskinan di daerah pedesaan, langkah berikutnya

adalah merumuskan masalah atau pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam kaitan ini, kita perlu membaca

berbagai penelitian yang dilakukan oleh orang lain dalam topik yang sama. Dengan cara ini, kita akan

mengetahui masalah-masalah apa yang telah diteliti oleh orang lain dan sekaligus menentukan masalah

apa yang menarik untuk kita teliti. Cara ini juga akan menghindar,kan kita dari kecenderungan untuk

melakukan penelitian yang sebenarnya hanya mengulang apa yang pernah dilakukan orang lain.

Untuk lebih memperjelas masalah yang hendak kita teliti, kita perlu memaparkan hal-hal yang

melatarbelakangi munculnya masalah penelitian tersebut. Untuk itu, sebelum suatu masalah penelitian

dirumuskan, kita perlu mengemukakan kejadian, peristiwa, dan gejala sosial lainnya yang mungkin

melatarbelakangi masalah yang hendak diteliti. Berikut adalah contoh tentang penggambaran latar

belakang masalah dan masalah penelitian. Latar belakang masalah sebaiknya dikemukakan dalam

bentuk deskripsi yang jelas, dan masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang

investigatif, yakni menanyakan sesuatu hal yang kita tidak mengetahui jawabannya
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Secara ideal perumusan masalah penelitian mencakup tiga bagian, yaitu latar belakang masalah,

identifikasi masalah, dan pembatasan masalah.

Latar belakang masalah merupakan deskripsi tentang topik penelitian, berisikan berbagai

fenomena sosial yang melatarbelakangi timbulnya masalah penelitian, serta akibat dari masalah

penelitian tersebut. Latar belakang masalah dirumuskan Calam bentuk uraian atau pembahasan

yang terkait dengan topik penelitian. Contohnya, seorang peneliti memilih topik kemiskinan di daerah

pedesaan, maka rumusan latar belakang masalahnya mencakup kondisi masyarakat yang mencakup

berbagai fenomena sosial sebagai faktor-faktor penyebab timbulnva kemiskinan tersebut.

Contoh latar belakang masalah:

Sejak akhir tahun 1960-an desa-desa di Jawa mulai mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan ini

terjadi karena program-program pembangunan pedesaan yang diprakarsai pemerintah meningkat pesat

dan menyebar ke seluruh pelosok desa. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain

memperkenalkan teknologi pertanian baru, memperbaiki prasarana transpofiasi, dan membangun sarana

sosial ekonomi. Sektor perlanian mengalami perubahan yang berarli sejak ada program intensifikasi

pertanian (Revolusi Hijau), meskipun di beberapa daerah terutama di daerah-daerah peftanian tadah

hujan, belum ada perubahan dan kemajuan yang berafii

Program-program pembangunan pedesaan tersebut sedikit demi sedikit mampu mengurangi jumlah

penduduk miskin di pedesaan yang masih meluas pada waktu itu. Pada tahun 1960-an, diperkirakan penduduk

yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 53 juta. Pada tahhun 1976, jumlah tersebut berkurang menjadi

sekitar 37 juta jiwa (Boot & Sundrum, 1983:57). Dari tahun 1976-1996 (20 tahun), jumlah penduduk miskin di

daerah pedesaan berkurang secara berafii, yakni dari 42,21uta liwa menjadi 15,3 juta jiwa. Akan tetapi, angka

penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan tersebut meniadi tidak berarli ketika lndonesia memasuki

krisis ekonomi yang berkepanjangan dan hampir melumpuhkan sendi-sendi ekonomi rakyat sejak bulan Juli

1997. Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah pendr-rduk miskin di daerah pedesaan hingga

perlengahan tahun 1998 meningkat drastis, yakni dari 15 3 iuta liwa menjadi 56,8 juta jiwa.

Pemerintah memang telah melakukan program-program pembangunan, terutama pembangunan

desa, untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan Salah satu contoh yang paling dikenal adalah

program lnpres Desa Tertinggal (lDT) yang mulai dilancarkan sejak awaltahun 1990-an. Program-program

pemerintah tersebut memang telah mampu mengurang jumlah penduduk miskin di desa, setidaknya sebelum

krisis ekonomi, bulan Juli 1997. Namun, teriepas dari dampak positif program-program pemerintah,

masyarakat desa sendiri sebenarnya memiliki strategi sendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan yang

nnereka alami. Strategi ini antara lain dilakukan denga.n mencari peluang kerja dan berusaha di seKor

nonperlanian, baik yang terdapat di daerah pedesaan maupun yang tersedia di daerah perkotaan. Upaya

ini dilakukan mengingat bahwa penghasilan dari sektor perlanian umumnya rendah, baik dari luas lahan

perlanian yang sempit maupun nilai tukar produk pedanian yang rendah. Saat ini sebenarnya tersedia

cukup peluang kerja dan berusaha di sekor nonpeftanian di daerah pedesaan, sepefti industri logam,

industri kerajinan, industri makanan, dan industri runtah tangga lainnya.
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o. penlnKitst maffiEn

ldentifikasi masalah merupakan tindak lanjut dari latar belakang masalah. Rumusan identifikasi
masalah akan menjadi penuntun atau memberikan arah tentang langkah-langkah kegiatan penelitian
selanjutnya. Di dalam merumuskan pembatasan masalah, ada beberapa hal penting yang perlu
diperhatikan, yaitu:

- Perumusan masalah berangkat dari pokok permasalahan atau topik penelitian, yang dideskripsikan
di dalam latar belakang masalah.

- Masalah sebaiknya dirumuskan di dalam bentuk kalimat tanya.
- Rumusan masalah itu hendalmya padat, jelas, dan setiap rumusan masalah merujuk pada satu tujuan

tertentu.

- Rumusan masalah sebaiknya memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data yang diperlukan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalam rumusan tersebr.rt.- Rumusan masalah hendakrya merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementana.- Rumusan masalah harus menjadi dasar untuk menentukan judul penelitian.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, masalah penelitian yang akan dikaji dapat
dirumuskan sebagai berikut.

