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Standar Kompetensi :

Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konfiik dan mobilitas sosial

Kompetensi Dasar :

I 1 

*""r"skripsikan bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehiclupan

):
[. : Tujuan Pembelajaran :
1;
I t. Memahami struktur sosial
f*' ''l', 2. Mendeskripsikan terjadinya stratifikasi dan deferensiasi sosial
Il, ' 3. Memberi contoh bentuk-bentuk struktur sosial
l.

I - a. Menjelaskan pengaruh dan konsekuensi adanya struktur sosial
ra

li
l:,
l.'

li
li
dI

**

/t
t\
/;

lrr

lrr

tfi

t'

Motivasi Belajar :

Secara rinci, faktor-faktor yang menjadi

determinan struktur sosial memang relatif

beragam, yakni dimensi usia, jenis kelamin,

agama, kelompok etnis atau ras, pendidikan

formal, pekerjaan, kekuasaan, status, tempat

tinggal, dan dimensi ekonomi. Berbagai

dimensi ini, signifikansi dan kadar pengaruh-

nya dalam pembentukan stratifikasi sosial

sudah tentu tidak sama kuat dan berbeda-beda

tergantung pada tahap perkembangan

masyarakat dan konteks sosial yang berlaku.

Pada masyarakat di zaman dahulu, jenis kelamin, usia, serta penguasaan agama, mungkin

sangat dominan sebagai faktor yang mendasari pemilihan anggota suku bangsa tertentu. Dalam

cerita seputar kerajaan, laki-laki pada umumnya dipandang lebih tinggi derajatnya daripada

perempuan, sehingga mereka dinilai lebih layak menyandang gelar sebagai putra mahkota.
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$truktur SosEal
Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Strukturtidak harusdalam
benffi[T6iR;tja puJa struktur yEng i:erkIffin oanlfln sosial. wenurut ilmu sosiologi, struktur
soqi-aladalahtaiananataUSUSUnansosiaiyangmembentukkffia[TiE_m
"F

m a sya rJftat. S u ilr n a n n ya5=r 6 veiti kaT;Ta L, Foriso n[al:
fDeTinisi Struktur Sosial

Para ahli sosiologi merumuskan definisi struktur sosial sebagai berikut:

a. George Simmel: struktur sosial adaiah kumpulan individu sgrta pola perilakunya.

b. George C. Homans: struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat
dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari.

c. William Kornblum: struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya
pengulangan pola perilaku undividu.

d. Soerjono Soekanto: struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara
dan peranan-peranan sosial.

2. Ciri-ciri Struktur Sosial

a. Muncul pada kelompok rnasyarakat

Itinrytrmrln mr,tgi!*J I

Rosisi-Rosisi 
7
l+

)
r,.

Struktur sosial hanya bisa muncul pada )

individu-individu yang memiliki status aan {

d

d
l
f
j

g
I

c

m *:Td. ,n-td:;{ peran. Status dan peranan masing-masing j

t;d&fiq*.1HfHrd individu hanya bisa terbaca ketika mereka f
fy't;I d- *ffi:i!j"tJ,' 1 berada dalam suatu sebuah ketompok atau ''1

i#H{',S.1'#jl#" masyarakat I
if,-.,fi-ii,-'i..i'.,'::j$ Pada setiap sistem sosial terdapat ''i

Y$e+#ji$d macam-macam status dan peran indvidu. sta- f- -'--YW " tus ya ng berbeda-beda itu merupakan ''1

t
I

f,

t
,t

(

I
I
I

'"'*EW -i' t1s yang berbeda-beda itu merupakan ''1

Gambar Kercr^npok suku bangsa [:,i::'JJ:;n 
hak dan kewajiban vang 

1,

b. Berkaitan erat dengan kebudayaan I
Kelompok masyarakat lama kelamaan akar'', ::renbentuk suatu kebudayaan. ';

Setiap kebudayaan memiliki struktur sosiainya senCiri. lndonesia mempunyai banyak f
daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan beraneka '.,

ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di lndonesia. 
Ic. Dapat berubah dan berkembang

Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan, individu. Mereka nisa /
berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, struktur yaflg !.,

dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 
I3. Hal-hal yang memengar.uhi struktur sosial masyarakat lndonesia

y. Keadaan geografis /' 
Kondisigeografis terdiridaripulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian !',

Iilf:Il.rrgkan 
bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbed a satu f

,b. Mata pencaharian I
Masyarakat lndonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain !',

sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri. (,
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;;ansunan /'

) pernbangunan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat lndonesia. )
f Misalnya pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan [.

I 
kelompok masyarakat kaya dan miskin. 

I

i 4. Funssi Struktur Sosial 
If. d. Fungsi ldentitas

j Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah )
( kelompok. Kelompok yang anggotanya memitiki kesamaan dalam latar belakang f.

) ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai )
f pembeda dari kelompok lainnya l.
i b. Fungsi Kontrol i

/ 
""ortu* 

kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri I
'', individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam -)

t masvarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam I
[., struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya i
t melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi 

/!. yang pahit. I

t c. rungsi Pembelajaran I
L lndividu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini '',
) dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. I
I. grnyali hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari t.,

I 
rir,rb, kebiaiaan, kepercayaan dan kedisiplinan. 

I
t E. $tratifikasi Sosial I
I f. Pengertian Stratifikasi Sosial [.

j Stratifikasi sosial (Social Stratification) berasal dari kata bahasa latin "stratum" (tunggal) f
( atau "strata" (jamak) yang berarti berlapis-lapis. Dalam Sosiologi, stratifikasisosialdapat f.

I Olartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara )

t ;;il;;n,, (.
') Beberapa definisi stratifikasi sosial : )
{. a. Pitirim A. Sorokin f,

i Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke )
I dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). l:

) 
b' 

ililffi::,Jkan stratifikasi sosiat sebagai penggolongan orans-orang yang termasuk II., dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi 'i

I kekuasaan, previllege dan prestise 
l.!' c. cuber r

l Mendefinisikan stratifikasisosialsebagaisuatu pola yang ditempatkan diatas kategori /
l, dari hak-hak yang berbeda.Pengelompokan secara vertikal Berdasarkan posisi, sta- '',

I tus, kelebihun yJng dimiliki, sesurt, yang dihargai.Distribusi hak dan wewenang 
l,l'. rriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, kehormatan

) 2. suuru-ilorb rerjadinya stratifikasi sosial )
I. 5etiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, 1.,

J tekavaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat dan sebagainya. Selama I
(, manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti I.-) 

akan menimbulkan lapisan-lapisan Aalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, f
f kecakapan masyarakat/seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi f.

1 kedudu'kan atau lapisannya. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mempunyaisedikit atau )
( bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan f,

i .'.llu17,ts1i:::"tlr.,"rrtr-, ,
6* -., \-i \.J \.J -a, -'s\LJ \-: \-: ru \-J \.! \':-t, \"J \'J \'l \ \ \ L
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{, Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabatlketua atau pemimpin pasli f
I menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak )
{ mempunyai tugas apa-apa. Karena penBhargaan terhadap jasa atau pengabdiannya l:
j seseorang bisa pula ciitempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, )
{. penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan ketrampilan seseorang. dalam f]

I pekerjaan tertentu dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang )
f. ticlak mempunyai ketramollan apapun. l,

I :. Proses Terjadinya Stratifikasi Sosial )
f Stratifikasi sosial teriadi neiaiui pr'oses sebagai berikut: l:

i a. Terjaclinya secai'a ctcma: s, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. )

f Misalnva, kepanda,:;- ';sla j="is kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan f'' 
co(on-^-- l-l--

I 5tr5UU,OIlB uclcl r i iJ>l j:;':-,

{ b. Terjadi dengan ser;ga ja rii,;i i;j-a: bei-sama dilakukan dalam pembagian tet<uasaan 1
'', dan lvewenang yang resrii ca air organisasi-organisasi formal, seperti : '',

/ pemerintahan, partai pclitik, oei'us3raat, perkumpulan, angkatan bersenjata. 
f.r'. 

4. Faktor-faktor Pembentukan Stratifikasi Soslal

I 
4' 

[X:il':1., ukuran yang umumnya d;guna<a: i:ntuk mengelompokkan prrc unggotu f'', masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adaia;-' sebagai berikut : 
)

I a. Kekayaan I
'', Kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekoncr,. O;-:ns','ang memiliki harta benda '",

i berlimpah (kaya) akan lebih dihargai dan dihormati Caripada orang yang miskin. 
f.r', b. Kekuasaan l

i Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang daiam masyarakat. /1., Seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan '',

/ sosial atas, sebaliknya orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan /I, nawah. t.

)
d 

c' 
[?:[:';;rrrunan tertepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan yang t.,

; dimaksud aclalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. /
L Kaum bangsawan akan menenrpati lapisan atas seperti gelar : I'

t Andi di masyarakat Bugis,

f. Raden di masyarakat Jawa, I

I r""gf,u di masyarakat Aceh, dsb. 
If, d. Kepandaian/penguasaan ilmu pengetahuan -

) S"reorang yang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang /
L memiliki keahlian/profesional dipandang berkedudukan lebih tinggi, jika t
j dibandingkan orang berpendidikan rendah. Stitus seseorang juga ditentukan dalam /
f, penguasaan pengetahuan lain, misalnya pengetahuan agama, ketrampilan khusus, [.

j kesaktian, dsb. )
f, 5. Bentuk-bentuk Stratifikasi Sosial I.

i Bentuk-Bentuk Stratifikasi (pelapisan sosial) antara lain: )
f- a. Pelapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi [.

j Adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi, umumnya /
I aisebut dengan kelas sosial, adapun pembagiannya dibagi atas tiga golongan, yaitu I,

I ;;"[:;,:",:l,I .,,, I
t l:11$fl1X:rans-orans 

kava vang dapat memenuhi kebutuhan hidupnva secara 

/
,,i ' Kelas sosial menengah )
f. Terdiri dari orang-orang yang berkecukupan yang sudah bisa memenuhi fi

i. y r*A.rc,iorosi,.::,':::::;:",:,"" 
"Ii 1

s *- 'vf
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1 . Kelas sosial bawa h 4

( 
;.rifl:,.Orr, 

kelompok miskin yans 

:asih 
belum bisa memenuhi kebutuhan I

/ 'i;uiiii"' I
. ,!r:... i. ..- :'i',

;;;,'1i1,i;ii1. I

/ **k$*#.t**, I
t.

Gambar. Stratifiksi berdasarkan ekonomi 
tI

i 
2) 

ffi:[,i';#;:liJl';il;:il [:il:1iiii'1"0,,.m ke,ompok tingkatan sosia, i'', berdasarkan status sosialnya misalnya sebagai berikut.

/ . Sistem kasta pada masyarakat hindu yang dibagi menjadi empat kelompok, It' yaitu: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. '
I

/ . Sistem pelapisan berdasarkan ukuran keahlian, yaitu: I[. -\ rl;+ .
i a) Elit

l. b) Profesional I
't ^\ c^-; n-^r^-:^--r/ :l ;:&:1".:,';Ti tI..r

i ,",' l::::: ffiI [:ffi[",.., tidak terdidik /I. ^',. .:.,-". ,.,.: - ,.;..- --. -,. .
1 . Stratifikasi dibidang pendidikan antara lain sebagai berikut.

/ a) Pendidikan sangat tinggi (profesor dan doktor) |I. ,, _ . -..^-: .

) :i ;::fl3t[t il:TJJ,:i,11ffi1 oan svn) /r. -.i -- .....- -- -.';--l-' '-- .i d) Pendidikan rendah (SD)

/ e) Tidak berpendidikan (buta huruf)f. €i ,iaut berpendidikan (buta huruf) |
) . Stratifikasi masyarakat desa diJawa Tengah atas dasar hak milik atas tanah, I

f. sawah, kebun atau rumah, yaitu sebagai berikut. l-

t a) Kuli kenceng ( pemilik sawah, kebun, dan rumah) ',

/ b) Kuli Gundul (penggarap sawah atau kebun) I'1 , .

| ;l H:['il:lJ:',"- (
] g) Pelapisan sosial berdasarkan kriteria politik

I 
Jt 

^i;,lt 
,"r"nrt,." ,rttota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang I

i d im ilikinYa.

I il"nrrrt Mac lver, ada tiga pola umum sistem pelapisan kekuasaan, yaitu sebagai I

/ l"'[TJ" *rr,, 35r.i*x$ I.'/\t

| : +l[?i'flTx1,,,, m-ffir]rtr I
I A ----\ 

- si#**- (
VAT}YAB

i 
irriii..f!!t1 =,:.etllr.eglrltlslarlrrrro-3\ I

; ,t-;q;ffi; i. I !,fr*r.-
/ \ Ba.uais,'tkr:w.'

r i \ Chb$,dh^

Gambar Pelapisan berdasarkan Kasta 7.

I f *t,l*ATJqtotcgtt(etorrttnt.Ge,rot \ /.
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( Tinggi rendahnya status seseorang menurut Talcott Parson, kelahiran, (

I 
kualitas pribadi, prestasi, pemilikan, otoritas. 

Ir., Berdasarkan cara memperolehnya, di bedakan menjadi 3 yaitu :

I ] Rscrioed status yaitu status yang diperolei r"..r, otomatis melalui Il.

i . [:fl:i"*ilJt;i:?:iffi:il'X;J.",ll[",#];.TT"l1';" usaha dan I
1 PerjuangannYa sendiri.

I 
. Assigned status yaitu : status yang diberikan kepada seseorang karena telah I

) Hfi:ffi'#"[Tl1:]:ffi:['f;f,il'IxT-'t 
memberikan penghargaan 

irt.
'', 6. Sifat dan Manfaat Stratifikasi Sosial I

t 1) sifat stratifikasi sosial f,
j Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sifatnya pelapisan sosial dibedakan menjadi I
f. sistem pelapisan sosial tertutup, sistem pelapisan sosial terbuka, dan sistem f.

pelapisan sosial campuran.

a) Stratifikasi Sosial Tertutup (Closed Social Stratification)

Stratifikasi ini adalah stratifikasi dimana anggota dari setiap strata sulit ]
mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas I.'

::ii;:t',itas 
horisontar saja. 

I
. Sistem kasta. Kaum Sudra tidak bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana. )
. Rasialis. Kulit hitam (negro)yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah l',

kedudukan di posisi kulit putih /
" Feodal. Kaum buruh tidak bisa pindah ke posisi juragan/majikan. '',

I

f\;l
II., i :'
lr(J, I!

Ic
!ta;ar.. t.l ii ,L, ji'ii ::.,ij r...:. . j 'ii::J';r'..Y

b) Stratifikasi Sosial Terbuka (Opened Social Stratification) I:
Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota 

tstrata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal.

Contoh: 
L,i.- -^^ia.ri L:rrr :,-r, carrrrirznrra I' Seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau sebaliknya.

o seorang yang tidak/kurang pendidikan akan dapat memperoleh Rendidikan f
asal ada niat dan usaha. i

I
I
t
I

) 
ambar strarifikasi Sosiar rerbuk 

ar_I I|. 'f tMA . loriclogi Kelat Il lmrr,Grr1rr-rtiiilirilix.ni.Ilii;'t i amA r agltgrCgt rr3rr.l 
^r 

rr[rr,!Ust!a_a:r:;:.::ij:i::t<r.!]trllr rfii\\N:F'F J 
,

/ t__s**
Ic--: l' =*: \.: \.: \' \'\-: -\' \.r \' \' \-: \' \.J \ \.j \ \.1 \J

'))
:\.:tl

I

J



l\.ar- fr ,- ;-L .\ ;\* &-r n --;q- .-!h.* ru* &- t\* i\* ;\* I\* t\- ;\ i\- i\ t\A
( c) Stratifikasi Sosial Campuran /.

l

I Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup

'., dan terbuka. Misalnya,seorang Bali berkasta tsrahmana mempunyai kedudukan

t terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia

'', memperoleh kedudukan rendah. Maka, ia harus menyesuaikan diri dengan

I aturan kelompok masyarakat di Jakarta.
lr

Il#
l, ffi.
l ili-Ir-i{

)

(. Gambar Stratifikasi Sosial Campuran

I 7. Fungsi Stratifikasi Sosial l

fi Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut , f"

I 1) Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat 
tr/t.,' kekayaan, keselamatan dan wewenang pada jabatan/pangkat/kedudukan seseorang. I.,

l, 2\ Sistem pertanggaan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang I!1 menyangkut prestise dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima '",

I anugerah penghargaan/gelar/kebangsawanan, dan sebagainya. /
'', 3) Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, '",

I keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaun. f
'i 4) Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah/laku, 'n,

t 
cara.berpakaian dan bentuk rumah. (,

'i 5) Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan.