"Sejauh mana peranan sektor nonpertanian mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan
mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan".

Perlu ditekankan bahwa merumuskan masalah penelitian merupakan tahapan yang penting dalam
proses penelitian. Langkah-langkah selanjutnya akan banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam
merumuskan masalah penelitian ini. Untuk itu, jika langkah ini bisa dilakukan dengan baik, proses
berikutnya akan lebih mudah dilalui. Terkait erat dengan tahap ini adalah merumuskan tujuan penelitian,
yakni apa yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Perumusan tujuan penelitian harus disesuaikan
dengan masalah penelitian.

a, ,uluan reneiluan

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran sebuah
pengetahuan. Secara detail, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
- Penjajagan atau eksploratif, yaitu penelitian bertujuan untuk menemukan sesuatu yang belum

pernah ada sehingga dapat mengisi kekosongan suatu ilmu pengetahuan.
- Pengujian atau verifikasi, yaitu penelitian bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu

pengetahuan yang pernah ada.
- Pengembangan atau developmental, yaitu penelitian bertujuan untuk mengembangkan

pengetahuan yang sudah ada.

Dengan perumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
Menelaah peranan sektor nonpertanian dalam peningkatan pendapatan rumah tangga, dan
Memahami bagaimana sekor tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

I
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Darijumlah rumah tangga tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 100 rumah tangga. Dari 100
rumah tangga tersebut diambil 50 rumah tangga petani dan 50 rumah tangga nonpetani. Alasin mengapa
diambil sampel dari rumah tangga petani dan nonpetani adalah karena kita ingin mengetahui
perbandingan tingkat kemiskinan di antara dua jenis rumah tangga tersebut.
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Merumuskan Kerangka Teori dan Hipotesis penelitian
,

Dalam kegiatan penelitian ilmiah, merumuskan hipotesis sangatlah penting dalam memberikan
gambaran dan pengertian yang jelas dan spesifik tentang masalah-masalah yang akan diteliti kebenarannya.

Untuk menjelaskan gejala sosial yang hendak diteliti (kemiskinan), kita memerlukan kerangka teori
yang diharapkan bisa rnenerangkan gejala sosial tersebut. Teori sosial adalah serangkaian asumsi,
konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan
cara merumuskan hubungan antarkonsep (Kerlinger, 1973). Rumusan teoriyang bisa digunakan terdiri
atas beberapa proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis di antara dua konsep, sedangkan
konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, yang meiiputi
keadaan, kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

l. Kerangka Teori

Rumusan teori biasanya masih abstrak sehingga tidak langsung bisa diuji secara empiris. Untuk
itu, rumusan teori perlu diturunkan lagi dalam rumusan yang lebih khusus atau spesifik dan siap diuji
secara empiris. Rumusan inilah yang disebut dengan hipotesis, yakni pernyataan yang menghubungkan
dua variabel atau lebih. Variabel adalah bentuk operasional dari konsep, yakni sesuatu yang memiliki
variasi nilai. Pada dasarnya, penelitian suruei merupakan upaya untuk menguji hipotesis di dalam
kenyataan empiris.

Khusus untuk pedesaan di Pulau Jawa, para ahli sejak lama berbeda pendapat tentang penyebab
darigejala kemiskinan ini. Collier (1977)melihat kemiskinan di pedesaan di Pulau Jawa inidisebabkan
oleh penerapan teknologi pertanian baru, misalnya traktor, yang berdampak pada perubahan pola
hubungan kerja dalam proses produksi peftanian, yakni pola hubungan kerja yang komunal ke pola
hubungan kerja yang lebih individual. Perubahan pola hubungan kerja ini selanjutnya berdampak pada
pengurangan peluang kerja untuk penduduk miskin di pedesaan. Dari pendapat ini, sekor pertanian
memiliki kaitan terhadap gejala kemiskinan di pedesaan di pulau Jawa.

Para peneliti lain melihat bahwa tidak ada bukti-buki terpecaya untuk menyimpulkan bahwa peluang
kerja disektor pertanian telah menurun (Jones, 1984: World Bank, 1985: Manning, 1986). Memang adi

,kecenderungan bahwa teknologi baru telah mempersempit peluang kerja perempuan pedesaan di sektor
pertanian, tetapi peluang kerja perempuan di luar sektor pertanian telah meningkat (Oey, 1985). Budiono
(1982) menemukan bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah meningkat sejalan dengan meluasnya
pembangunan irigasi. Hampir senada dengan pendapat yang terakhir ini, para ahli menemukan bahwa
sektor nonpertanian, seperti industri rumah tangga, kerajinan, dan industri manufaktur, terutama yang
berada di daerah pedesaan, memiliki peranan yang makin berarti terhadap penyediaan peluang dan
meningkatkan pendapat rumah tangga miskin di pedesaan (White, 1 986 : Effendi, 1 991). Hal ini menimbulkan
dugaan bahwa peluang kerja dan berusaha di sektor nonpertanian memiliki sumbangan yang berarti
terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan di pulau Jawa.
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Darijumlah rumah tangga tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 100 rumah tangga. Dari 100
rumah tangga tersebut diambil 50 rumah tangga petani dan 50 rumah tangga nonpetani. Alasan mengapa
diambil sampel dari rumah tangga petani dan nonpetani adalah karena kita ingin mengetahui
perbandingan tingkat kemiskinan di antara dua jenis rumah tangga tersebut.

!ttatattl

Merumuskan
ttttttrattrtrlrrlrllal

Kerangka Teori dan Hipotesis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ilmiah, merumuskan hipotesis sangatlah penting dalam memberikan
gambaran dan pengertian yang jelas dan spesifik tentang masalah-masalah yang akan diteliti kebenarannya.