I ;; ii.il""o.ritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki ,lrt.rn /

I 
sosial yang sama dalam masyarakat 

/,tt, 

di**-r--,ir.\"*ffiF&i= .ri{rr.q.{../;:^ )

( r;*l:-*'"*:Li::.:*:':i l'l':i': L-.. ; (

I ^. 
lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benar! I'j 1. Stratifikasi sosial berasal dari kata bahasa latin dari kata ... dan....

I ;'. il:#:r sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam t<etas-t<etas f
/ yang tersusun secara bertingkat (hierarkil menu!'ut pendapat.... )

( 3. Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat disebut f
)

I 4. nunggotongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam f
) lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, previllege dan prestise stratifikasi f
L menurut pendapat .... f.

) 5. Status yang diperoleh secara otomatis melalui kelahiran disebut .... i
I. 6. Status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat sehingga I.

I masyarakat memberikan penghargaan kepadanya disebut .... /lr 7. Status yang diperoleh seseorang dengan usaha dan perjuangannya sendiri disebut.... I.
l'l

I 8. Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sifatnya pelapisan sosial dibedakan menjadi 
3l[. sistem pelapisan sosial ..., ..., dan .... ['
)

/ fr A:-+qlctcgiKctcrtrttrnl.Gatat \ f.
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d 9. Stratifikasi dimana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vert;kal ,rt. d
J stratifikasi ini bersifat .... )
I fO. Stratifikasi yang bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar disebut stratifikasi [.(. I
I n. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! )
l'. 

" 
l^lrcL-n nanaarfi:n cfr:iifilz:ci cnci:l monrrrrrt nandrn:t:nde, f'

'", 1.. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial menurut pendapat anda!
I -' r-"o-' ''- r-"--r- 

Ig lerrrah
't, ti

f, 2. Jelaskan bentuk-bentuk stratifikasi berdasarkan cara memperolehnya ! f.'

j tawah )

f. 3. Berikan 3 contoh stratifikasi sosial tertutup! l.

I 
Jawab : 

I
j
f 4. Sebutkan
ra

contoh stratifikasi sosial terbuka (Opened Social Stratification)l

iawab :

a yang dimaksud dengan stratifikasi sosial campuran dan berikan contohnya!

t
I
I
I
I

5. Jelaskan ap

Jawab :
d

d
l
f

/ I , Amatilah bentuk pelapisan sosial yang menladl dominan di daerah andal

l. I z. Gambarkan bentuk stratifikasi sosial di daerah andal
,il

I
taj_l
; ri, )

I

t, c. Di,sere$$iasi sosiat - I
t 1. Pengertian Diferensiasi Sosial II,, Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan- 11

I perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara tain dalam agama, ,ut, /r. etnis, clan (klen), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan itu '',
t tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat/vertikal seperti halnya pada tingkatan l,t., dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah dan lapisan rendah. !',

j Perbedaan itu hanya secara horisontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal /.
(- 

^ 
:-+:r^L n:+^-^^-:^-; c^-;^t l.i o"rU.Orl" itu hanya secara horisontal. perbedaan r"p"r,t i"iarfr* totiofogi dikenal /l', 

dengan istilah Diferensiasi Sosial. I',

I f .-^ -:^--: :,"^,-",.:: ---:- * *..****"* *,**,,", *J *, -,J,\ I

I
*

t
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(. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbeclaan-perbedaan yang biasanya sama. /.

I Pengertian sama disini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyaratat t
'i secara horisontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari f.,

f pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada goiongan lainnya. pengelompokan I
'', horisontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis (suku bangsa), klen dan agama I.,

f disebut kemajemukan sosial sedangkan pengelompokan berasarkan perbedaan profesi I
'i dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan I..

f masyarakat secara horizontal berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. I'', 2. Ciri-ciri yang Mendasari Diferensiasi Sosiat L

l, 3:l:;:i,t,rti 
sosial ditandai dengan adanya perbedaan berrlasarkan ciri-ciri sebagai 

l,I w sr lnut.

I a. Ciri fisik )l', 
t=|ifarancirci ini +a.i-.ri t ^-^^^ ^^-r.^J^^- HlIiTIi:.. WffiYffiffi f,-rDiferensiasiiniterjadikarenaperbedaan#s';ilr',"-TW,,,f-, ;ffi1?:"j[,Tr;Hr;i1",.,m-;*: $,',, , ],*m I

I 
bentuk mata, rambut, hidung, muka, dsb. 

ffi )I .,,,-i"furufffi )t 
F ,.'.d,*.ss:i,.i:',r,Jffrem f,

I @'),. 

- 

- 

I' Gamhar Keenpkrr:oamrn Qrc r.

I b. ciri sosiar 

udrrrudr r\edrreKdrdgaman Kas 

i
I

I Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara )'', pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk didalam kategori f.

t :1,^:::3! llrbedlan 
peranan, prestise dan kekuasaan. Contohnya : pota peritaku Ii seorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor. !.

t c. ciri budaya I') Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat 
t.,

{. menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem t
j kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan (etos). Hasil dari nilai-nilai yang dianut '',
( :::: 

*rtYarakat dapat kita lihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, 
t, J agama, dsb.

(' 
": D^^+..,. L^-+..,. h:r--- --! I1 t) Bentuk-bentuk Diferensiasi Sosial

( 
-' 

e"ng.lornpokan masyarakat membentuk kriteria diferensiasi sosial. /
) o Diferensiasi Ras
(, Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan I
,l ,r.nd camr [-rifcran.;-.; --- L.^---I: -^--^t^-^--t---- .----

I 
yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan )

,., ciri- ciri fisiknya, bukan budayanya. f,
tF

( r..fii.fiii:i:,tr#:ia 
dibagi ke daram ras-ras sebagai berikut , 

I
I 

. ' Austrotoid, mencakup penduduk asli Australia (Aborigin) 
i

i . Mongoloid: [.

/ - Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur) )I.

) - Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, lndonesia, Malaysia, t',

( Filiphina, penduduk asli Taiwan) /
- Amoriren l\rlnnonlnid /n^h,.l,,.L,L --li A*^-:1.^l It) - American Mongoloid (penduduk asli Amerika)

Ir x;\-1,, { r, .,,,l.HA'-tcticlcgll(elcrltlmt.Gorol \ f^

- 
- 

-,

t\' \. \.-? \.! \.t \.! \.-. \. \.! \.! \. \-: \.t\. \. \. \. \.! \.J \.Ij

Gambar Keanekaragaman Ras



:lo\L.\ r\. -dnL ;\*.-\--;\ ;\.\;U;\*r\ ;\.\-;\r.\.\N

I . Koukosoid: 
-/.

i
I - Nordic (Eropa Utara, sekitar L. Baltik)

'i 
il:[,:.f::::: l"Jf,i:,.":ii[r'#il U'ara, Armenia, Arab,

[.
I lran)

I - indic (pakistan, tndia, Bangladesh, Sri Langka)
la

r . Neoroid :

I - African Negroid (Benua Afrika)!. ' """'"'
) Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal

l. dengan nama orang Semang, Filipina)

) Melanesian (lrian. Melanesia)

f, . Ras-ras khusus (tidak dapat diklasifikasikan ke dalam empat ras

) pokok) :

f. Bushman (gurun Kalahari. Afrika Setatan)

l. ffiHxJ:ii:iiffii1l::ik:':xT:;1::tJ/
I

t - Ainu (di pulau Hokkaido Carr Karafuto Jepang)
!.

l, b) Menurut Ralph Linton

I/ ' Xl,11?'iJ:r,:;:i.iffi:;.l'*l-:l:'i:;iil:Jtriii#"^#'liil:
l.
r Boloid). Ras Mongoloid dibagi menjadi dua, yaitu Mongoloid Asia

I dan lndian. Mongoloid Asia terdiri dari Sub Ras Tionghoa (terdirit
I dariJepang, Taiwan, Vietnam) dan Sub Ras Melayu. Sub Ras Melayu

I terdiri dari Malaysia, lndonesia, dan Filipina. Mongoloid lndian
l.
1 terdiri dari orang- orang lndian di Amerika.
t ii. Kaukasoid, memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambutl.
I pirang sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus.

f. Ras initerdiri darisub Ras Nordic, Alpin, Mediteran, Armenoid dan

t lndia.

( iii. Negroid, dengan ciri fisik rambut keriting. kulit hitam, bibir tebal

) dan kelopak mata lurus. Ras ini dibagi menjadi Sub Ras Negrito,

l: Nilitz, Negro Rimba, Negro Oseanis dan Hotentot-Boysesman.

) 
Aborigin.

l'. lndonesia didiami oleh bermacarn-macam Sub Ras sebagai berikut:

) - Negrito, yaitu suku bangsa Sernang disemenanjung Malaya dan

l. se kita rnya .

I - Veddoid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan,

[. Toala dan Tomuna di Sularvesi.
)

I - Neo Melanosoid, yaitu penduduk kepulauan Kei dan Aru.
rr - Melayu, yang terdiri dari dua :

i

t - Melayu Tua (Proto Melayu), yaitu orang Batak, Toraja dan Dayak
la nr^r^.,.. ^r..r^ /n^.,+-^ 

^^

i ll?yt:i:::,',',"Ji::#,'i:l:L 
vaitu orans Aceh' Minang'

', . Diferensiasi Suku Bongsa (Etnis)

I Apa yang dimaksud dengan suku bangsa atau etnis itu ? Menurut Hassan
I

i Shadily MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih

{ urlt -y'="'"'-]'-:J;-::'.-.
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1. dianggap mempunyai lrubungan biologis. Drferensiasi suku bangsa f,

t ffi:1?i:Tfi:trffi?Tffi:Tffiffl'il11?,TlilH::,XT*,*iiX; I
I yait, adarya kesamaan budaya. suku bangsa memitiki k"r;;;;; t"r?uri ,' }l. .l riri ficirz r.

i ;l ;H;;1" i; c) bahasa daerah 
)

t d) adat istiada 
{,

I Suku bangsa yang ada di lndonesia antara lain : l
(. . di Pulau Sumatera :Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, f
1 Palembang, Melayu, dsb.; )

f, . di Pulau Jawa : Sunda, Jawa, Tengger; dsb.; {,

j . di Pulau Kalimantan : Dayak, Banjar, dsb.; )l. . di Pulau Sulawesi : Bugis, Makasar, Toraja, Minahasa, Toli-toli, Bolaang fo

) Mangondow, Gorontalo, dsb.; j
f. . di Kep. Nusa Tenggara:Bali, Bima, Lombok, Flores, Timor, Rote, dsb.; f.

j . di Kep. Maluku dan : Ternate, Tidore, Dani, Asmat, dsb )

l, . lrian: ;lj""o 
rvraruKu oan : lernate, lroore, Lianr, Asmat, dsb. 

t
,lr{i
i 

' 
""'ff::ffllffff"im agama adarah suatu sistem terpadu yang tercliriatas I

'j kepercayaan dan praktik ying berhubungan dengan hal-hal yang-suci. Agama 
",

( merupakan masalah yang essensial bagi kehidupan manusia karena I

I ffix:"*J;J:-:1-[Hi,ffi:','.'.Xi:*T,:1:?:ilffi5;'ilT:;tiffi i') golongan masyarakat moral (umat). Umat pcmeluk suatu agama bisa dikenali 'i
f. dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, dan sebagainya. Jadi, f') Diferensiasi agama merupakan pengelompol<an masyarakat berdasarkan i
( agama/kepercayaannya f,
) a) Komponen-komponen Agama: )

f, . Emosi keasamaan, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang f,

I ffi;x?: 
men:s:Iarr.;r ji'.'.a, n isalnya sikap takut bercampur 

')

f.

) . Sistem keyakinan, ten;ujLrd dalarn bentuk pikiran/gagasan manusia )

I seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, I
,ii kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa- )
f. dewa, dan sebagainya. (

I 
. Upacara keagamaan, yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, j

I. Dewa-dewd dan Roh Nenek Moyang. f.
I _ ._I : r#,:i,l-11ffiH1.[i]il;,it;?]:;:i#:1:i.:-::1":1ilx I

) 
b) Agama dan Masyarakat 'i

f, Dalam perkembangannya agama mempengaruhi ma:y1:?n:, ,,u1 f

i ;:il11:iHtrifi"*:*:i?ilT:il"xT1i:H f!!i!!i,[ iI Protestan, Budha dan Hindu. Disamping itu berkembang pula agama '',r16 Pqrq qSqrrro 
i

) 
' 

"vvst r

(i.,o.-..',HA-lcriclcgiKetolItlml.Grrrgl\f.
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( atau kepercayaan lain, seperti Khong Hu Chu, Aliran K.p.r..yrrn, {

I 
Kaharingan dan Kepercayaan-kepercayaan asli lainnya. 

I
)

) . Diferensiasi Klen (Ctan) /
l.

i r1{';i:?Tl,:."JJ:*.'X:i,*:::',:'J:::i#1l,',lXXi,"J:1}li:i:ii iI [il:r;r]-:,]:"#:t;i1lJ::x1';],:f:.LTf:ff:;T,:?;il ffi: ;[', 
masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu ''1

I (matrilineal). 
"--r- " 

Il.'i 
ff"fl':;:LTiff::[i:T;;,T,1fli:',,il:'[".]'' 

""" '''',_'"'ouo:'o:o'' i
I U) Marga Batak Karo : Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun, )
l. Paranginangin; l:

) c) Marga Batak Toba : Nababan, Simatupang, Siregar; )
l. d) Marga Batak Mandaiting:Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, Daulay. [,

) e) Masyarakat Minahasa (klennya disebut Fami antara lain : Mandagi, Lasut, f
t ,ombokan. Pangkarego. Paat, Supit. !.

I 
f) Iv'ias;,arakarlrnbcr,kieni-r'ia disecut Fam) antara lain:Pattinasarani, 

I[. Latuconsir:a, Lciui. l';]anuiui;, Cc,es:.','.