Untuk menjelaskan gejala sosial yang hendak diteliti (kemiskinan), kita memerlukan kerangka teori
yang diharapkan bisa menerangkan gejala sosial tersebut. Teori sosial adalah serangkaian asumsi,
konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan
cara merumuskan hubungan antarkonsep (Kerlinger, 1973). Rumusan teoriyang bisa digunakan terdiri
atas beberapa proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis di antara dua konsep, sedangkan
konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, yang meliputi
keadaan, kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial,

l. Kerangka Teari

Bumusan teori biasanya masih abstrak sehingga tidak langsung bisa diuji secara empiris. Untuk
itu, rumusan teori perlu diturunkan lagi dalam rumusan yang lebih khusus atau spesifik dan siap diuji
secara empiris. Flumusan inilah yang disebut dengan hipotesis, yakni pernyataan yang menghubungkan
dua variabel atau lebih. Variabel adalah bentuk operasional dari konsep, yakni sesuatu yang memiliki
variasi nilai. Pada dasarnya, penelitian survei merupakan upaya untuk menguji hipotesis di dalam
kenyataan empiris.

Khusus untuk pedesaan di Pulau Jawa, para ahli sejak lama berbeda pendapat tentang penyebab
darigejala kemiskinan ini. Collier (1977)melihat kemiskinan di pedesaan di Pulau Jawa inidisebabkan
oleh penerapan teknologi pertanian baru, misalnya traktor, yang berdampak pada perubahan pola
hubungan kerja dalam proses produksi pertanian, yakni pola hubungan kerja yang komunal ke pola
hubungan kerja yang lebih individual. Perubahan pola hubungan kerja ini selanjutnya berdampak pada
pengurangan peluang kerja untuk penduduk miskin di pedesaan. Dari pendapat ini, sektor peftanian
memiliki kaitan terhadap gejala kemiskinan di pedesaan di pulau Jawa,

Para peneliti lain melihat bahwa tidak ada bukti-buKiterpecaya untuk menyimpulkan bahwa peluang
kerya di seKor pefianian telah menurun (Jones, 1984: World Bank, 1985: Manning, 1g86). Memang aOi
kecenderungan bahwa teknologi baru telah mempersempit peluang kerja perempuan pedesaan di seKor
peftanian, tetapi peluang kerja perempuan di luar seKor pertanian telah meningkat (Oey, 198b). Budiono
(1982) menemukan bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah meningkat sejalan dengan meluasnya
pembangunan irigasi. Hampir senada dengan pendapat yang terakhir ini, para ahli menemukan bahwa
sektor nonpeftanian, seperli industri rumah tangga, kerajinan, dan industri manufaktur, terutama yang
berada di daerah pedesaan, memiliki peranan yang makin berarti terhadap penyediaan peluang dan
meningkatkan pendapat rumah tangga miskin di pedesaan (White, 1986 : Effendi, 1gg1). Hal ini menimbulkan
dugaan bahwa peluang kerja dan berusaha di sektor nonpeftanian memiliki sumbangan yang beralti
terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan di pulau Jawa.
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2. ttipotesis

Setelah peneliti mengadakan penelaahan terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggaran

dasar, langkah berikutnyi adalah menentukan hipotesis. Berdasarkan asal katanya, hipotesis terdiri

atas dua liata, yaitu hypoyang artinya di bawah dan thesa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis

berarti jawaban yang masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai dibuktikan

melalui data-data yang terkumpul.

Hipotesis sangatlih penting artinya bagi seseorang yang akan melakukan penelitian. Dalam sebuah

hipotesis harus adi dalam sebuah penelitian, hal ini karena hipotesis mencakup hal-hal berikut.

Merumuskan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehubungan

dengan peristiwa yang terjadi.

- Menguji kebenaran suatu teori, pendapat, atau pernyataan.

- Memberi ide untuk mengembangkan suatu teori/pendapat.

- Memper,luas dan menluruskan pengetahuan dan pengerlian kita tertradap gejala-gejala yang akan ditelfi'

Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis dengan

benar. Adapun persyaratan sebuah hipotesis yang benar adalah sebagai berikut.

- Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas.

- Hipotesis harus dengan jelas menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih.

- Hipotesis harus didukung oleh teori{eori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian

yang relevan.

Contoh hipotesis: "Peluang kerja dan berusaha di sektor nonpertanian memiliki hubungan yang

erat dengan pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan di Pulau Jawa."

F

Data adalah bahan keterangan yang berupa himpunan fakta-fakta, angka-angka, huruf-huruf, kata-

kata, grafik, tabel, gambar, dan lambang-lambang yang menyatakan sesuatu pemikiran, ide, objek.

kondis'i, dan situasi.bata juga dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian khas yang dinyatakan sebagai

fakta dalam bentuk hasil pengukuran, misalnya jumlah kemiskinan di daerah pedesaan meningkat

pesat dan sebagainya.

Kegunaan data bagi peneliti adalah untuk mengetahui gambaran mengenai suatu keadaan atau

permasalahan sefta membuat keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan.

Apabila langkah-langkah awal, seperli penentuan topik penelitian, perumusan masalah, perumusan

hipotesis, penentuan populasi dan sampel, telah selesai, langkah berikutnya adalah pengumpulan

data. Untuk menunjang dan memudahkan proses pengumpulan data, seorang peneliti terlebih dahulu

harus mengenali jenis'jenis data yang akan dikumpulkan'

Setela]h hipotesis berhasil dirumuskan, kita memasuki tahap pengumpulan data. Penelitian

sosial memiliki cukup banyak teknik untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner, wawancara,

pengamatan, dan pengumpulan data sekunder. Penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai

instilmen pokok untuli mengumpulkan data. lnstrumen lain, seperti wawancara, pengamatan, dan

data sekunder, biasanya hanya merupakan instrumen pendukung saja.

Sosiologi Xll
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Sebelum kita menyusun kuesioner, kita perlu meniperjelas variabel dan hubungan antarvariabel
yang digunakan dalam penelitian. Dari variabel, kita menentukan indikator-indikator dari suatu variabel.
Dalam hal ini, indikator adalah indikan-indikan (petunjuk) yang dapat memperlihatkan hubungan
antara konsep dan variabel dengan dunia empirrs.

Dari indikator-indikator itu kita menyusun pokok pertanyaan atau kuesioner. Setiap pertanyaan
yang disusun hendaknya dipergunakan dalam analisis data Oleh karena itu, penting untuk
menanyakan pada diri sendiri, apakah pertanyaan yang disusun memang diperlukan, apakah
pertanyaan tersebut relevan, dan jawaban seperti apa yang diharapkan atas pertanyaan tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data yaitu:
- jenis data yang diperoleh,
- sumber data,
- penyusunan instrumen sebagai alat pengumpul data,
- jumlah data yang diperlukan,
- siapa saja yang akan menjadi responden dan bagaimana oara menghubunginya,
- meminta beberapa orang untuk mengambil data dari responden,
- menyiapkan surat izin untuk melakukan penelitian, dan
- biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data

' Contoh Kuesioner:

, 1, Dalam waktu setahun terakhir kegiatan utama apa yang Bapat</lbu/Saudara lakukan (Pilih' salah satu saja)?

: 1. pertanian

. 2. industri

3. perdagangan

4. jasa

, 5. karyawan

6. mencari pekerjaan

7. tidak bekerja

, 8. sekolah
, 2. Jika Bapaldlbu/Saudara bekerja, baik di sektor pertanian maupun di sektor nonpertanian
, (industri, perdagangan, dan jasa, atau karyawan), kira-kira berapa hari dalam setahun pekerjaan

tersebut dilakukan?

1. di sektor peftanian

2. di sektor nonpeftanian

3. Di manakah lokasi Bapak/lbu/Saudara bekerja di luar sektor peftanian tersebut?
1. di desa ini

2. di desa lain

3. di kota

4. dan seterusnya
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I[engolah, Menganalisis, dan Menafsirkan Data

,h malahri inctrrrman krras h dan dianalisis. PengOlahan
Data yang diperoleh melalui instrumen kues

dan analisis data merupak.n pro... penyederhan s ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca Oan Oitatsirttan. pto... pengotahan koding' yakni memberi kode-

i;;;;il;6;n Jii.rn.r 1 tral adalah suatu angka yang menuniukkan. adanva

kecenderungan memusat yang rain daram distribusi. Ukuran tendensi sentral

yang biasanya digunakan 
'@6an), 

nirai tengah, dan nirai yang paring banyak

muncul (modus).

Misalnya, untuk jawaban pertanyaan kuesioner nomor tiga dapat diberikan kode sebagai berikut'

Langkah berikutnya adalah menyiapkan teknik-teknik

statistik sederhana untuk melihat kecenderungan umum dari

data.

Teknik statistik sederhana yang biasanya dipergunakan

untuk tuiuan tersebut adalah mean (rata-rata), persentase'

dan tabel frekuensi.

t, frata+ata Hiflrng ffdean]

agi dengan banyaknya data. Ada dua macam

perhyangtidakdikelompokkandandatayang
dikel r dua di atas' kita bisa menghitung nilai rata-

rata r Peftanian'
rata-rata hari keria/tahun di sektor nonpeftanian

tersebutbisadisajikandalambentuktabelsebagaibertkut:

Tabel4.lRata.rataHariKerja/TahundisehorPertaniandan
Nonpertanian Kepala Keluarga, lstri, dan Anak di Desa Semanu

Sunfur: SuNei Runah TanW, Semanu 1W

(N = 82)

68,2

247,2

Kepala Keluarga

Pertanian

Nonpertanian

(N = 31)

72,2

274,5

(N = 17)

37,2

295,2



2. Percenlasp

Dari contoh pertanyaan kuesioner nomor tiga di depan, kita bisa menyajikan responden dalam
tabel berikut.

Tabe! 4.2 Lokasi Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga, lstri, dan Anak di

3. Contoh Distribusi Frekuensi

Dari pertanyaan kuesioner nomor satu di depan, kita bisa menyajikan tabel distribusi frekuensi.
Cara inijuga disebut tabulasi langsung, hal ini karena data ditabulasi dari kuesioner ke tabel yang telah
dipersiapkan sebelumnya tanpa poses perantaraan lainnya. Biasanya cara ini dilakukan dengan sistem
tally (melidi). Dari hasil tabulasi terhadap pertanyaan kuesioner nomor satu di depan diperoleh tabel
distribusi frekuensi sebagai berikut.

Desa Semanu

Surfur SurueiRunahfa@ga, SeMu 1983

Kepala Keluarga

Desa ini

Desa lain

Kota

(N = 99)

78,8

19,2

2,0

Desa ini

Desa lain

Kota

(N = 89)

96,6

3,4

Anak

Desa ini

Desa lain

Kota

(N = 48)

87,5

:',u

Tabel 4.3 Lokasi Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga, lstri, dan Anak di Desa semanu

Nonpertanian

lndustri

Perdagangan

Jasa

Karyawan

I
14

15

12

9,3

20-,6

1,0

'7e

2'.6

2,6



Suntgr gnei Bunahfilgga, Senanu 1983

Dengan penyajian data dalam bentuk tabel 4.3, peneliti dapat lebih mudah membaca

kecenderungan data dan memberikan tafsir atau interpretasi terhadap data. Misalnya, berdasarkan

tabel 4.1 kita dapat memberikan interpretasi bahwa curahan hari kerja dalam setahun untuk sektor

pertanian relatif sedikit.

Dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan pekerjaan sambilan di desa penelitian. Pada tabel 4.2,

interpretasi yang dapat diberikan adalah banyak pekerjaan nonpeftanian yang dilakukan di desa. Hal ini

sekaligus menunjukkan bahwa di desa tersebut peluang kerja nonperlanian tersedia secara memadai

sehingga mengurangi keinginan mereka untuk bekerja di kota.

a t t r t a t ! a I c I r, & u * 5 & ar 5l e = B = + B - E E F E H ;< i/'i': -'

Merumuskan Generalisasi dan Kesimpulan

Generalisasi adalah penarikan kesimpulan umum dari analisis penelitian. Perumusan generalisasi

harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Adapun perumusan kesimpulan

berkaitan dengan penegasan kecenderungan umum dan hubungan-hubungan di antara variabel'

variabel yang diteliti.