I g) Nlasyarakat Ficres iklenn.,,a Cisebut Faml antara lain:fernandes, f
f, Wangge, Da Costa, Leimena, Kieden, De- Rosari, Paeira. f'

) Klen atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat ;/I. pada masyarakat Minangkabau, Klennya disebut suku yang merupakan !',

) gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klen di winangkaOau f
[. antara lain: Koto, Piliang, Chaniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, '',

l, Xa[*1*;,,Y":.:l"jiuioi 
rro,"uJ vaitu suku Ngada juga menggunatan f

I . Diferensiasi lenis Kelamin (gender) /
[.

i ';ff":::il:[:;:i:itxxl:il;i;"ilffi:'il:Hli]'"U:',xTffiii: /
i ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan ']

t sebagainya. Atas dasar itu, terdapat kelompok masyarakat laki-laki atau pria /

i r;"::::::,":;;::,i::;:,,::xl 
*"'" i

l.
I Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia )
( sebagaisumber penghasilan atau mata pencahariannya. Diferensiasi profesi f
I merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis )
f. pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan.suatu f]-) 

ketrampilan khusus. Misalnya profesi guru memerlukan ketrampilan khusus, )
f, seperti :pandai berbicara, suka membimbing, sabar, dsb. Berdasarkan (
t perbedaan profesi kita mengenal kelompok masyarakat berprofesi seperti )
( guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya. 11

1 eerbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. f
l; Contohnya, perilaku seorang guru akan berbeda dengan seorang dokter I

I 
ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya' 

I

|,I'ffiA.tcriclcgil(eIrrtItlmt.Gerrot."=*(.,1.m.-,9..9Iv,r[5rI.al'....'-.Ell|iillliis,:ji'iiii:!:.::.]i\\\*s$$sni&s--'7i

1L*- Y I
rgu r.: \.! \.-? \. \. \r:1o \' \-'-\r n'-r -a..-' \.-' \' \' \-'\" a-'\.J't1



i'l .\-,-au.* ;'h*- ;-teh* t3il- ;'t*..' ;'%u*;\* r-\*- l34e** ;q* ;\* 
"l"qe*n"%,* 

;"%* ;k- ;3b* "&- ;.\?e- t\*.6l

/ I1i{otoncincni Acnl llnernh {,

'l 3[:',""X;:1'ff'l:::;'"1.^^penserompokan manusia berdasa,r,n o,.r f{.. daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota. Terbagi menjadi: '*,

I 
a) masyarakat desa : l<elompok orang yang tinggaldi pedesaan atau berasal f

I 
dari desa; 

^!^ r.^r^*^ .,-^^ +:^^^-i .{i ^^-r,^+ 
,

( b) masyarakat kota : kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal t'

I dari kota. ';

I Perbedaan orang desa dengan orang kota dapat klta temukan dalam hal-hal f
'', berikut ini : perilaku, iutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, dsb. ',

/ . Diferensiasi Partai t1.. ' ra

, J Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara/ 
3

f berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai. Diferensiasi partaiadalah fl
ia

i perbedaan masyarakat dala,m kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang j
( berupa kesatuan-kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealira, liqn {
.J Pemilu tahun 1999 yang lalu terdapat 48 partai, pada Pemilu tahun 2004 

3
( mungkin jumlah partai sudah bertambah lebih banyak. ,f"

i

d
l

{

I ^ 
lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benar! t

j t. Klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama, disini menunjukkan pada )
f penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horisontal, mendatar, atau sejajar f,r,'', discbut.... t

l, 2. Suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisil< bawatr yang sama disebut .... {

)
I
\'J ', - l{cgicttn Kompetenri lridividu 2 I
I . ...:!a

l
I
'/

'l

3. Penduduk asli Australia adalah ras .... 
I

4. Segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis meruPakan 'i
pengertia n .... {

5. Perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang berupa ',

kesatuan-kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealiran disebut.'.. {
6. Klen atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat pada masyarakat.... ';

$
7. Dengan ciri-ciri kulit kuning sampai sawo matartg, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata [.

dan kelopak mata lurus .... J
g. Klen atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal) antara lain terdapat pada masyarakat 1.,

I

{
10. Diferensiasi merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat i

tinggalnya, terbagi menjadi .... f.

) sipit meruPakan ras.... 
/

[. 8. Ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, I.

I
I
I
)

f. a. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

I 
1. Sebutkan ras-ras menurut A.L. Kroberl

I. Jawab:

t
t

/

k
,MA - todologi Ke*t -t r***

t
s
r

I

d
I

t
lr'-'h,J *\: \l -fu -tL-!'\.! e.i \: n"-t &-i ftt-t &.: \-! ru 3-J fu i.! n ! \-:



1,\-,***.-.qL*.-\*;\*-i\*.-\-,.-rh--;\*;k;\"-.-\-;\*;\*;\*.\;\b*.\.\..N)

t 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Diferensiasi sosial! t

I rawab : t
))
l, 3. Jelaskan ciri-ciri yang nrendasari Diferensiasi sosial! l',

f: rawab :
ia

ti
L 4. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa atau etnis Menurut Hassan Shadily? f.

I rawab : 
dil

i

( 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cjiferensiasi jenis kelaminl {.

j Jarvab i
j

dI
j

l ,,.K"gi,t11l":l-:i::fg: r

l 1 
)*-1;'i*,""0""""f,i 11*:"r:il:::::-,-,-1"1_'iil:l:,,0"*",,, l l

r I Amatrlah masyaraKat ol llngKungan seKltar anoa rlnggal: I )

l: I a. Datalah pengelompokkan masyarakat berdasarkan diferensiasi sosial! 
I t

r I b. Apakah diferensiasi sosial berpengaruh terhadap Interaksr soslal antaranggota I I
(l masyarakat, ll:

tl I(; r.

'';rjt ," , -fl.ft;;'I:Ii."r-r**o-U r
l. -i..) r-i,' !Ii! Ifam*a[*:rnri I I it

l'fr;**ffi |
a

f I eeritah tanda silang (x) paArirruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar! I1., 1. Stratifikasi sosial adalah.... 3. Stratifikasi sosial bersifat terbuka,li
r l-. )IraIITlKasl Soslitl dudldtl .'.' '. "-- .-'..----,,1

I a. oeroindahan status sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, y'
r' b. pembedaan anggota masyarakat kecuali "" l;

) 
" 

;;;;. horisontat a. setiap anggota masyarakat tidak /
I c. usaha-usaha yang dilakukan agar mempunyai kesempatan untuk l'.

) *urgu *asyrrJkut mentaati berpindah ke lapisan yang lebih /
f. nor*, yung berlaku tinggi l'.

i o. pembedaan anggota masyarakat b' memberi rangsang.an keRada 
,;

(. secara vertikal anggota masya.rakat untuk f
') e. perilaku yang tidak sesuai dengan berusaha lebih giat agar dapat )

( 
E' 

X;;, yang bertaku 
"*"o"" 

mencapai kehidupan yang lebih f

i 
z. 

::fl,:T:iasarperbedaanstratirikasi 
c 

:fl,tr 
sosiar diperoreh o.nern f

) 3 jenis kelamin d. bagi yang kurang beruntung aaa /
f 0' ras kemungkinan turun ke lapisan L

I : [[:;,," e ffiY l'j'lJillXiai kesempa,,n I!r - -..r-.. L^^-^^ 
g' lllulvluu lrrLrrrPur

[.Irml.t31iotogiI(eIcrrXIlmt.GatgI..:.):niii.ii:;;i;}\.\.s.\.17,i
i L*- -*-r I
L-t-, X, \.J \: \--? a*! \:\--! \.:1L: \.! a-: -!\.!i-: \.i LJ \'J \'J \; \t

IJ(]l\ I .',qr -\i -*'-'*s!L-\E\

C. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu!

Amatilah masyarakat di lingkungan sekitar anda tinggall

a. Datalah pengelompokkan masyarakat berdasarkan diferensiasi sosial!

b. Apakah diferensiasi sosial berpengaruh terhadap interaksi sosial antaranggota

masyarakat?

mengadakan mobilitas vertikal
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( 4. Contoh stratifikasi sosial yang sengaja 11. Pemberian gelar Bapak Rembangunan ,{

) dibentuk adalah ..... kepada Suharto merupakan .... i
Ii, a. tingkat pendidikan yang telah a. ascribed status f.

I ditempuh b. achieved status j
l, b. penghasilan yang diperoleh c. assigned status f.

) c. jasa-jasa yang telah diperbuat d. symbol status j
L dalam masyarakat e. conflict status \
) d' kepemilikan harta tz. Anak seorang raja adalah seorang j
{. e. struktur organisasi dalam bangsawan. Status tersenul I
) pemerintahan merupakan.... J
f. 5. Di bawah ini adalah ciri-ciri a. achieved status f"

) masyarakat dengan sistem kasta, b. assigned status j
f. kecuali .... c. conflict status {.

) a. keanggotaan kasta diperole6 ci ascribed status )
l: dengan adanya kelahiran e s', obol status f
) b. keanggotaan kasta berlangsung 13. Azzam berhasil memoeroleh j
E seumur hidup beastsiva kuliah di tuar nug.ri. Status f
) c. perkawinan bersifat eksogami Azzam merupakan.... t
E d. hubungan antar kasta bersifat a. symbol status f.
I terbatas b. achieved status r

f" e. adanya kesadaran terhadap c. conflict status d

t keanggotaan kasta tertentu d. assigned status 
t',

(, 6. Urutan kasta dalam masyarakat Hindu e' ascribed status (
) dimulaidarikasta tertinggiyang benar 1,4. Peran yang dijalankan oleh seorang t
l: adalah.... hakim untuk memutuskan perkara (
) a. waisya, sudra, ksatria, brahmana dengan seadil-adilnya merupakan .... l

l: b. sudra, waisya, ksatria, brahmana a. ascribed roles f') c. waisya, ksatria, brahmana, sudra b. achieved roles 
r'

t ;. irl'irnun., ksatria, waisya, sudra c. expected roles I
i e. ksatria, brahmana, Sudra, Waisya d. actual roles 'e

l! t. , orrilor,.h getar untuk kasta .... e' assigned roles 
C

) a. sudra d. paria 15. Peran yang dilaksanakan sesuai 
-)

(* b. waisya e. brahmans dengan situasi atau keadaan f
i c. ksatria dinamakan.... 

)

{. g. rda Bagus adarah gelar untuk kasta .... I 
assigned roles f

) ;:" l"r";r.n. d. krrt,iu"" 
"" 

: 
expected roles 'r

I b. sudra u. ou,.,J'u : :::,:r""t ;i":; /,

I 
c' waisYa e. actuat roles j

ti 9' Dewa adalah gelar untuk kasta "" 16. Diferensiasi sosial adarah .... t",

I I l::yt d' paria a. usaha-usaha untuk rur"orr.un y'h. b. brahmana e. sudra
) - ' -' .'::-""q 

E' Juurq konflik '')

I 
c' walsya b. pembedaan anggota masyarakat f'i 10. Ketut adalah gelar untuk kasta .... secara vertikal ''

I ;- prriu c. upaya untuk memperbaiki f'', b. sudra perilaku masyarakat 'r

I c. brahmana d. pembedaan anggota masyarakat fI. d. ksatria secara horisontal l,
i
I e. waisya e. hubungan timbal balik antar Jl. individu {i)
([,':ll,|,l,l|/[.-torlclcglKclcrrIllmt.Gotol\(
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/t., 4. Jelaskan struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah

kelompokl

;'rJI
/

.k tr

I
I 

rawab , l
l-l
l, 

5. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokinl 
I

I 
rawa, ' l

lt
I 

6. 
:T:Ii" 

sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosiall 
l,

l'''I
1i[', 7. Jelaskan proses terjadinya stratifikasi sosial secara otomatis!

It
ll

l! 8. Jelaskan pelapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi! f,

I rawab : l
lt
I 9. sebutkan t,rat,-t'-* ras* /

i ;:;::'kebun 

atau rumahr 
i

/.' l
))
I. 10. Jelaskan stratifikasi sosial tertutup (Closed Social Stratification)l t.

I ;;;;, I
tltltllttl!r

lr^
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t

Konflik dan Integrasi Sosial

I

( Standar Kompetensi :

y' fUemanami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan mobilitas sosial
I
la

j
Fr. Kompetensi Dasar :
)

f , vtenganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat

l
I'', , Tujuan Pembelajaran :

t1,, 1. Menjelaskan pengertian konflik sosial dan macam-macamnya
l

f 2. Membedakan konflik dengan kekerasan
ia 

l

) 3. Menyebutkan faktor-faktor penyebab dan indikator-indikator adanya konflik
/
'', 4. Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk integrasi sosial
I
f 5. Menyebutkan faktor-faktor perekat integrasi sosial

I
I
I
t
t,

I
t'

I
I
I
I

/
] Motivasi Belajar :

f, Manusia senagri makhluk sosial selalu
t:

{ berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika

I 
berinteraksi dengan sesama manusia, selalu

!r, diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama.
)

f Dengan demikian konflik merupakan bagian

/ 
dari kehidupan manusia.

'', Dalam kehidupan sosial manusia, di mana
t
I. saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari

j apa yang disebut "konflik".
t:ta _.-

::
!f

ili

,

::

p

i
:,

I
I
I
I
I
I
I
I
l
/

j "benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati,

I. kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah

f^ 
- u^nrdan masalah kekuasaan?", ternyata jawabnya "tidak";dan dinyatakan oleh Chang bahwa

,1 emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

f
:a

I
(

;l,l
t I rttA-toriologil(clorrllmt.Gqrot I
-- i-+ >--,-, t
(gx.-r L: x.l \*! \-: a.J \"t*\ \.1 \,J\.: \": n :-\d \.J \-J \ \ \.: \'JU

Gambar Konflik



Itingltor

{' 
n.Konf[ilt daEaruo Masyarakat 

t1

' A. K.ontIlI*. daEaEEB ltt[as5iararsaE r

I L. Pengertian Konflil< Sosial t
'', lstilah "konflik" secara etimologis berasaldari bahasa Latin "con" yang berarti hersama j

t dan "fligere " yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian "konfiik" dalam fltn, 
kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-laitl Vang "a

t paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih' ft', 
Secara sosiologis, konflik diartikan sebagaisuatu proses sosial antara dua oratrg atau i

I lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan Uihak lain flt", 
dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya' l

d Konflik, dalam kamus besar Bahasa lndonesia diartikan sebagai percekcokan, 
6f,*,

'', perselisihan, dan pertentangan. 
J

/ Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli' 
fl

'', a. IVlenurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis 
r

t Konflik merupakan uyarisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai flt", 
kearlaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan 

o

i ;;;""*;';;;- i' ,.ij'* iua pihak atau lebih pihak secara berterusan' {
'', b. Menurut Robert M.Z Lawang, konflik sosial merupakan alat untuk memperolelr hal- :
t hal yang langka seperti status, kekuasaan dan sebagainya. Masing-masing pihak f
L, berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang plhak lawan yang :
d disertai ancaman atau kekerasan. Masing-masing pihak berusaha untuk saling d
[., menghancrrrkan. Biasanya konflik sosial dalam bentuk amarah, rasa benct yang 

:

/ menimfuloar c.:cngan unilk melukai atau menyerang pihak lain atau nrenekan fL 6an -,eri:=-r-ti2- e.,.e-.

) c. MenuruiKartono & Guic,l-987r konfllk berarti ketidaksepakatan dalarn satu f
l:, 

L' 
o"rourr, emosi dan tindakar' den:an s'2rg ='r 

l'

/ 2. Faktor Pdnyebab Konflik 
€

a. Perbedaan individu

I perbeclaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan E:r-asaan.... {
'o, Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap crang memilit(l pencllrlan

/ dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Peroecjaan pendirian dan f
'', oerasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi taktor

/ oenvebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungair scsial, sesecrang tidak f1,, 
selaiu sejalan clengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di ''

/ lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap wargan!'a akan berbeda-beda. Ada p

I., Vang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur, {

t b. Perbedaan latar belakang kebudayaan f
I., Latar belakang kebudayaan dapat membentuk pribadi-pribadi yang berbeda' {

t Seseorang sedil<it banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan f
'",pendiriankelompoknya.Pemikirandanpendirianyangberbedaittrpadaakhirnya
t akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. ft', c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok' 

I

/ Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang f
'', berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing oral'18 atau

t kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat p

t,, 
melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

/,f: Ili{L,i$irl!A-t"tt:-t:r'*"'"'u:':m} 
I{

6* *r &: \j &i*%-e \, =*.J \: \: -\h,: \., -\:ru \: -\:'%* -%"J ei'%.i l
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( d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masi'arakat /.

) Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu 
,/t., berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu !',

/ terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses /
'', industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai '1

/ lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat /
'i berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti '1

I nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang f'') disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi )
( hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai f
I kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan 

1

( waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas I
J seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, )
( jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses I
) sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk 

,/
I. perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah [.

t, ada' 
I

I 
3' Benlyk-::ntuk Konflik sosial 

ir., r^^-^^ ,^r;.,i.,, I't. a. Konflik sosial antara lndividu dengan lndividu

/ *""ti,O antara lndividu dengan lndividu adalah pertentangan yang terjadi antara au, f
'', orang akibat perbedaan kepentingan, nilai-nilai pandangan hidup. Misalnya konflik '',

I antara dua orang remaja atau konflik antara suami dan istri. (
i b. Konflik'sosial antara kelompok dengan kelompok y I

l: Konflik antara kelompok dengan kelompok adalah pertentangan yang terjadi antara f,

1 Oua kelompok yang saling bertentangan karena perbdUaan nilai-nilai, pandangan t
f. atau kepentingan. Sebagai contoh, konflik antara kelomBok pendatang dengan (

I c [::irffi'ln,u,,"u, I
/ Konflik antar Ras adalah pertentangan antara dua ras akibat perbedaan nilai-nilai /
f. dan kepentingan. Contoh konflik masyarakat kulit putih dan kulit hitam. r.

I d. Konflik antar kelas sosial I
'", Konflik antar kelas sosial adalah pertentangan vang terjadi antara dua kelas sosial '',

/ yang berbeda. Contoh konflik antara buruh dengan majikan. If', e. Konflik antar elite politik t',

I Konflik antar elite politik adalah pertentangan yang terjadi antara dua elite politik /
'', akibat perbedaan kepentingan politik. Contoh konflik antar tokoh Golkar dengan 

'',1

( tokoh PD|-perjuangan. f.

I Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam , I

) a. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan )
I" dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role) l.

) b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank) II. c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa). '',

/ d. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)' I
f. " r-.'' -' 

1..
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3. Bentuk-bentuk Konflik Sosial

a. Konflik sosial antara lndividu dengan lndividu

Konflik antara lndividu dengan lndividu adalah pertentangan yang terjadi antara dua

orang akibat perbedaan kepentingan, nilai-nilai pandangan hidup. Misalnya konflik

antara dua orang remaja atau konflik antara suami.dan istri.

penduduk asli. )
c. Konflik sosial antar ras I.

Konflik antar Ras adalah pertentangan antara dua ras akibat perbedaan nilai-nilai /
dan kepentingan. Contoh konflik masyarakat kulit putih dan kulit hitam. r.

d. Konflik antar kelas sosial I
Konflik antar kelas sosial adalah pertentangan vang terjadi antara dua kelas sosial '',

yang berbeda. Contoh konflik antara buruh dengan majikan. 
t

e. Konflik antar elite politik

Konflik antar elite politik adalah pertentangan yang terjadi antara dua elite polltik 1
akibat perbedaan kepentingan politik. Contoh konflik antar tokoh Golkar dengan )
tokoh PD|-perjuangan. l:

I
I
t,
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( Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu: I
I a. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi iti dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang f.,

I ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang )
1 mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan" t.,

I b. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang I
1 antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah 

t.,

I satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembahasan dendam I
1 biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya a,

t masyarakat maju melakukan pengkarnbinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan I
i melawan kelompok yang seharusnl,a menjadi iavran mereka. Menurut Coser terdaoat 

r',

I suatu kemungkinan seseorang teriibat daiam konflik realistis tanpa sikap permusuhan I') atau agresi. Akan tetapi apabila konflik benkembang dalam hubungan-hubungan yang 
t',

{ intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk I'') dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar 
t',

l!' rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan I
) untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- 'i
(, hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif I-l 

bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer '',

f.' dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang I
,1 demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- ',

( benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan /
,1 tersebut. Contoh: Dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. i
( Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang I
I menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif i
( dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meniggalkan persidangan I
) mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. '',

(, Contoh: Seperti konflik antara suami dan istri, serta konflik sepasang kekasih. l!
t 

^- rr^r-^- )( B. Korrflik dan IGekerasan ,.

I 1. Pengertian )I.. Kekerasan atau (bahasa lnggris: Violence berasol dori (bahasa Latin:violentus vanp f.I' Kekerasan atau (bahasa lnggris: Violence berasol dori (bahasa Latin: violentus yang f,

I berasal dari kata viatau vis berortikekuasaan atau berkuoso) adalah dalam prinripi*ri )I. dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang f.

) dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan puo. IiJrr.*;;;;;l )1., dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh f,

I perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenongonnyo yakni )l. bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa f,
j mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-*..;;;;;; ;;;.; )
I', pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini. f.

I Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan )
i seseorang atau kelompok yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, atau [.,

( menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 
tI

I z. Keragaman jenis kekerasan )
'', a. Kekerasan yang dilakukan perorangan perlakuan kekerasan dengan menggunakan 

t]

( fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh (
I seseorang dalam lingkup lingkungannya. 

r

lro
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I b. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, yang oleh Max weber (

) didefinisikan sebagai "monopoli, legitimasi untuk meiakukan kekerasan secara sah" )
f. yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban 1.,

I umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam ;l[., perbuatanan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat !',

i menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain, genosida, dll.). /[., c. Tindakan kekerasan yang tercantum daiam hukum publik yakni tindakan kekerasan '',

I yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ei.r:r.'cnri aia.r psikologis (skizofrenia, dll.). fr", d. Kekerasan dalam politik umumnya pada set::c tir:a<an kekerasan tersebut dengan '',

t suatu klaim legitimasi bahwa mereka,jap:t.r:laxurl:1.r'r'3 Cenean mengatas namakan fI', suatu tujuan politik (revolusi, periar.' anan terna0ap penindasan, hak untuk ''r

/ memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalir-n i""aiaupun tindakan 1f' kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembetaan diri atau oleh '',

/ 
O"Oir', hukum dalam kasus periarvanan terhadap penindasan di baivah tirani dalam 

/Io, doktrin hak asasi manusia. 
r.

I e. Kekerasan simbolik (Bourdieu, Theory of symbolic power), merupakan tindakan /1., kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural (iohan ',,

I Ga,ltung, Cultural Violence) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenom"n^ l.
'', dalam penciptaan stigmatisasi. r

t Menurut N.i. Smelser ada 5 tahap dalam kerusuhan massal. Kelima tahap itu berlangsung /
'n, secara kronologis dan tidak dapat terjadi 1 atau 2 tahap saja. Tahap-tahap tersebut adalah: '',

/ 1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh /Io. 
struktur sosial tertentu. i

/ Z. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat 
^"r^t f

'', bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup ''1

/ menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya f
't, kekerasan.

I 3. [li["rorr*nya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. /
i Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu )

t kekerasan. l,
'', 4. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi diri untuk ')

{- bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan I
i terjadinya kekerasan. )

{: 5. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat iieamanan untuk /

/ 
mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan. 

I
) 3. Teori-Teori Tentang Kekerasan )
l: . Teori Faktor lndividual r.

j eeberapa ahli berpendapat bahwa setiap periiaku kelompok, termasuk perilaku )
l: kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab dari perilaku [,

,1 tekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan /
I iiwa. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumahtangga, faktor budaya dan f.

) lndividu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas f
f, berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. ldentitas kelompok inilah yang L

) cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara /
f, identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. [,

l. I tmA-toriotogil{eloxllmt.Grrrol l,
.1.lllA-.9IlcI9l,lngI5l....!l..-I.I.:.:j]::=].l^tiN\\Nii\--/,i

,L Yt
bt, x, \.J \.: ru \-? \: \.! -\: ru \: \: *k\: *\.! \: \.J \.: \.J \ u



E 
l-\L;\ .\ ;\* a\- ;\- ;\*t\- ;L tL ;\* \_ ;\-;\* ;\* J\- ;L ;-\*.\_ ;\_it

f. . Teori Dinamika Kelompok f.

i Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi j
ti dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosialyang terjadi f.,

/ demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggap dengan seimbang 1
'', oleh sistem sosial dan masyarakatnya. I.

I - raanalali- n vaai)il, u^^ rr^rr'^-^^^* Ii 4. Cara Pengendalian Konflik dan Kekerasan

t Ada 3 syarat agar koflik tidak berakhir dengan kekerasan , /
) a. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi '1

f, konflik di antara mereka. f
1 b. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai '1

f, kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisasi dengan jelas. 
{.

) c. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan main I
l. tertentu yang telah disepakati bersama. (
) Pada umumnya, masyarakat memiliki sarana atau mekanisme untuk mengendalit<an j
f'. konflik di dalam tubuhnya. Beberapa ahli menyebutnya sebagai katup penyelamat (safety {
) valve) yaitu suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompot< J
l'. dari kemungkinan konflik. Lewis A. Coser melihat katup penyelamat itu sebagai jalan f
i keluar yang dapat meredakan permusuhan antara 2 pihak yang berlawanan. )I. Secara umum, ada 3 macam bentuk pengendalian konflik : l,

J 1) Konsiliasi, pengendalian konflik yang dilakukan dengan melalui lembaga-lem baga )f. tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara (
) pihak-pihak bertikai. )
1,, 2) Mediasi, pengendalian yang dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat I
I untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. j
'', 3) Arbitrasi, pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik L

l, sepakat untuk menerima/terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan f!', memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. {n

l)lrf' ,.

t,., r, .j 
.rL trursll lryllr1rr-rs-Ilrf lIIglVll9U I E f.

1 l**---a.*r. r. : ..s!. \. . .., *.u-.*" *. ,....... ,.i

'] A. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benar!

( 1. lstilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu...dan...yang O"rrrti .... /
) 2. Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu J
f'. pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya (
I tidak berdaya disebut....

)( 3. Konflik sosial merupakan alat untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti status, f,
j kekuasaan dan sebagainya. Masing-masing pihak berusaha untuk ,J*unri,i tujuannya J
f'" dengan jalan menentang pihak lawan yang disertaiancaman atau kekerasan merupakan (
,i konflik menurut ....

l, 4. ;:ill,r.rrn yang terjadi antara dua orang akibat perbedaan kepentingan, nitai-nitai /
I 

pandangan hidup merupakan bentuk konflik sosial .... )
'., 5. Kekerasan berasal dari bohoso lotin: violentus yang berarti .,.. f.

I 6. 
[ilfll ffilf I:::ri 

antara kelompok penoatang dengan penduduk asti merupar,rn /

I rr ;, -llilA-lototogtxelqrrtrrnr.Galor \ I..t--Effitw.,-.j-r,+,"m-,9.l9.9'lnGrgI^t,rnI.!5g'g|\.l

f 

-,
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f, i, . Kegiotoa Kompeteori Individu I 'i

(
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d l. Dalam suatu konflik atau suatu pertikaian biasanya muncul karena adanya...'. f,

/ 8 *""i n nasiut dapat timbul karena adanya ...' I

j e. 
L"#lffil;:".::orn." 

nilai yang cepat dan mendadak dalam masvarakat dapat 

I

I 
10. Konftik yang terjadi antara buruh dengan majikan merupakan bentuk konflik.... 

I

I u. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jetas dan benar! Il.

I
'l 1". Jelaskan pengertian konflik sosial menurut secara sosiotogisi

( Jawab : 
rttr)

( Z. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Konflik antara lndividu dengan Individu! berikan f.

j contohnYa 1 I

f.

))
f. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Konflik antar elite politik I f.

),r,(
I 

4. Jelaskan mengapa perbedaan individu menjadi faktor penyebab konflikl 
I't. Jawab:

l 
Jdwdu 

ll.it
") 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan! 

If. Jawab :

rlt ,

t)
f.f ,. ^ -.,-L--,,---:^-^; ;^;^:; ', |' #s%&*

., 
" l\eglatan nompetenst r\et(,tilPe:.r 

,.j$&tl I

Jr ll
.f. I Olst<usikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmul ' I 

t',

; I ; 
"Hi'r'n?,.i'lil ;ffi ;", i.,;.0, didunia atau di rndonesia yang terjadi naoa tarrun I fI' I 2011. melalui artikell I '',

dl: :l:lt:t1:'^n?l::^1:::1':1i:T,ik '[ersebu'l! l('', I s. Sebutkan pihak-pihak yang berkonflik!

I I q. Analisislah termasuk bentuk konflik ap
I" l - .!r r-.--,r^..ri I S. Sebutkan dampak dari konflik tersebut!

lt
)
f, I tHA - toriclcgi Kelor rlfintr.,9el g-1,ytttl;i;ii.#;

ip.r I I
I

a

i.f'HA.toricIcgiKelorItlmt.Grrtot,'.,,{
tL '-F
r.j=*. \. a.r \. \. \.r \.! \.: \r \ \' \' \ \l \.l \r' \.l \' \' \'il

Kegiatan Kompetensi KelomPok 1
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i$j. l
IAkibat, Fungsi dan Cara Pemecahan Konf'lik t

L. Akibat konflik (,
Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut : )
a. Meningkatkan solidaritas sesama anggota l<elonlpok (ingroup) yang mengalami f.

konflik dengan kelompok lain. I
b. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. l,

c. 
:il;:rff: 

kepribadian pada individu, misalnya timbutnya rasa dendam, benci, sating 
I

,l

I
I
I
I
t,

I
t
I

d. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.

e. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

2. Fungsi konflik

Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik yaitu :

a. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas

b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.

c. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.

diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Bentuk-bentuk akomodasi :

I
I

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik Capat menghasilkan I
respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; oengenian terhadap hasil f.
tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lairn,.,a. Skema ini akan )
menghasilkan hipotesa sebagai berikut: (,

1) Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah cihax akan menghasilkan percobaan )
untuk mencari jalan keluar yang terbaik f,

2) Pengertian yang tinggi untuk has!l kita senCiri nai,r,d akan menghasilkan percobaan l
untuk "memenangkan'' kcrflik. l,

3) Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak iain hanya akan menghasilkan percobaan /
yang memberikan "kemenangan" konflik bagi pihak tersebut. r.

4) 
::::j:::.:r;,::r,:i,rk 

kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk 
Imenghindari konflik.

I
I
I
I
I
I
/

I
I
/

I

I
I
/

d. Fungsi komunikasi,sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui )
posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik,posisi dan batas antara kelompok menjadi l.
lebih jelas. 

l
3. Cara-cara Pemecahan konflik r.

Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapa! kestabilan /
rlin:melzen "aDamaAzci" Dihrlz-nihrlz rrrna L^^tl,^^tlil, l,^*,,,Ji^^ ^^ti^^ .^:r-^.^ l,dinamakan "akomodasi". Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan

Ia. Gencatan senjata

l.n.uiil rillr;. adatah penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, /
guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya: )
untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka, mengubur yang tewas, atau l.
mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain- 

/

|r,.',",j++.i.'HA.lorlotcgiKetalItlnt.Grrrct\l
f 
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) \t-; io'irrr, adatah suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga Yang I
f. memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian '',

) seperti ini terlihat setiap hari dan berulangkali di mana saja dalam masYarakat, /(.. 
bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah j

L, biasanya menunjuk pengadilan' 1.

) Lt '"',lilt'rri adatah penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberi..,(il I
L, keputusan yang mengikat. Contoh : PBB membantu menyelesaikan perselisihan j

I antara lndonesia dengan Belanda' /.
!', I a. Konsiliasi I

) { 7 Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 
1

[., \* 
berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Misalnya: Panitia tetap -)

I penvelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemen Tenaga Kerja' Bertugas f
[., menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan -,

I 
''*l''''' 

uvsr, rvi" '- r-' .---r- 
l't', e. Stalemate I

I 
e' tto''r,u,"*rte 

adalah keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki 1

'', kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang' /
( Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau f

/ mundur. Sebagai contoh:adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Oada 
1

{. masa Perang dingin. [.

t f. Adjudication (ajudikasi) )
l. Adjudication adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan' f,

.,^^^ -in rrnr,rlz mamorehkan konflik aclalah , I( Adapun cara_cara yang rain untuk memecahkan konfrik adarah 
t

I 
1) t"rnL*';:tion 

adatah pengunduran diri satah satu pihak yang terlibat di dalam r.