Kesimpulan juga berkaitan dengan upaya menetapkan apakah hipotesis yang dirumuskan

sebelumnya terbukti atau sebaliknya ditolak oleh kenyataan empiris yang terjadi di lapangan penelitian.

Untuk memperjelas kaitan antara temuan data, generalisasi, dan kesimpulan, perhatikan contoh

sederhana berikut ini.

Temuan data menunjukkan bahwa:

a. Sumbangan penghasilan nonpeftanian (industri) cukup berarti bagi rumah tangga miskin.

Dari temuan data tersebut dapat dirumuskan generalisasi sebagai berikut.

"Penghasilan nonpertanian merupakan sumber pendapatan yang penting bagi rumah tangga

miskin di daerah pedesaan."

b. Sumbangan penghasilan pertanian kurang berarti bagi rumah tangga miskin.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut'

"sektor perlanian tidak menjadi sumber penghasilan utama, tetapi digantikan oleh sektor

nonpertanian sebagai sumber penghasilan utama bagi rumah tangga miskin di daerah pedesaan."
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Jika dikaitkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, kesimpulan tersebut bersifat
mendukung hipotesis. Hal irl berani hahwa hipotesis tersebui iei'bukti dalam kenyataan empiris.
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Menyusun Laporan Hasil Penellilan

Langkah terakhir dari suatu kegiatan penelitian sosial adalah membuat laporan penelitian.
Penulisan laporan penelitian merupakan penyampaian pengalaman dan hasil-hasil penelitian kepada
sidang pembaca. Adapun tujuan penulisan laporan adalah menunjukkan kepada masyarakat kepada
pembaca dan masyarakat kepada umumnya hasil penelitian serinci mungkin sehingga mereka dapat
memahami data dan menemukan sendiri kebenaran dari kesimpulan penelitian,

Penulisan laporan penelitian bukanlah suatu kegiatan yang sekalijadi, melainkan memilikitahapan
tertentu.Tahapan penulisan laporan biasanya mencakup empat kegiatan, yaitu (1) penyusunan garis
besar laporan; (2) penyusunan hasilpenelitian; (3) perumusan kesimpulan dan saran: dan (a) penyajian
laporan untuk diskusi, seminar, dan jurnal penelitian. Perlu diketahui bahwa tahap terakhir dari penulisan
laporan penelitian tersebut merupakan penyajian secara ringkas seluruh hasil penelitian.

Secara umum, kerangka isi laporan penelitian sebaiknya memuat hal-hal berikut: (1)judul laporan;
(2) kata pengantar; (3) daftar isi; (a) pendahuluan; (5) tubuh laporan; serta (6) kesimpulan dan
kepustakaan. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimdna menyusun laporan penelitian,
khususnya laporan penelttian untuk kepentingan diskusi atau seminar, perhatikan contoh laporan
penelitian pada bagian lampiran buku ini.

Apabila kita ingin menggunakan fonrat yang lengkap seperli dalam penulisan skripsi, tesis, atau
diseftasi, kita dapat menggunakan konstruksi laporan sebagai berikut.

1. Bagian Pendahuluan:
- Halaman Judul

Halaman Pengesahan
lntisari Laporan

Kata Pengantar

Daftar lsi

Daftar Tabel

Daftar Foto/Gambar/Bagar/l lustrasi

Daftar Lampiran

2. Bagian lsi:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. ldentifikasi Masalah

C. Pembatasan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Anggaran Dasar

G. Hipotesis

H. Sistematika Penulisan



BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori yang Relevan

B. Kajian Hasil Penelitian yang Helevan

C. Kerangka BerPikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

B. Populasi

C. Sampel

D. Teknik Penarikan SamPel

E. Teknik Penelitian dan lnstrumen Penelitian

F. Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi tentang Sublek Penelitian

B. Pengolahan, Analisis, dan lnterpretasi Data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

Akan tetapi, untuk seorang peneliti pemula pada tingkatan sekolah menengah, kita dapat

menyederhanakan menjadi empat bab saja, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah F Hipotesis

B. ldentifikasi Masalah G. Metode Penelitian

C. Pembatasan Masalah H. Populasi dan Sampel

D. Tujuan Penelitian l. Sistematika Penulisan

E. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

B. Kajian Teori yang Relevan

C. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi tentang Subjek Penelitian

B. Pengolahan, Analisa, dan lnterpretasi Data

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

Bagian Akhir:

A. Daftar Pustaka

B. Lampiran-lampiran



Contoh laporan penelitian untuk diskusi:

Peranan Sehor Nonpertanian
,,,, dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Daerah Pedesaan

1. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 1960-an desa-desa di Jawa mulai mengalami perkembangan yang pesat,
Perubahan ini terjadi karena program-program pembangunan pedesaan yang diprakarsai pemerintah
meningkat pesat dan menyebar ke seluruh pelosok desa. Teknologi pertanian baru diperkenalkan,
prasarana transportasi diperbaiki, dan sarana sosial ekonomi dibangun. Sektor pertanian mengalami
perubahan yang berarti sejak ada program intensifikasi pertanian, meskipun di beberapa daerah,
terutama di daerah-daerah pertanian tadah hujan, belum ada perubahan dan kemajuan yang berarti.

Program-program pembangunan pedesaan tersebut sedikit demi sedikit mampu mengurangijumlah
penduduk miskin di pedesaan yang masih meluas pada waktu itu. Pada tahun 1960-an, diperkirakan
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 53 juta. Pada tahun 1976, jumlah tersebut
berkurang menjadi sekitar 37 tahun jiwa (Booth & Sundrum, 1983:57). Dari tahun 1976-1996 (20
tahun), jumlah penduduk miskin daerah pedesaan berkurang secara berarti, yakni dari 42,2 jula jiwa
menjadi 15,3 juta jiwa. Akan tetapi, angka penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan tersebut
menjadi tidak berarti ketika lndonesia terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan hampir
melumpuhkan sendi-sendiekonomi rakyat sejak bulan Juli 1997. BPS (Biro Pusat Statistik) memperkirakan
jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan hingga pertengahan tahun 1998 meningkat drastis, yakni
dari 15,3 juta jiwa menjadi 56.8 juta jiwa (BPS, 1998).

Para ahlisejak lama berbeda pendapat tentang penyebab dari gejala kemiskinan ini. Collier (1977)
melihat kemiskinan di pedesaan di Pulau Jawa disebabkan oleh penerapan teknologi pertanian baru,
misalnya traktor, yang berdampak pada perubahan pola hubungan kerja dalam proses produksi peftanian,
yakni pola hubungan kerja yang komunal ke pola hubungan kerja yang lebih individual. Perubahan
pola hubungan kerja ini selanjutnya berdampak pada pengurangan peluang kerja.

Para peneliti lain membantah pendapat Collier, mereka melihat bahwa tidak ada bukti-bukti
terpercaya untuk menyimpulkan bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah menurun (Jones, 1984:
World Bank, 1985: Manning, 1986). Memang ada kecenderungan bahwa teknologi baru telah
mempersempit peluang kerja perempuan di luar sektor pertanian telah meningkat (Oey, 1985). Qudiono
(1982) menemukan bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah meningkatkan sejalan dengan
meluasnya pembangunan irigasi. Memperkuat temuan penelitian tersebut, para peneliti tentang
kemiskinan di daerah pedesaan menemukan bahwa sekor nonpeftanian, seperti industri rumah tangga,
industri kerajinan, dan industri manufaktur, memiliki peranan yang semakin penting dalam penyediaan
peluang kerja serta meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di pedesaan (White, 1g86:
Singarimbun, 1990: Effendi, 1991).

Dari paparan tersebut, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: "Peluang kerja dan berusaha
di sektor nonpertanian memiliki kaitan yang berarti dengan pengurangan tingkat kemiskinan di daerah
pedesaan di Pulau Jawa."

Penelitian ini dilakukan di Desa Semanu, Gunung Kidul. Pengambilan sampel dilakukan secara
acak. Jumlah rumah tangga di Semanu sebanyak 2.725. Dari jumlah rumah tangga tersebut dipilih
sampel secara acak sebanyak 100 rumah tangga. Dari 100 rumah tangga tersebut diambil 50 rumah
tangga tani dan 50 rumah tangga nonpetani. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan pengumpulan
data sekunder. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif, yakni menggunakan mean,
persentase, dan tabel frekuensi.
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Tempat penelitian adalah Desa Semanu yang terletak di daerah dataran tinggi Jawa bagian selatan.

Usaha pertanian di desa ini sangat bergantung pada air hujan. Oleh karena itu, tanaman padi hanya

diusahakan setahun sekali. Usaha pertanian di desa ini adalah tanaman campuran sistem "Tumpang

Sari" dengan tanaman utama tanaman pangan, seperli ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan kedelai.

Teknologi yang digunakan pada umumnya teknologi tradisional.

Pertumbuhan penduduk Desa Semanu 0,397o per tahun dalam periode 1980-1990. Rendahnya

pertumbuhan penduduk ini terutama disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi ke luar desa dan kota.

Oleh karena itu, Desa Semanu cenderung sebagai daerah pengirim migran Besarnya arus migrasi

penduduk Desa Semanu, selain karena sistem peftanian yang masih tradisional, industrinya juga masih

bersifat industri rumah tangga. Pada umumnya, industri di desa ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga

dan berskala kecil. Oleh karena itu, sektor industri belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada.

Hal ini terlihat dari proporsi angkatan kerja yang bekerja di industri, yakni hanya 2 orang untuk setiap

100 orang.

{-r. lane hfa

Kegiatan ekonomi rumah tangga pedesaan di Pulau Jawa sangat beragam. Anggota suatu rumah

tangga bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Di Desa Semanu. kepala keluarga (KK) yang

terlibat dalam kegiatan perlanian adalah 497o, sedangkan 51-r terlibat dalam kegiatan nonperlanian,

yakni 15Vo di sektor jasa,147o di sektor perdagangan, 12rt menjadi karyawan, 67o sebagai pengrajin,

dan3Vo di sektor industri. Para ibu dan anak pada umumnva bekerla di sektor perlanian, Mereka juga

bekerja di sektor nonpeftanian, yakni industri, perdagangan dan kerajinan.

Kebergantungan yang tinggi pada air hujan di Desa Semanu menyebabkan hasil pefianian tidak

dapat dipastikan" Penyimpangan mltsim, apakah hujan datang lebih awal atau terlambat sangat

berpengaruh pada perlanian. Sebagai akibatnya, banyak rumah tangga petani sering mengalami gagal

panen. Ketidakpastian hasil perlanian ini mendorong rumah tangga berusaha mencukupi kebutuhan

rumah tangga dengan mengkombinasikan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan ekonomi

nonpefianian, baik yang dilakukan di desa maupun di luar desa Bahkan, beberapa kepala keluarga

hanya terlibat dalam kegiatan pertanian pada saat musim tanam atau panen. Tidak mengherankan jika

curahan hari kerja dalam setahun untuk sektor pefianian relatif sedikit. Dapat dikatakan bahwa pertanian

merupakan pekerjaan sambilan di desa ini Pada tabel 4 4 berikut menunjukkan curahan hari kerja

setahun. Terlihat bahwa kaum ibu lebih banyak mencurahkan waktu dalam bidang perlanian (72,2hari

kerja/tahun) dibandingkan dengan suami (68,2 har kerja'tahun) dan anak (37,2 hari keria/tahun). Hal

ini mengisyaratkan bahwa kegia.tan pertanian dipandang sebagai kegiatan sekunder atau sumber

pendapatan kedua rumah tangga sehingga clrrahan waktu ibu rumah tangga lebih banyak, sedangkan

kepala rumah tangga banyak mencurahkan waktu dalam kegiatan nonpertanian (247,2harikerial

tahun) yang dipandang sebagai sumber pendapatan utama.
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Hal ini agaknya berkaitan dengan tersedianya peluang kerja nonpertanian di Desa Semanu.