/ r.onflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami mengalah, kami keluar, 
7l

f. 6an sebagainya.

) z\ ;;; #;:.' u',"u, oo,ination I
f. Subjugation atau dominatlon adalah orang atau crhak'i'anB rnempunyaikekuatan 

!',

) terbesar untuk dapat rrrera<sa :'3rl .:: -: ^.' 
= 
' -:-aatin',a Sudah barangtentu /

f. cara ini bukan suatu cara per.::3-:^ ,z'a -.- -:s': :" oagi pihak-pihak yang terlibat' ',

) 3) MaioritY rule (
r.

I ,,.**:,:1,ffi:,::; il;:.;."f;H:.;;:i;",.:::HmIe,a,ui 
vo,ins un,uk 

i
'', 4\ MinoritY consent, )
I Minority consent adalah kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan f'/

i ili;:i*T',1;i$:'-1':x,TiT:i:;,ff:"[[0,H,"::x',:x1x;"]il:x*:ffi:: 1

I s) Komprom' 
.tan tensah vane dicapai oleh pihak-pihak yang terliba I di I(. Kompromi adalah jalan tengah yang dicapai oleh pihak-piha

I dalam konflik. 
If. 6) lntegrasi

) lntegrasi adalah mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali /
( pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua Pihak' I',tj Pelludpdt-P.rruq'qL'""'t"----- 

l,.r,llA.lcricIcgiKelrrrIllmt.Galol=\\@
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I
I
I
I
I
I
t
I
/

I
I
l
I
t
I
I
I
/

I
t
/

I
I
I

1. Pengertian lntegrasi Sosial

lntegrasi berasal dari bahasa inggris "integrotion" yang berarti kesempurnaan atau

keseluruhan. lntegrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur

yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan

masyarakat yang memilki keserasian fungsi.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok

etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat,

namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. lntegrasi

memiliki 2 pengertian, yaitu :

. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial

tertentu

2. Bentuk-bentuk lntegrasi Sosial

a. Asimilasi

.,,,fi.'jIllln#i:ltTiHru,:,i"ffi"*,u*Ii::#::,|1,:::::l,']l}''?#l
ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. )
Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat f,

kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta )
tujuan bersama. f,

Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu )
dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, [r

individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, 
Imenyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 
I

I
I
I
I
I

a

. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu I
Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, I.,

atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyaraku,ul^^, 
l,

Suatu integrasi sosialdi perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi

berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara 
j
r-

sosial budaya.5u5ldl Uuudyd. )

Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sisiem sosial senantiasa f.
terintegrasi di atas dua landasan berikuttenntegrasr or atas oua lanoasan DeflKut : l

. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus t
(kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai )

r.kemasyarakatan yang berslfat fundamental (mendasar)

. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi )
anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliotion). Setiap konflik yang l,

terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera /
dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyolities) dari anggota r.

masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. I
iliLi Irlntegrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki Ir

kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata- 
I

kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-

pranata sosial.

I
t
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J 'i1:- r-Ee*- i-&* r*L tL. - 
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I i Al<Lrtturast 
f",

; Akulturasi adalah suatu proses sosialyang timbul manakala suatu kelompok.H*sll 
fi. 

clengan kebudavaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari r:.riu,l*,oru"l,iT 'lt. derlgan kebudavaan tertentu dlnaoapKan oer!-qdrl urisur udr I )uoLU.^',""":'"""" 
J

' ':- ,,llllllll ".; I c:e'inra tlan diolah ke dalam fs asrng. Kebudayaan asing itu lambat laun drier:ma can qlo'-""* ---'r
7 - --.-ri-: -^^.,ahrhlz:n 

hii:nonva nnqur kebudaVaan 't,
kebudayaannya sendiri ianpa menyebabkan niiargnya unsur kebudaYaan 

,' keflu0ayaannya Sellulr I LclllPd rrrsrrycuu )

I kelomPok itu sendiri' f,
r

a

i

{ 3. Faktor Pendorong lntegrasi Sosial t
'', a. Faktor lnternal : )
t " kesadaran diri sebagai makhluk sosial f'

'". n tuntutan kebutuhat J
t . jiwa dan semangat gotong royong 7"

'o '"'- .- 
-; - 

)

3 b. Faktor External : f
fl ' tuntutan Perkembangan zaman '',

J . persamaan kebudaYaan I
{, . terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama 

i
J . persaman visi, misi, dan tujuan f
lu ' sikap toleransi )

# n adanya kosensus nilai l.

i 
' adanva tantangan dari luar 

I
f 

. ^--L-^:t-..^ l-+^-'rci Cacirl /'o, 4. Svarat Berhasilnya lntegrasi Sosial )
i ;: Untuk meningkatkan tntegrasi Sosial, maka pada diri masing-masing harus f
la -,-r:r-^.^ ^^,r-.^-rarn /v^^ttiv,reno rd, nada crratrt kekuatan bangsa dan bUkan 

t.i

'f Leng"noatikan perbedaan/konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan bukan )
f
I.

5 
b. Ti;,[:: masyarakat merasa saring dapat mengisi kebutuhan antara satu aensan 

If Yang lainnS'a'

J 
'-.o 

/
g["
l, ': "P,rr:'r*::::: :.'.' "':" r"'

d 
i :'il&iffi n;;;i;;ri" .i:fi:i-i,,,*: I

# A. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benarl I
1 1. Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalan mencapai kestabilan 

7*"krnr.
i dinarnakan....

J Z. Suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan 
/

f. i;;;;rrr" dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak disebut "" f'

J 3. lntegrasi berasal dari bahasa inggris 
,,integration" yang berarti .... I

'', 4. pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli )

{ disebut .... 

rr 16 qrJLr lur vv' ro- 

f'
It

i S. Suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa I
{ 

)' 
ii"*.r,,*bangkan argumentasi disebut " ' l'

I 6. Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercaRal 
1

'n, persetujuan bersama disebut "" 
I()
I



a) \ \ ;\_ ;\, ;L r\_ . \._--i\* ;L ;L ;\_ raL- iU\* ;\* ;\_ ;\* ;\_ .\_ .\.!\
(. 7. Keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimba ng, /.

/ lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang, ini terjadi karena k;;;; n.iri I
'i pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur disebut .... f,

(, 8. y"-l:-tlrrnan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik f,1 dengan kelompok lain merupakan ....I dengan kelompok lain merupakan ....

( 9. eenlunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungr,rpr,rn f
) dengan ucapan antara lain: kami mengalah, kami keluar merupakan bentuk pemecahan )
1., konflik yang disebut ... /.

'+ 

/ 10. Penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli disebut ilr-l
I 

.'" r'

((,

I 
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! )

'i 1'- Jelaskan pengertian konflik sosial menurut secara sosiologisJ l;

( Jawab

) '',

'', 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Konflik antara In,Ci'uidu dengan lndividu! berikan [.(, ;T:",':"' I
II,rf

l 
3. sebutkan ''

r Jawab : 
Hasil dari sebual- konfli<l 

I
'1l' 

,.

I 4. Apa yang dimaksud dengan genjatan senjata? Berikan contohnyar )

l,,, 

-l

l s. sebutkan i'', sistem sosial berkaitan dengan integrasi sosiall r,
) 

- 'o-''

I Jawab , j

ti
,l/t
l --t=i*:u**_, : *rj-fi i
/ | 

oiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmul
f. I 1. Amatilah dilingkungan tempat tinesalmu! Cararlah hpnrrrk kn

yqqrr-pEr (crrycrdr uenKut uelrg,an KelompoKmu! I I
gkungan tempat tinggalmul catatlah bentuk konflik yang terjad il I (

. Catatlah waktu kejadian! I )

. Siapa Pelaku Konflik tersebutl I f,

I I :: ;;-;;; ;,;;;; ;,*'lJ t",i,ainva kon'ik tersebut!

I I , Catattah waktu kejadiant

'', I 3. Siapa Pelaku Konflik ters

j I 5. Bagaimana cara pemecahan konflik tersebut!,t
I.

I
t,

il



l, l
Uji l(ompetenri 2

I,-ryr
l. n. Berilah tanda silang pada huruf a,b, c,d atau e di depan jawaban yang paling tepat!

) t. Konflik bersifat negatif karena dapat 6. Konflik antar kelompok dinamakan )

{ merusak solidaritas kelompok. Hal ini konflik .... (
I merupakan pandangan dari kelompok a. intragenerasi d. intragroup l
f. b. intrapersonal e. intergroup (.

I a. modern d. neomodern c. interpersonal -t

f. b. tradisional e. konservatif 7. Konflik fungsional adalah konflik.... f,
i c. netral a. yang tidak mendukung )
f. 2. Konflik bersifat positif karena dapat , 

tercapainya tujuan 
",t^glll1'^t]- .^ (

i ;;il hidup menjaoi oinrn..,',I. lli b' vans mendukuns tercapainva I
r. ini merupakan pandangan dari c. ;?X;'T,?1?li'iru.. a.nrrn !
I kelompok.... 

L' 
sistematis 

rNqrr usrr'orr 
)Ir 2. modern d. konservatif d. yang diketahui oleh semua orang I.,

/ b. neomodern e. tradisonal s. yang dapat Uif<enOafif<an-- 
-'-"o 

If' c' netral 8. Konflik yang tidak mendukung 
['i

I 3. Konflik merupakan ciri khas perilaku tercapainya tujuan ;;;;;;;;;: I
'', manusia yang bersumber dari dinamakan konflik.... t',

I ;;;;;;;rn antar individu dan a' disfungsional 
It', 

kelompok. Hal ini merupakan b' fungsional

) ;;;;;;t;" dari kelompok .'.. c' sistematis )L, ;. neJmodern d. non-sistematis L

I : :'il;;;; e ;"J[::[lar aoarar, kon,ik I
I d. modern a. antar kelompok I[., e. konservatif b. antar kelas sosial lr

| 4. ;".;;; r.;,,r',or' datam diri sendiri : ::l::fJ[f '"'. I
I dinamakan konflik .... e. antar umat beragama 

)f, a' intrapersonal 10. Konfjik antar individu atau kelomook [r

I : l:l:::,';;" ::"";:;;rjat 
dinamak:?"1",xi} 

I
; d. intragenerasi b. vertikal e. tertutuo )

f, e. intergenerasi c. horisontal l,

/ 
s. Konflik interpersonal adalah konflik 1L. 

[1?jli.:]u*onr' 
adalah konflik yang 

I
) a. antara generasi muda dan a. karena ketidakadilan alokasi )[. Benerasi tua sumber daYa l,

) b. intara satu generasidan generasi b. antara kelompok bawah dan )
( lain kelompok atas f,

j c. antar kelompok kecil dan c' karena ketidakpuasan antar i

l. ketomopok besar 
I oarl 

, kelomPok I
'J d. ,lt"rrprinuoi d. antara individu dan keromook ",

t. ". 
antarkelompok 

e' antara kelompok pengusaha dan I
, 'KelomPoK kelomPok buruh '',

I
I

a. ka rena ketidakadilan
sumber daya

alokasi 
I

. -. -'*.\ JJ 
-., I ailA' asargle!

- L 
- 

-* .

(g'q.: ru \-t \.! \.: A.! \.J\.J \":\.-!a.! \-: i-!\.-! \.J \.J \.J \"J \.J \U



ll.\;\-.r-L;\\-,;\*;Lle,--i\-;\-;&*t'\*e-&u-;&-,;&-";8.-;\*;\-;L;fu;\i'lttro 12. Konflik yang hanya diketahui oleh UntuknomorlTsampai24tentukanstrategi [",

/ pihak yang terlibat dinamakan konflik mengatasi konflik yang benar. 
II' .... 17 Menunggu sambil berusaha t',

J a. terbuka memahami situasi t<emuoiJJr;il:; /f. n. tertutup kira-kira mampu Orn vutin-;;;;i f.

(, d. sistematis mengatasinya .... 
" f.

) 
e. berkelanjutan a. Blame /

t 13 Konflik terbuka adalah konflik .... b. Adjusting [.

j a. yang terjadi pada orang-orang c. Assertif )
{. yang di luar organisasi d. withdrawal f,

I b. yang hanya diketahui oleh pihak e. silencers )
(, yang terliba 18 Bprrrsaha mensatasi sr 

t
i c. vang terjadi pada orang lain 18' Berusaha mengatasi secara tegas dan

/ ; Il.E o'u",.hui oleh serul'pihak dengan cara yang baik' serta.berusaha IL, 
Vr"E .0, dalam organisasi 

' membina hubungan yang baik dengan l.

/, e. ilnE t.r;.Oi karena masalah yang pihak lain ditandai dengan adanya /L sifainya-terbut<a kemauan baik untuk saling mengerti f.

) -"--.''- .- -- - dan memahami alasan, pertimbangan, )
l: L4. Konflik yang bersifat acak, tida.k ada dan kepentingan pihak lain .... f"

1 Vang mengomando, dan tidak ada a. assertif d. btome )

{ t,ujuan,tertentu yang ditargetkan b. silencer e. force {.
i dinamakan konflik.... c. odjusting I

f. f. tidak terkendali L9. Berusaha menyesuaikan diri dengan f,

) c. non-sistematis pihak lain. lndividu-individu yang )
I O. non-formal terlibat konflik menyetujui syarat- l:

) e. politik syarat yang diminta oleh pihak-pihak )
l, 15. Konflik antara orang kulit hitam dan yang terlibat konflik sampai batas f.

I l*H*ll"* _l;";ir,. 
i";ir.t w"r'i,,ii'Jilii; td. ovotdonc, r.

) a. ekonomi d. politik b' blame e' force i
l, b. budaya e. golongan c' adiusting l,
I c. rasial 20. Menghindar dari konflik .... )

( 16, Konflik antar partai dalam merebut 3 blame {
/ massa termasuk konflik .... b' odjusting )

f a. politik d. kelompok c ' withdrawal {,

I u. ekonomi e. budaya d' force )

{, c. golongan e' ovoidance f.

)i
f e. tsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! (

) t. Menurut Robert M.Z Lawang, konflik sosial merupakan alat untuk memperoleh hal-hal )
t, Vang langka seperti ... dan.... f,

/ 2. Konflik yang terjadi antara buruh dan majikan termasuk bentuk konflik.... /
i 3. Menghina dan melontarkan kata-kata yang jorok merupakan kekerasan dalam bentuk ittf. .... 

r,

) 4. Tindakan kekerasan dengan mengeklaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya )
I dengan mengatas namakan suatu tujuan politik disebut .... f,

) S. Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan )
f, dinarnakan .... l,

| }.r nirii,;......-lllA-.lorlologlxclcrrllml.Gart \ d

6..8"=, \.r \. \r \r \ a. \.. \-. \.: \\-. -..G. I
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{ 6. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik /

/ 
dengan kelompok lain merupakan .... 

)L, 7. Konflik merupakan warisan kehidupan sosialyang boleh berlaku dalam berbagai keadaan r.,

t akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan /l. di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan, pengertian konflik menurut.... l.

t 
8. Dua pelajar yang sedang bertikai merupakan bentu konflik .... 

I
1 9. Ketika seorang ayah yang berprofesi sebagai hakim harus mengadilii kasus anaknya )
{. meruPakan jenis konflik '..' l,

I 
10. Tawuran pelajar nerupakan jenis konflik .... 

I

. I ' :*':1110:i'::::11::T1T:i::,]::1.T": l:::::" 
vang jeras dan benar! 

I,, 'l 1.. 
l::::r" 

pengertian konflik sosial secara sosiologist 
)

)l
r. 2. lelaskan pengertian Konflik sosial antara lnd!';idu dengan lndividul I.

J rawab : IF Jawab :

..,

f, 3. Berikan contoh konflik antar Rasl {.

I rawab : l
f, 4. Berikan .on,o f,

It:
d s.sebutkant@ I
i Jawab :

I 
6. Sebutkan dampak positif dari konflik sosiall 

I'', Jawab :

d 
7. 

lil:f: 
pengertian integrasi sosiarr 

I

t 8 
;T[':''"'"-'" ".'" 1

/r 
^ 

.- L..!r.- 
* i'', 9. Sebutkan faktor eksternal pendorong lntegrasi ,or* |

I Jawab : /
,a ra

f, 10. Jelaskan.* f,

j Jawab : )
,r la



tJji Kompa*mmufi Ywmg*x*r $snrmr*es n
I !x";
lo \*

. ll-**-* I",j$e Uji HompaB*mri Temgcu*a $sqmer*er It

f n" ner;tah tanda siiang pacla hr-lruf a, b, c, d atau e di deg:an jawaban yang paling tepat! /
'', l. Berikut ini merupal<an cir'r strLrkrur b. Rico memiliki ayah berkebangsaan

/ sosial, yaitu .., jerman, sedangkan ibunya adalah I
'., a. Struktur sosia! rnengacu pada (lrang lndonesia asli. Dalam [.

j status dan peranan n'lasyarakat kita Rico disebut sebagai )
I.. b" Struktur sosial dapat dilihat anak indo atau anak hasil perkawinan t.

j secara vertrkal campuran yang dikenal dengan istilah IIn c. Strul<tur sosial merupal<an t.

j seluruh kehudayaan masyaral<at a' Mestizo 
JI" d, Struktur sosial dapat dilihat b. Amalgamasi f.

j secara horisontai c" Al<ulturasi t

I* e. Struktur sosial nremilihi C. Asinrilasi (
J hubungan satu arah e. Difusi i

f 
,i lEdllJ.lLU dlcltl L' urrurr 

I

'., 2. Kekayaan, pekerjaan, dan peniliclikan 7. Pada mas,i a:a\at l;.iinangkabau, klen f..

t nrerupakarr dasar pcnggolonglri . t-: I l-i:a-'=- caCa garis keturunan lto masyarakat Secar, .... ti;- :is::ul .... l.

C r x:xi;il"' . :,:i:' /
l, : i::ej':" ; ;:;[ I
J e. Horis-.ntar iar re '. -r :. !a:n )FfI., 3. Kemajcmukan sosial dalam s.raiii 5 Su<r, bangsa di lndonesia memiliki Il

# masyarakat didasarkan pacla.... l.reragaman budaya dan bahasa, JI" d. Ras dan agama nan'r un secara fisik tidak terdapat [n.

j b. Ras dan pendidikan perbedaan yang mencolok karena .... )
L c. Pekerjaan dan kekuasaan a. Tidak ada konflik l,

j d. Kekayaan dan etnis b. Kesamaan pengalaman )I, €. Kekuasan dan klen c. Amalgamasi L

a 4. Yang termasuk ke dalam ciri fenotip tl. Memiliki wiiayah yang sama j
I tuantitatif adalah .... e. Toieransi dan tenggang rasa ,.,

i a. Bentuk rambut tJan golongan 9. Yar:g ternrasuk ke dalam suku bangsa )fu darah Nusa ibnggara adalah.... l.

i b. Bentuk mata dan jantung a. Bugis dan Flores lfu C. Bentuk hidung dan golongan b. Ternate dan Tidore f,

j darah c. Banjar-dan Timor )
f, d. Golongan darah dan jarrtung d. Manggarai dan Dompu l,

/ 
e. Warna kulit cian bentuk rarnbut e. Bali dan ,qsmat 

/
'o, 5. Yang termasuk ke dalarn ras 10. llirlr.rr;g mancung, kulit putih, rambut '.,

i mongolold adalal'r .... pirang merupakan ciri ras.... tIn 0. lndonesia ejan Cina a. Mongoioid l.

d b. lniJia clan Pakistan b. Kaukasoid )r* c, Afrika dan Arneriko g. Negr-oid f.

j d. Jerman dan incJia d. Austroloid )r, €. Afrika dan li,clia e. Veddoid l,

Itk"'qq*tk '-'%-o.k- t"%* s'""&*--;"4e*,i-%h*il"%*'-;=q-;-\* $-%-*s''%*;q;"%-;\;\--.\=;\i)
( *.d *e*s@* /.

,l l
( f,r :., Sft*A-soriclcgixelotlllmt.Gatcrt \ l:''[5o:liefl.6t{.,9lI9r9glIlglg'^l,I[E.tUgIgl\,.

f 

-f
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11. Ahli yang mengemukakan bahwa yang ditunjukkan oleh Astrid tersebut d

t stratifikasi sosial merupakan merupakan contoh.... 
I1 penggolongan orang-orang ke dalam a. konflik status

t ;;;::;- rpisan hierarki menurut b. assigned status 
l,

I dimensi kekuasaan, hak-hak c. achieved ststus )

(, istimewa, dan prestise adalah .... d. simbol status I
J a. pitirim A. Sorokin e. status istimewa t,

l. b. Karl Max 16. tbu Dina adalah seorang di sekolah x. /
) c' cuber la merasa bingung ,.lihut anaknya )
f, d. Emile Durkheim yang setiap hari bolos sekolarr. Sebagai [.

/ 
e. Max Weber seorang lbu, ia ingin melinOrpgi /

'', 12. Faktor penentu stratifikasi sosial pada anaknya. Namun, sebagai seorang I.,

/ masyarakat bercocok tanam adalah .... guru, ia harus bersikap adil pada setiap /,., 
a. pembuka lahan anak didiknya, tidak terkecuali L

I ; xefanOaian berburu anaknya sendiri. Kondisi yans dialami 
f,l c. Jenis kelamin lbu Dina merupakan .... 

r

( d. Harta benda a Konflik status antarindivid 
" I

i e. umur b. Konflik ststus antarkelompok '.,

| : Konflik status antara individu /

i 
13 

[:ffi5T,[ni,"i:;1ff'::Tf d 1::iii,1:i",Til"j,,,., ')
l.
I .'.. e. Konflik status antara individu 

r',

I a. melimpahnya kekayaan alam dengan masyarakat (,'', b. kerjasama dalam mengeriakan _

I tueas 
' i7. Resi adalah seorang anak petani. )

t, c. p.ib.or.n ras dan budaya Namun' karena kegigihan dan ['

t ;. [r.rtir" ,ori.t 
- keuletannva' kini ia o:13:1:":::: 

/
I e. status dan peranan seseorang seorang pengusaha makanan vang L

I 
IS oan peranan seseo - sangat sukses. Kemampuan Resi ,.;; I

I., 1.4. lbnu adalah murid yang rajin dan meningkatkan status sosialnya hanya f.,

I sangat disegani oleh teman- mungkin terjadi pada sistem pelapisan /I., temannya. Karena ketekunannya, sosial .... f.

I lbnu dianugerahi gelar sebagai siswa a. Terturup I
'n, teladan oleh kepala sekolah. Hal ini c. Terbuka I.
I

f menun.;ukkan cara memperoleh sta- c. Campuran I
'', tus yang disebut .... d. Semi terbuku [.
I

{- : assigned status e. Semi tertutup I

i I il''i"'J:Tii; 
18 

;::,?x'Jl" 
pernvataan-0"n""'n 

;
l, 3: lTlT,lT,l,li,., 1 

]*:fy,"Jff,*iRerkemuansan /
I 15. Astrid adalah seorang anak yang 2. Alat solidaritas sosial dalam ff. berasal dari keluarga kaya. Setiap hari masyrakat r.

I ia selalu diantar dan dijemput dengan 3. Penentu lambang atau kedudukan Iro. mobil pribadi ke sekolah. la selalu 4. Penentu tingkat mudah sukarnya I.

I ffff:::i::'::1::i'i:li'r: . l:'^'*::::::,ii-'^ I5. Pengawas sosial l.

I
'', terbaru dam merk yang mahal. Hal
I
f, 

l rilA.loiolcgiKetnrlllmt.Garrrl"' *-rr
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t/f. Pernyataan yang termasuk ke dalam ?3. Damrrali p{isitif sikap etnosentrisrile 
"

i 
fungsi stratifikasi sosial adalah.... adalalr.... I

", 
a' 1-'2' dan3 a. Memperteguh rasa cinta ter hadap '',,

t : 1, l, Sll 
t^ kebucravaan atau bangsa t

j ; ),r,0"^4 
b. Meningkatkan persatuan dan i

!'. 
e . 2, 3, dan 5 kesatuan bangsa f

) 
" c. Meningkatkan keberagaman l

f 19. Dokter, pengacara, dan insinyur nudava t
I merupakan contoh pelapisan budaya '
/ ,]rrj'rinr, di negara o.r#r'.;i' d' Meningkatkan rasa t"enssang rlsa Irn ..^,,.: " e. Memperteguh rasa cinta terhadap r*

I vattu....

/ ;. skitt sesama €
', {o

I b. Semi skill 24. Berkembangnya globalisasi memicu j
t c. Semi profesional gaya hidup konsunrtif pada masyarakat {
; o' Elite lndonesia. Hal ini bertentansan J
f e. Profesional fIn - dengan prinsip hidup sederhana yang Io

/ 20. Pak lmran memiliki status sosial dijunjung tinggi oleh masyarakat pada /t', tinggi d.alam masyarakat karena ia umumnya. Dalam kondisi itu,timbullah 
r",

t merupakan salah satu anggota DP.R' 
konflik yang disebabkan oleh .... tloHalinimenunjukkanpelapisansosial^^-.'^"'

; ;il::::; '0101,,,,,,^ 
l.

C yang terladi karena .... a ' Perubahan sosial

( ,. 
-pendidikan b Perbedaan kepen

) b. Kekayaan c. Perbedaan antarindividu j
f. c. Keturunan d. Perbedaan kebudayaan L

J d. Politik e. Perbedaan antarkelompok ;
L e' Jenis kelamin 25. pak Beno tidak menyukai pal< Rino t:

d 
21,. Primordialisme dapat terjadi karena karena ia telah mempermalukannya di f

J "" 
-:,__ - 

depan umum. Oleh karena itu, Pak 
J

f, a' Adanya suatu sika.p untuk Beno menyantet pak Rino untuk f-

I mempertahankan keutuhan *embalas rasa sakit hatinva. Tindakan t
{, :i:]'kelompok 

sosial 
vang dilakukan oteh pak Beno f"

I b. Adanya keinginan untuk '"'o -, ; "; , , 
'

t mempertahankan keinginan termasuk ke dalam konflik "" d

'*, orioro, a' Realistis ro

t c. Adanya kecintaan pada bangsa b' Rasial I
'i oun nugur. c. Non realistit 'i
{ d. Adanya pembagian tugas yang d. Peranan sosial fl, ' " ru

1 terspesialisasi e. Status sosial ,i

( e' 
lo,it" 

dominasi terhadap 
26. Konflik antaragama yang terjadi di f-

J kelompok minoritas ^- : o'-'J-- 
t

t Poso beberapa waktu lalu merupakan #l, 22. Pemberlakuan politik apartheid di .contoh .... r,

I Afrika Selatan merupakan contoh .... )

rr Er. prrmordiarisme a' Konflik internasional F

) O. Sektarian b. konflik out-group ')

f, c. Etnosentrisme c' konflik non realistis f

) d. Chauvinisme d' konflik in-group j
L e. Nasionalisme e. konflik kelas sosial fo

' * j
f"}-,arilr'l,lis!6.A-lorioIogiKelcrrXIlrnt.GolcrI'\['
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( 27. Berikut ini yang merupakan dampak 29. Meng!ntimidasi, rnemfitnaf,, dun d

/ 
positif dari sebuah konflik adalah .'.. meneror seseorang merupaf<an f{,, a. meningkatkan solidaritas contoh kekerasan.... t

l, b. f::ffi:[ kepribadian individu : Langsung (,

) ; rn"nlngkutr.an integrasi b' subjektit )

I', d. meningkatkan rasa tenggang rasa c' objektif (

I antarindividu d. Tidak langsung /t', e. menghilangkan rasa dendam dan e. Struktural I'

I 
uenci oatam masyarakat 30. tntegrasi yang terjadi akibat ,orny, f-) 28. Konflik dapat berfungsi sebagai .... norma_norma yang berlaku dalam )

f a. pemersatu hubungan sosial *^-..^-^r.^+ r:^^L..+- fI, :. ,",..".."I.; .;"-;,,.": __- -. ... masyarakat disebut .... [.
I O. penunjuk kekuatan dan stabilitas /

t lrubungan sosial a' lntegrasi koersif I

i c. oemenuh kebutuhan sosial b. lntegrasi fungsional L,

l! d. mendorong pihak yang bertikai c. lntegrasi struktural (
.l untuk saling memaafkan C. lntegrasi nasional )

l. e. alat pemersatu bagi anggotanya e. tntegrasi normatif f.

4 ,. ,r*rblah pertayaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar! l,

l- ;' 
"il;;; 

status dan peranan sangat terkait de.3an struktur sosiat? I
) rawab , )
!a ll

r. (,

I 2. Jelaskan ciri-ciri kemajemukan sosial dan beri<an contohnya I f.

I rawab : l
j

r. r,

l: 3. Apakah rr* f

I :"";::':'"', I

II
) 4. Bagaimana pendapatmu tentang konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini seperti konflik )
l, Papua dan Poso? Kaitkan dengan diferensiasi sosial dan kemajemukan masyarakat! f,

I rawab : I
lll
tl
I I nrl-toictcgil(etsrrttni.Grrtot /
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(5'Laki-lakidanperempuanmemilikiperanyangberbeda.Namun,seiringdengan

I berkembangnya industrialisasi dan modernisasi, terjadi kesetaraan gender. Apakah I
t, 

kesetaraan gender ini berlaku di setiap daerah di lndonesia? Jelaskan pendapatmu! ''l

(

i 
rawab' 

t
)I
L, 6. Mengapa dalam setiap masyarakat terdapat stratifikasi? Apakah hal tersebut proses ')

( yang alamiah? Jelaskan pendapatmul l,

i rawab : I

'j 7. Jelaskan 
^r", tr.- 

*tj*' rrt*".,'t-as'' j

) Jawab :

lt
,l

I 8. Bagaimana hubungan peranan dan status dalam stratifikasi sosial ? Jelaskan! I

i 
rawab : 

I

I 9. Menurut Soekanto terdapat tiga sistem pelaapisan sosial, yaitu pelapisan sosialtertutup, It', 
pelapisan sosial terbuka, dan pelapisan sosial campuran. Apakah di era modern ini sistem '')

I pelapisan sosial tertutp masih berlaku? Jelaskan pendapatmul (

I rawab : I)t
i lo reraskan * i
) Jawab :

it
r,(l

tttlia

tl
/ f-= -- 
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a

ftHmhititasI *N ftHmhititas I
a

I Fi rxesmmwrw +; ,ffiwe"-'"l*i* 
t,

tl
( Standar Kompetensi , (

-:::i

f M"ngrnalisis hubungan antara struktur sosial clengan mobilitas sosiai , t
I. It

/

l. Kompetensi Dasar :

/ . w"ngunalisis faktor penyebab konflik sosial daiam masyarakat
Ia.

,l

( Tujuan Pembelajaran :

I 1. Memahami kenyataan bah,"i,a di mas.ar':1.,.: s:'3': asa is.jadi mobiirtas scsial,
la

) 
2. Menyebutkan faktor-fakt.r,,,3n3 .r'.--a-a: s=i:-':.:: '-r:.i:la,:.i r:,:;bilitas sosia!,

I. 3. Mendeskripsik'an prcs=s:='-e- -.='-:',=::: ^'-: ::i sas l

) 
" 

o. Menielaskan saluran-saluran rnobilitas sosiai, dan
I.'
) 5 Menjelaskan konsekuensi mobilitas sosial.

f
lt '

I Motivasi Betajar :

Mobilitas sosial merupakan perubahan,

pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan

status dan peran anggotanya. Misalnya,

seorang pensiunan pegawai rendahan salah

satu departemen beralih pekerjaan menjadi

seorang pengusaha dan berhasil dengan

gemilang. Contoh lain, seorang anak

pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang

berhasil. la melakukan investasi di suatu

bidang yang berbeda dengan ayahnya. namun,

t
t
I

)

{.