Adanya peluang kerja nonpertanian di desa ini mungkin telah mengurangi keinginan mereka untuk bekerja

di kota.

Tabel 4.6 berikut ini menunjukkan jenis-jenis kegiatan nonpeftanian yang terdapat di Desa Semanu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan kerajinan bambu dilakukan oleh lebih dari separuh (577r)

rumah tangga di desa ini. Pengerjaan industri anyaman bambu, pandai besi, dan pengolahan makanan,

umumnya dilakukan dengan teknologi sangat sederhana, sebagian besar masih dikerjakan dengan

tangan dan dikerjakan secara sambilan (paft time). Hasil industri ini umumnya dipasarkan di pasar lokal

dan tradisional.

* 
Termasuk industri pengolahan makanan adalah pembuatan tempe, hiru, enpirg nrdni:, rcti, mie, krupuldkarak, dan kripik pisang'

*t 
Termasuk industri kerajinan adalah pembuatan sangkar bururq, gamdan, beselq capiIg, kipas, piguna, dan mainan anak-anak dari

kayulkaleng.

c. TttWt kemiskinm

Penelitian ini menggunakan pendekatan ambang bdas kefi*skiran (provery hreslnlQ untuk mengukur

kemiskinan. Untuk menentukan nilai ambang batas kenfdrinan, mdode yang digunakan adalah metode yang

digunakan oleh Suyogyo (1978). Menurut metode ini, ulc.ran garb kemiskinan di pedesaan setara dengan nilai

SZO fg bens per kapita per tahun. Dengan menggunakan rd<unan tersebut, proporsi rumah tangga miskin di

Desa Semanu adaL1%o.

Tabel 4.7 memuat pengaruh pengurangan berbagai sumber penghasilan terhadap derajat

kemiskinan di desa penelitian. Terlihat bahwa sumbangan penghasilan istri dan anak berpengaruh

pada derajat kemiskinan. Rumah tangga yang tergolong miskin tanpa penghasilan istri sekilar 26Vo,

sedangkan rumah tangga yang tergolong miskin tanpa penghasilan anak ada sekitar 23%o.

Tabel 4.6 Jenis lndustri di Desa Semanu

gtriH SuNa Rmah Tangga knanu lW

100

100



Tabel 4.7 Pengaruh Pengurangan Penghasilan terhadap Derajat

Kemiskinan di Desa Semanu

Tanpa non-pertanian

Tanpa industri

Tanpa jasa

Tanpa perdagangan

Tanpa penghasilan istri

Tanpa penghasilan anak

Tanpa kiriman anak

Smbr. grci Bwfi TeW" fu naN 1 W

Dari Tabel 4.7 tersebut terlihat bahwa sumbangan penghasilan dari nonpeilanian cukup berarti
jika dibandingkan dengan penghasilan dari pefianian dalam menurunkan kemiskinan di desa penelitian.

Hal ini terlihat jelas dari sumber penghasilan industri. Apabila penghasilan industri dikeluarkan dari
penghasilan rumah tangga, tampak sekitar 33Vo rumah tangga tergolong miskin. Hal yang sama juga

terjadi jika sumber penghasilan jasa dan perdagangan dikeluarkan dari penghasilan rumah tangga.

Bagaimana ciri-ciri rumah tangga miskin di desa penelitian? Ciri menonjol terlihat dari rendahnya

tingkat pendid[kan, terutama kepala keluarga dan sempitnya luas pemilikan/penguasaan tanah. Kepala

keluarga umumnya tidak tamat SD dan rata-rata pemilikan/penguasaan tanah rumah tangga miskin

adalah 2.821 meler persegi.

Dari temuan-temuan data penelitian, terlihat bahwa peluang kerja dan berusaha di sektor
nonpertanian mempunyai sumbangan yang berarti terhadap penghasilan rumah tangga di desa
penelitian. Temuan ini membuktikan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, yakni "Peluang kerja dan

berusaha di sektor nonpertanian memiliki kaitan yang berarti dengan pengurangan tingkat kemiskinan

di daerah pedesaan Jawa." Temuan ini sekaligus memperkuat temuan-temuan penelitian yang dilakukan

sebelumnya (White, 1986: Singarimbun, 1990: Effendi, 1991), yang menunjukkan semakin pentingnya

sumbangan sektor nonpertanian terhadap penghasilan rumah tangga dan pengurangan kemiskinan di

desa.

3. Kximpulm dan $nn

Penelitian ini telah berusaha menunjukkan peranan sektor pertanian dari nonpertanian dalam
penyediaan peluang kerja dan memengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Semanu. Pemaparan data di

atas menunjukkan bahwa pertanian tidak menjadi sumber penghasilan utama. Hal ini tercermin dari

waktu yang dicurahkan pada kegiatan pertanian terhadap penghasilan rumah tangga. Tugas pengelolaan

kegiatan pertanian umumnya dilakukan oleh perempuan (istri), sedangkan kepala rumah tangga (suami)

terlibat dalam kegiatan nonpertanian. Dengan cara mengkombinasikan sumber penghasilan dari kegiatan
pertanian dan nonpertanian itulah rumah tangga miskin di Desa Semanu berupaya keluar dari kemiskinan.
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Melihat kenyataan tersebut, kebijakan pembangunan yanE diterapkan di Desa Semanu perlu

diarahkan untuk membantu mengurangi kemiskinan penduduk. Hal ini dapat dilakukan melalui

program-program yang dapat menciptakan peluang berusaha dan kerja di luar sektor pefianian.

Potensi peluang kerja dan berusaha nonpertanian yang telah ada di desa tersebut perlu

dioptimalkan, misalnya dengan kemudahan memperoleh kredit usaha bagi rumah tangga yang

mengembangkan kegiatan industri, perdagangan, dan kerajinan.