I
I
I
I
t
I
I
I

l=

/x

t'
li
li
li
t;
li
l:
lil

rE
; -.r.. E. -i-t' 

' l
i ',;

"-!''lif

ltiTIJ" ilJ*I .t I,i. I'- --f- $.

Garnbar- Kea: a. :(.riisus seperti yang dimiliki

dokter :r,:il r.erlpakan sarana untuk

I
I
Imencapai mcbiiitas sosial vertikal ke atas

kegagalan setiap orang dalam melakukan gerak sosiat seperti 
' 

f
sosial (social mobility).

I
t
T

jj
rL
'a't 

)
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ia gagal dan jatuh miskin.

Proses keberhasilan ataupun

inilah yang disebut mobilitas
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1
( A. Mobilitas Sosial i.

) 7. Pengertian Mobilitas Sosial J
( Surnuu orang pasti menginginkan untuk dapat memperoleh status dan penghasilan I,

) Vang lebih tinggidari pada apa yang pernah dicapaioleh orang tuanya. Semua orang pasti )
( menginginkan suatu kehidupan yang serba berkecukupan, bahkan kalau mungkin f,

I nerlebihan. Keinginan--keinginan itu adalah normal, karena pada dasarnya manusia /
f, mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti halnya kalau kita menanyakan tentang f,
') cita-cita dari seorang anak, maka ia akan menjawab pada suatu status yang kebanyakan I
f mernpunyai konotasi pada penghidupan yang baik. Hanya saja apakah keinginan- f,

i keinginan, impian-impian dan cita-cita itu berhasil atau sama sekali gagal dalam proses )
{ perjalanan seseorang itulah yang kita sebut "Mobilitas Sosial". f
'', Mobilitas berasal dari kata mobilis, yang artinya mudah bermobilitas atau mudah )

f dipindahkan. Mobilitas sosial (social mobility) adalah suatu mobilitas dalam struktur f-
i sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas I
f sosial terjadi pada semua masyarakat meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda, {
'', sesuai dengan sistem yang diterapkan masyarakat dalam menyusun kehidupan sosialnya i
t atau bermasyarakat. I

'', Definisr mobilitas sosial menurut beberapa ahli sosiologi : 1
t a. Wili;am ncr-nbiun' f
'', Mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan ''l

I kelompok sosialnya dari satu lapisan ke laplsan sosiai lainnya. f.'', b. Michael S. Basis l
I Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan ft., 

sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. i
t c. H. Edward Ransford f
'', Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan 'j

I sosial secara hierarki. {,
'', d. Kimball Young dan Raymond w. Mack t

/ Mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola-pola 
f,''r 

tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. 
)

I Jadi, rnobilitas sosial adalah suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik ke f
'', atas maupun ke bawah, yang dialami oleh individu atau kelompok sosial, sehingga 1

/ memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok tadi. f.

/ 2. Konsep dan Ruang Lingkup Mobilitas Sosial )
( Mobilitas mempunyai arti yang bermacam-macam, pertamo, mobilitas fisik f.
t tmobilitas geografis) yaitu perpindahan tempat tinggal (menetap/sementara) dari suatu )
f, tempat ke.tempat yang lain. Keduo, mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari f.

I suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu )
f, mobilitas sosial horisontal dan vertikal. Mobilitas sosial horisontal diartikan sebagaigerak f,

I perpinrJahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi dalam mobilitas )
{ sosial horisontal ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseoran€, f,

i Sedangkan mobilitas sosialvertikalyaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial )
I ke status sosial lainnya, yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikai ini jika dilihat dari l:
'', arahnya, maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu gerak perpindahan status sosial yang )
I naik (social dimbing) dan gerak perpindahan status yang menurun (social sinking). I
'', pengertian mobilitas sosial ini mencakup baik mobilitas kelompok maupun individu. i

l- Iro i;r:rl.HA:-,lcdolcglKelrrrll'rnl.Coror*l1 (
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( Misalnya keberhasilan keluarga Pak A merupakan bukti dari mobilitas individu; sedang {
j arus perpindahan penduduk secara bersama-sama (bedo desa) dari claerah kantong- fI., kantong kemiskinan di P. Jawa ke daerah yang lebih subur sehingga tingkat kesejahteraan L

J mereka relatif lebih baik dibanding didaerah asal, merupakan contoh mobilitas kelompok. fI. Ketiga, Mobilitas psikis, yaitu merupakan aspek-aspek sosial psikologis sebagai akibat L

) dari perubahan sosial. Dalam hal ini adalah mereka yang bersanglutan mengalami )
{. perubahan sikap yang disertai tentunya dengan goncangan jirva. f,

/ Konsep mobilitas tersebut dalam praktiknya akan saling berkaitan satu sama lain, fl. dan sulit untuk menentukan mana sebagai akibat dan penyebabnya. Sebagai contoh L

/ untuk terjadinya perubahan status sosial, seseorang terpaksa meninggalkan tempat Jf. tinggalnya karena ketiadaan lapangan kerja, atau sebaliknya mobiiitas sosial seringkali [.

J mengakibatkan adanya mobilitas geografi yang disertai dengan segala kerugian yang J
[. ffienyakitkan, yakni lenyapnya ikatan sosialyang sudah demikian ianra terjalin. Demikian [.

J halnya mobilitas geografis akan mempengaruhi terhadap mobilitas sosial yang dimbing )
( maupun sinking, bahkan sekaligus mempengaruhi mobilitas mental atau psikis dari (

/ 
individu maupun masyarakat 

Ir. 3. Sifat Dasar Mobilitas Sosial I.
I

t Dalam dunia modern, banyak negara berupaya untuk meningkatkan mobilitas sosial, f
'o. dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas sosial akan menjadikan setiap '.,

t individu daiam masyarakat semakin bahagia dan bergairah. Tentunya asumsi ini f
'", didasarkan atas adanya kebebasan yang ada pada setiap individu dari latar belakang '.,
j sosial manapun dalam menentukan kehidupannya. Tidak adanya diskriminasi peterlaai /!. baik atas dasar sex, ras, etnis dan jabatan, akan mendorong setiap individu memilih L

t pekerjaan yang paling sesuai bagi sendirinya. /
',, Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial se'-iap individu r.,

t berbeda, dan tidak ada diskriminasi pekerjaan, maka mereka akan te:ap merasa /r, mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Apabila L

I tingkat mobilitas sosial rendah, maka hal ini akan menyebabkan banyak orang terkungkung fI. dalam status sosial para nenek moyang mereka. I.

/ Tinggi rendahnya mobilitas sosial individu dalam suatu masyarakat sangat clitentukan ;/l. oleh terbuka tidaknya kelas sosial yang ada pada masyarakat. Pada masyarakat yang r"

/ berkelas sosial terbuka maka masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas tinggl, r.iun[ /[r pada masyarakat dengan kelas sosialtertutup, maka masyarakat tersebut memilikitingkat L

I 
mobilitas sosial yang rendah. i

', 4. Jenis-Jenis Mobilitas Sosial f'
) " - : ;rr* i'r"*- ,"Uilitas sosial dibecjakan reniaii emDat vaitu mobilitas sosial /f Berdasarkan tipenya, mobilitas sosialdibecjakan menlaii empai yaitu

i vertikal, horisontal, lateral,dan struktural. t',

/ a. Mobilitas sosial vertikal I
', Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu ''1

/ kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajal. Jadi I'', pergerakannya vertikal; dari atas ke bar,vah atau dari bawah ke atas. Mobilitas;ni ',,

f dibedakan menjadi dua. /
1 1) Mobilitas sosial naik (sociol ctimbing mobitity otou upward mobitity) 

1

f, Dua bentuk utama dalam mobilitas ini adalah masuknya. individu.yllF f
I rTrulanya memiliki kedudukan lebih rendah ke dalam kedudukan yang lebih ',

I tinggi dan pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada /
'', derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. '',

t Misalnya: seorang camat diangkat menjadi bupati. IIrr !r

|,I,tA.torictcgiKeIrrrIllml.Gato|iI|.'1,[x-,9ll9.9:,rn5!g.^.'l.....]:!!!!{',;;.;ii-I;]ill;)i;:..iii1aJ,'t
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1. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing mempunirai dua bentuk yang utama /.

t 
. Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi Il. Masuknya individu-individu yang rilempunyai kedudukan rendah ke dalam rr,

/ kedudukan yang Iebih tinggi, di mane l<edudukan tersebut telah ada r.n"irrrfr. /
'n, Contoh: A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Karena memenuhi '.,

d l,'JiillilJ; tiT;l'#:menJaui 
ke[ara sekcrah I

I

t Pembentukan suatu kelompok baru mermungkinkan indir.'idu untuk rneningkatkan t
', status sosialnya, misalnya dengan mengangkai diri menjadi ketua organisasi. '',

f Contoh: PembentLlkan r.rrganisasi baru r,remungkinkan seseorang urrtuk menjadi t
') ketua rJari organisasi baru tersebui, se;rirgg., irJtiri :osiair, a naik. I'

t 2) ivroUif"# sosial turun (sociol sinking mobiiit',, otcu ootvnrvard mobility) I
J N/obilitas vertikal turun artin',,: perpiir:i:har.r seseorang ke kelas sosial yang lebih )
f rendah dari sebelumnya. Dalam n:obilrtas ini juga terdapat dua bentuk utama, yaitu: f.
) a) Turunnya kedudukan inili rcju ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya )

f, b) Turunn,Ta derajat suaiu kelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok f.

i Oalam suatu kesatuan. I\4isalnya, seseo!"ang prajurit yang dipecat karena melakukan j
f: desersi r,

i Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai clua L:entuk utema. )f, . Turunnya kedudukan l"

/ Kedudukan inclividu turun ke kecludukan yang dera.iatnya lebih renrJah. trr Contoh: seorang prajurit dipecat karena melakukan ticiakan pelanggaran berat ketika Ir

I melaksanakan tugasnya. Il. . Turunnya clerajat kelom pok l,

t Oeralai sekelompok individu nrenjrdi lururi 1,3pg berurpa disintegrasi kelompok /'', sebagai kesatuan. f'

I a;;i;;' ;;;;;;;;,.rdegradasi ke seri B. akihatnya, status sosiat tim pun turun. /
1 Be berapa prinsip urnum dalam n'iobilitas ,csiai v*rtrkal adaial. sebagai berikut. 'i

f, a) Tidak ada suatu pun masyarakat yairg mutiak tertutr-rp terhadap mobilitas sosial yang {", ve rtika l.

{ b) t","rbrn, apapun sljatu masyarakat terhadap rnobilitas sosial . l,
j c) Setiap masyarakat pasti merniiiki tipe ri robilitas sosial vertikal sendiri. )

t, d) Laju mobilitas sosial elisebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan yang (.

i berbeda-beda. i

f" e) Mobilitas sosial yang disebabkan oleh fartor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tidak (

C " ^^^,:,:nunjukkan 

adanya kecenderungan yang kontinu tentang bertambah. 
l,'", b. Mobilitas sosial horizontal 

)

/ Mobilitas sosial horisontal merupakan peralihan inclividu atau kelompok sosial dari /
1 suatu kelonrpok sosial ke kelompok sosiai Iainnya yang sedrajat. Mobilitas sosial 1

(, horisontal tidak menimbulkan pengaruh sosial secara Iangsung terhadap status sosial /
1 seseorang dan skala wibawanya tidak berubah menjadi naik atau turun. Selain itu dalam '',

{ mobilitas sosial horisontal dapat pula terjadi perpindahan objek-objek sosial lainnya. (
1 c. Mobilitas sosial lateral

t 
!' '''""*o1,,,,as 

lateral disebut juga mopiiitas geografis. Mobilitas lateral mengacu pada t
J mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individual maupun kelompok, dari )

f, wilayah satu ke wilayah lain yang secara tldak langsung mengubah status sosialseseorang. {.

I Mobilitas lateral dibagi menjadi dua, yaitu: )j Mobilitas lateral dlbagi menJadi dua, yaitu: )
{. il l1-,;;;;1;:,,,',.lllA-lorlotoglKelorll!mt.Grrrrl \ {^
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( . Mobilitas permanen

) V.lt, ,ofif itas yang bermaksud melakukan perpindahan permanen. 
I[., . Mobilitas tidak permanen j

I yaitu segala bentuk mobilitas individu atau kelompok yang bersifat sementara t
'', Ciri khas dari mobilitas sosial lateral adalah adanya permobilitasan atau perpindahan ')

I individu atau kelompok secara fisik dari satu tempat ke tempat lain horisontal tidak ft', 
menimbulkan pengaruh sosial secara langsung terhadap status sosial seseorang dan skala 

,1

/ wibawanya tidak berubah menjadi naik atau turun. Selain itu dalam mobilitas sosial f
i horisontal dapat pula terjadi perpindahan objek-objek sosial lainnya. )
(. d. Mobilitas struktural f,
'i Menurut Basis, mobilitas struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi )
( teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan dan kejadian-kejadian lainnya I
j yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. )
( Jadi mobilitas struktural meliputi kesatuan yang luas dan kompleks. Mobilitas struktural [.
') juga dapat mengarah pada mobilitas ke atas dan dapat pula mobilitas ke bawah. Dengan )
t kata lain, mobilitas struktural cenderung mengarah pada mobilitas sosial vertikal. f.
') 

Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih /
f. memungkinkan untuk berpindah strata. Sebalikn'ya, pada masyarakat yang sifatnya I.

) tertutup- kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Contohnya, masyarakat feodal /
l, atau pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut I.

J ristem kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah untuk selamanya ia tetap /
f. berada pada kasta yang rendah. Dia tidak mungkin dapat pindah ke kasta yang lebih L

) tinggi, meskipun ia memiliki kemampuan atau keahlian. Karena yang menjadi kriteria /
l: stratifikasi adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu l'.

) ke strata lain Yang lebih tinggi.

I e. Mobilitas Antargenerasi 
i' 

I

) 

s' "'- 
,"b,',,as Antargenerasi adalah perpindahan antara dua generasi atau lebih, Mobilitas 

/-1., Antargenerasi dapat dibedakan menjadi dua ,yaitu sebagai berikut. 
!

I 1) Mobilitas lntergenerasi I[., adalah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. i
t 2l Mobilitas lntragenerasi (
'', adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. I
I
, 

"r-'r"'-'- 

(
!a 

I

) ,:t.--***,o'e'wq,*r-&,*#,*-':r:H;,* 
I( U,*ffintffi-K;Fi.iii iiciiffiT'-'"] 
,1il**ffi,;','-;;-*j**,:i )

| 
*-*- 

t:
'', A. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benar! )''i A. lsilah titik-titik berikut dengan iawaban singl(at dan benarl )

l! L. Mobilitas berasal dari ...., yang artinya .... (
,l

) Z. perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status /
f' sosial seseorang dalam masyarakat merupakan pengertian mobilitas menurut .... '',

I 3. perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya f
'',. yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal; dari atas ke bawah atau dari bawah ke r'l

) 4. Seseorang prajurit yang dipecat karena melakukan desersi merupakan contoh dari 
/

l'. mobilitas vertikal .... rl

i. I tllA-t,ictogll(etorrtlmt.corot*',t**' 
/,
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'', 5. Mobilitas lateral disebut juga mobilitas .... 
(

I 6 ;Or.;, permobilitasan atau perpindahan individu atau kelompok secara fisik dari satu f
/ tempat ke tempat lain horisontal tidak menimbulkan pengaruh sosial secara langsung f
L terhadap status sosial seseorang dan skala wibawanya tidak berubah menjadi naik atau L

I _ :rrr.n,merupakan 
ciri khas dari mobilitas sosial .... 

I
i 7. Contoh sistem masyarakat dengan sistem tertutup adalah ....