1. Dalam penelitian sosial terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kuantitatif dan

pendekatan kualitatif ,

2. 'Pendekatan 
kuantitatif adalah pendekatan yang berusaha mengungkap kenyataan sosial dengan

melihat keterhubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

O. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha mengungkap kenyataan sosial secara

keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai satu kesatuan kenyataan.

4. Langkah-langkah melakukan penelitian adalah menentukan topik penelitian; merumuskan masalah;

menentukan tujuan penelitian; menentukan sampel penelitian; merumuskan kerangka teori dan

hipotesis penelitian; mengumpulkan data; mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data;

merumuskan generalisasi dan kesimpulan; menyusun laporan hasil penelitian.

5. Dalam meneniukan topik penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai'

6. Perumusan masalah mencakup tiga bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah,

dan pembatasan masalah.

7. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada, menguji

kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada, dan mengembangkan pengetahuan yang

sudah ada.

L sampel adalah jumlah teftentu yang mewakili suatu populasi, sedangkan populasi adalah jumlah

keseluruhan unit penelitian yang ciri-cirinya dapat diduga.
g. Hipotesis dalam suatu penelitian merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai dibuktikan melalui data-data yang terkumpul.

10. Data adalah bahan keterangan yang berupa himpunan fakta{akta, angka-angka, huruf-huruf, kata'

kata, grafik, tabel, gambar, dan lambang-lambang yang menyatakan suatu pemikiran, ide, objek,

kondisi, dan situasi.

11. Kegunaan data bagi peneliti adalah untuk mengetahui gambaran mengenai suatu keadaan atau

permasalahan sefta membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah.

12. Pengolahan dan analisis data merupakan proses penyederhanaan data yarig kompleks ke dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

1g. Perumusan generalisasi (penarikan kesimpulan umum dari analisis penelitian) harus berkaitan

dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan.

14. Perumusan kesimpulan harus berkaitan dengan penegasan kecenderungan umum dan hubungan-

hubungan di antara variabel-varlabel yang diteliti.

15. Penuliian laporan penelitian merupakan penyampaian pengalaman dan hasil-hasil penelitian

kepada pembaca, yang biasanya mencakup'empat kegiatan, yaitu penyusunan garis besar laporan,

penyusunan hasil penelitian, perumusan kesimpulan dan saran, serta penyajian laporan untuk

diskusi, seminar, dan jurnal penelitian secara ringkas seluruh hasil penelitian.
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Pilthlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberlkan tanda silang (x) pada

salah satu hwul a, b, c, d, atau e!

Munculnya sebuah penelitian sebetulnya karena dipengaruhi oleh naluri manusia, yaitu ....

a. naluri untuk berkembang biak

b. naluri untuk memenuhi kebutuhannya

c. naluri hidup bersama

d. naluri ingin tahu

e. naluri untuk belajar

Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai seseorang atau sekelompok orang

disebut ....

a. penelitian sejarah

b. penelitian sosial

c. penelitian alamiah

d. penelitian suruei

e, penelitian eksperimen

Dalam membuat rancangan penelitian, penegasan judul ditulis dalam ....

a. isi pokok

b. penutup

c. pendahuluan

d. kata pengantar

e. uraian utama

Apabila topik penelitian ditulis &ngn sirqkat, penelfi harus npmbuat penegasan ....

a. objek dan lokasi penelitian

b. judul dan pembatasan masalah

c. lingkup penelitian

d. metode penelitian dan sistematika penulisan

e. analisis dan metode

Cara pengambilan data secan tidak langsung disebut data ....

a. sekunder

b. asli

c. formal

d. tunggal

e. primer

Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan cara undian atau ordinal disebut ....

a. sampel kuota

b. sampel berstrata

c. sampel wilayah

d. sampel imbangan

e. sampel random



7. Judul penelitan harus menarik minat untuk diteliti, dengan tujuan ....

a. mudah untuk disebarluaskan

b. agar ada penelitian lanjutan

c. mrdah untrk meraih gelar akademis

d. mudah untuk disosialisasikan

e. mudah untuk dilaksanakan
g. penelitian yang dilakukan secana intensif, terinci, dan mendalam terlradap suatu organisme ataupun geiah

tertentu disebut Penelitian ....

a. populasi d. kasus

b. sampel e. survei

c. eksperimen

9. Pengumpulan data dilakukan dengan memerhatikan '.'.

a. jenis data, sumber data, dan jumlah data

b. biaya, sunat izin, dan sumber data

c. jumlah data dan biaYa Perizinan
d. sistematika, tenarah, dan kesesuaian dengn masalah penelitian

e. reEonden, sumber data, dan jenis kuesioner

10. lnti dari sebuah laporan peneli$an adalah ....

a. latar belakang masalah

b. hipotesis Penelitian
c. hasil penelitian

il. Jutffi[r rrtutrapurrr,rhnrurlldt 0e,fta

d. landasan Penelitian

e. metode penelitian

bnp singlattut/@i!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bagaimana cara memilih topik penelitian?

Sebutkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan dan memilih pertanyaan penelitian?

Sebutkan ciri-ciri dari rumusan masalah penelrtian yang baik?

Apa yang dimaksud populasi dan sampel?

Bagaimana sampting (penentuan sampel) digunakan dalam penelitian?

Sebutkan tahapan penulisan laporan penelitian!

Apa yang termuat dalam rancangan penelitian?

Sebutkan syarat data Yang baik!

Mengapa hipotesis harus ada dalam sebuah penelitian?

Sebutkan tiga manfaat penyajian laporan penelitian melalui diskusi kelas?

1.

2.

3.

4.

Buatlah kelompok yang beranggotakan lima orang peserta didik!

Pilihlah satu di antara kalian untuk menjadi moderator dalam diskusi!

Diskusikan topik yang akan diteliti!

Buatlah tapoian 
-nasit 

Olst<usi sebagaimana sebuah hasil penelitian dengan format yang kalian

ketahui!
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