I ;. ;;;r; status sosiat yang terjadi dalam satu generasi yang sama disebut .... /

t 
9. Mobilitas sosial vertikal terdiri dari ... dan .... 

I

| 
10. Mobilitas sosial memiliki kaitan erat dengan .... 

I

I 
,. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! 

I
I 1.. Jelaskan pengertian mobilitas sosial (social mobility)l

I 
1. 

]ilf , 

pensertran mobrrrtas sosrar (socrar mobrrrty), 
l.

,,

1 
2. Jelaskan pengertian mobilitas sosial vertikal! 

Iro. 
Jawab :

,t

I 
3. Berikan contoh mobilitas sosial vertikal naik! 

I
I

't, Jawab:

I 4. sebutkan penyebab mobilitas strukturall 
I

I Jawab :r, r,

l s. sebutkan rr /

l: r.

t:t
lt
I I 

o,ruur'kan pertanyaan-pertanyaan belifut. dengan 
.1"'oToouT:,

1 | 
2. ldentifikasikanlah dampak yang ditimbulkanl

I
I

I I f. Amatllah masyarakat disekitar anda! ldentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas vertikal dan I f

l! I horisontal yang terjadi dalam masyarakat lingkungan anda tingga,t I (
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B. F"ktor pendorong dan Pesgtrambat Mobilitas Sosial

, 
odoroll-8.:"o-t:Tgnarrrrlar rtruurrr]c' E''ror 

d
f 1, Faktor Pendorong Mobilitas Sosial f,

', a. Faktor Struktural )
/ FaktorStrukturaladalahjumlahrelatifdari kedudukantinggiyangbisadanharus f'', 

diisi serta l<ernudahan untuk memperolehnya. Adapun yang termasuk dalam cakuPan 
3

I faktor strr-rktural adalah sebagai berikut' {,

', 1) Struktur Pekerjaan i
f Secara kasar aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor i'.

', tormal dan sektor informal. Kedua sektor tersebut tentunya memiliki )
(. karakteristik yang berbeda, dimana sektor formal memiliki sejumlah kedudukan [.

I mulai dari rendah sampai kedudukan yang tinggi; sedang sektor informal lebih f
f" banyak memilil<i kedudukkan yang rendah dan sedikit berstatus tinggi' Perbedaan I.
te.

J aktivitas ekonomi ini jelas akan mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat /
{" yang terlibat di dalamnya. Demikian halnya pada masyarakat yang aktivitas I,

J ekonomin\ra ciiciominasi oleh sekror pertanian dan penghasilan bahan-bahan f
f, baku (pertambangan, kehutanani lebih banyak memiliki status kedudukan L

J rendah, dan sedikii kecucukarr ),ang berstatus tinggi, sehingga tinskat f
f ,obiiiiasnva renrah. Tingkat mobilitas pada negara-negara malu, men8al?rflI Ir

; 
pening<atan se:ring aengin semakin berkembangnya industrialisasi. 

I{* 2) Ekoiro:-ti Ganda ',

j Oilihat dari sudut ekonomi, suatu masyarakat dapat ditandai atas dasar jiwa pl

{ ,osial (social spirit), bentuk-bentuk organisasi dan teknik-teknik Yanq t',

J ,endukungnya. Ketiga unsur itu saling berkaitan dan menentukan ciri khas dari f
[ *asyarakat yang bersangkutan, maksudnya adalah bahwa jiwa sosial, bentuk i
J organisasi dan teknik yang unggul akan menentukan gaya dan wajah masYarakat f
f. Oeisangkutan. Oleh karena,itu ketiga unsur ini, dalam kaitan suatu dengan yanq i
A lainya dapat disebut sebagai sistem sosial, gaya sosial, atau iklim sosial /
f' masYarakat Yang bersangkutan' 'j
J Di negara-negara berkembang ternyata perkembangan ekonomi /
f" *enimbull<an beberapa jenis dualisme, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi dari ',

; keadaan-l<eadaan el<onomi serta keadaan lainnya daiam suatu sektor tidak f
f. rnempunyai sifat-sifat seragam, dan sebaliknya dapat dengan tegas dibedakan ']

J dalam rJua golonga n. Pertomo adalah kegiatan-kegiatan atau keadaan ekonomi /[, 
uang masih dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat tradisional, dan yang keduT '',

J ;;;ir; berbagai kegiatan-kegiatan atau keadaan-keadaan ekonomi yang masih f
f, 

dikuasai oleh unsur-unsur modern. Dualisme ekonomi itu dapat kita lihat antara /
A sektor pertanian tradisional, yang dicirikan oleh tingkat produktivitas VlnS {
L ,enciah dan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat berada Rada tingkat 

,1

i yang lazim disebut dengan istilah tingkat pendapatan subsiten. Sedangkan y^d^ l.

', ,ektor ekonorni modern, dicirikan'dengan tlpe ekonomi pasaL dimana t(eglatan 
)

t masyarakat dalam meproduksi sebagian besar ditujukan untuk pasar. Adanya /t: 
dualisme ekonomi ini, tentunya akan mempengaruhi terhadap cepat tidaknya 

J

t I::lli::: 
itu berlangsung dan besar-kecilnva kesempatan untuk melakukan f

I

'",1rnea.toriologiKeIstErsffiat*.str.It{El:1l;l.ll;.]l:lil,i.i.\N\\s!l],;7}

rerurro, -*-: \, \,: a.!\.i\.r \.r \., \.r \.r \ .-rL
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( 3) Penunjang dan Penghambat Mobilitas l,

j Anak-anak yang berasal dan kelas sosial menengah pada umumnya memiliki /I. pengalaman belajar yang lebih menunjang mobilitas naik daripada pengalaman l.

I anak-anak kelas sosial rendah. Para sarjana teori konflik berpandangan bahwa I
' I. ijazah, tes, rekomen-dasi, "jaringan hubungan antar teman (merupakan joringon l'.

j hubunganantara teman-tema n dekot dota"m suatu jenis prolesi atau dunio usoha. )I igereko soting tukor-menukor informasi dan rekomendosi menyongkut l.
j rrtrrioii, ri4i, ,iniriqi r"rriii*r, irii ,,o;;;:;r;q tuor" untuk iapat Jt, menerobosnya), dan diskriminasi terang-terangan terhadap kelompok ras [.

) maupun kelompok etnik minoritas, serta orang-orang dari kelas sosial rendah. /Ir untuk melakukan mobilitas-naik; di lain pihak, faktor penghambat tersebut juga I.

/ menutup kemungkinan terjadinya mobilitas menurun bagi kelompok orang dari /r. kelas sosial atas. Di samping faktor penghambat, terdapat pula faktor penunjang r.

l mobilitas yang bersifat struktural, sebagai misal adalah adanya undang-undan! Jf. anti diskrimiasi, munculnya lembaga-lembaga latihan kerja baik yang dibiayai l'.

I oleh pemerintah atau LSM-LSM, merupakan faktor penunjang penting untuk /
l. terjadinya mobilitas naik bagi banyak orang dari status sosial rendah. I,

t b. Faktor lndividu tL paktor individu adalah kualitas orang perorangan baik ditinjau dari segi tingkat !'.

/ pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Adapun yang termasuk j
l. dalam cakupan faktor individu adalah sebagai berikut. l.

I 1) Perbedaan Kemampuan Ir.

I il#ll:TilHi?J:;',,ii::il,;1""if,,ffix1;x;TJ;;1il *?'iffi:; )lr ffierupakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk mendapatkan jawaban yang l,

I memuaskan semua pihak. Namun d.*ik;;;p"rr"orr"-[Jrampuan yang ada /f. pada masing-masing individu merupakan salah satu indikator penting yang l.

I menentukan keberhasilan hidup dan tingkat mobilitas. I
'., 2) Perbedaan Perilaku yang Menunjang Mobilitas rr

I Yang dimaksudkan dengan perilaku penunjang mobilitas adalah suatu pandangan I!,
I atau orientasi sikap individu terhadap mobilitas. Perbedaan orientasi sikap '',

I individu terhadap mobilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikon, II.
t kesenjongon niloi, kebiosoan kerjo, polo penundaan kesenongon, kemompuan '.,

1 "coro ber-moin"; dan polo kesenjongon nilai. I
", 

a) Pendidikan f.

/ Pendidikan merupakan tangga mobilitas yang utama. Walaupun kadar /I.

i ffi1ll?*;lli[l:,3;i1y;-i:I:ix;.H'"/:l'#;:l::x';''ll[;[:'ill )1,. 
^ "^-^,-^.,^ ^^-^^ -^^r:J:r.^- ^-^-^rr^L *^-..-;-:- -^.--, r-r^.- r^ ^r'-r.^.-- f.

I sebagainya, peran pendidikan sangatlah menunjang. Tetapi latar belakang !r

/ pendidikan seseorang mungkin tidak diperlukan untuk kadar-karir sebagai tra ^r^L-^^^.^,^^ ^^-i-^- -^--L:L,.- f, 
^r^*. 

.^^-t:.^^.--.-.^-.-J:-r:r---.^ l.) :i:lii:iifl"'.'Jffiff1:T:x?j,: };ffL:il1:1ffiJ:iffi:*lx:: ;r,

i ffi"r11;:rilX,rrX 

menvalurkan dan memanfaatkan informasi sebasaimana 

)
'' b) Kebiasaan Kerja I'

I Kebiasan kerja seseorang merupakan salah satu faktor penting yang It,
/ menentukan keberhasilan dan masa depan seseorang. Meskipun kerja keras i'

/ tidaklah menjamin terjadinya mobilitas naik, namu;';;ui;;;;;;; /I.
t orang yang dapat mengalami mobilitas naik tanpa kerja keras. '
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7. .f Pcla rr--.'l:3'1 
11 €)--nangan {

j 3era<lt-i'akit kehuiu, berenang-renang ketepian, bersakii-sakrt dahulu. ,i
f. bei-senang-senang kemudian". !ni merupakan suatu pepatah yang I
,1 *enggambarkan pola penundaan l<esenangan (PPK). Sebagar contoh: orang /
f. yang lebih senang rller:Vimpan uangnya untuk ditabung dari pada untuk fl"

i l:',"HJflxi#;,--n'#l#;[5fi1i-"1;T-1,',:x-,f?:-:-H#?rii'11ii:x d

/ n:m:::'flil.l [1iT;,,i,,iir:*:?'i:].3:""J,T#:#; ffli'l,:il i
) i;ffirl:- 

adan1,a ke inginan v;rr:; kuat r-rntuk merealisasil<an rencana '',

{
lo

) 
d) *"'n3n?:';.;ril-rTff'$., 

,*, "penanrpiran diri" mempunva, l.:1i I,r penting daiam mobilitas naik. Bagaimana menjadi orang Vang san_ga.t '',

J disenangi cian dapat diterima oleh iingkr:ngenrlya; bagaimana menjadi f
f. orang yang dapat hekerjasama dengan orang iain. lni sernua mungkin t",

j ,erirpatan faktor penting y.ng *unipungnruhi kebehasilan penampilan f
l: diri secara positif bukanlah L.erarl; rnererrreltkart kemampuan, namun justru I.
') 

melalui penampilan,-iiri merupak*,r sarar,alntedia 'n,ang clcpat climarlfaatkan J

l: untuk tnenunjiikkan kciranir;u.:t {^

i e) Pola Kese ni-1 is: ;' :.i'; )
I Poia k:se.,a-::'':- : ^-:'--::-,- )-.:.' !::,.:.1 '-l i;ir-r ana seseorang fl. 

.:..=..._ -. j:-. ^.a r::L(3rt U0ar7a UntUk ",

I X:.1,:.1";,;-;:-'; r.,, 
'''l =.', -''i::,i '2t,.::::, s::agai penvebab /') n:*t.,:u::*.;:ffffi:;il:;i:#i;:;-j;x,:ix:,,:;I-:*:l II. searah dengan iujuannya. Sebagai contoh: hampir semua orang tua '*r

) menginginkan anakianaknya menrpunyai prestasiyang baik di sekolah, tetapi f
[ ,ereka mengabaikan nasihat-nasihat guru dan tidak menekankan agar anak- fn,

j anaknya belajar dengari b,aik di rurnah ;
l. t) Faktor Kebcruntungan/Kemujuran I".

) Aanyal< orrng yrng benar-benar bekerja keras dan memenuhi semua /
f, persyaratan untuk menjadi orang yang berhasil, narnun tetap rxengalami L

I kegagalan; sebaliknya, keberhasilan kadangkaia justru "jatuh" paCa '-rrang f
f: iain yang jauh persyai"atan" F;rkior kemujuran/keberuntrrngan inijelas fidak [.

I mungkin dapat diukur dan merupakan aiasan umum bagi suatu kegagalan, I
I namun faktor initL,tap ticlak ciapat clipungl<irisebagaisalah satu faktor cialam f
I.-) mobilitas.

t 
c' Faktor Keadaan Ekonorni 

^- -.r^ .^^a +ari-u 
f

) *.^x:,x1;;i-"I;ffil1,i's:;rl:;ii:j:;j;fi?-,,*'l$'JJi.[?:l[:i,: ;
'., mialnya ditempat yang tandus karena kehabisan sumber daya alam, kemudian ',

J mereka yang tidak mau menerin'ra keadaan ini berpindah tempat tinggal ke arah f .

f. lain (berurbanisasi/transmigrasi) secai"a scsial dikatakan mengalami mobilitut. '',

J d. Faktor Situasi Politik t
[. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu ''

) masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan nlgrru'yang tidak menentu akan gl

I. rnempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobiiitas t.,

) manusia ke daerah yang iebih aman. Atau bisa juga disebabkan oleh sistem f
[. politik pemerintahan yang bertentangan dengan hati nurani maupun Paham I",

) Vang dianut. t
frr. '- o -'-"--'

)J
l,I'rf,A.loriologiKeIorHI3rnt.&g$el.:^I9},.,
t4 'lvl

6r, l, \: *u*! \i -%: k: ''%* -%,-:-%: ru *%: -%r"%-'rol *%'r \-! ru \": \*u



I Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidik:-
'', rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak la -

I masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingka:
', reproduksidan angka kelahiran. Pada saat itu, ofang-orang daritingkat ekono;"

I dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyai
'', bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi itu, mobilitas

I sosial dapat terjadi.
I
', f. Faktor Keinginan Melihat Daerah Lain

/ Keinginan melihat daearah lain mendorong mayarakat untuk melangsungka ilr

I rnobilitas geografik dari suatu tempat ke tempat yang lain.

I Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.Il

/ . peruoanan Konotst sostar g:*:l:Tl --.f,-l===( Struktur kasta dan kelas dapat berubah i *,1"- i

) aengan sendirinya karena adanya perubahan I \rst" i i i

( daridalam dan dari luar masyarakat. Misatnya, i "N:*:,j 1 
-'- l

/ kemajuan teknologi membuka kemungki.nan '"*5 3"1 ;f, timbulnya mobilitas ke atas. Perubahafi ,*-*-'-.ri:t, ,,:1,....\,a.**

I 
ideologi dapat menimbulkan stratifikasi baru.

I Gambar Komputer

tr . Ekspansi teritorial dan gerak populasi
)

/ ffiffi." .=$ Ekspan,si, teritorial dan 
?u:l1:dth1i. ffireffi ;$ penduduk yang cepat membuktikan ciri

/ ffi I:l:: t'-"smigrlsi,,,bertambah dan
., ffiff*: * ..iiffif! berkurangnya penduduk

I
I Gambar Pertumbuhan

I Penduduk meningkat /Il -

/ . Komunikasi yang bebas /r.

; Situasi-situasiyang membatasi komunikasiantar strata yang beraneka ragam 1

(, memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran I
I pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan mengahalangi ,

l, mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas sertea I-) 
efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial uang ada dan ',

f, merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. (

I 
' 

;:::ff:'l#lirn,r.n bagi terjadinya mobititas dipengaruhi oteh tingkat I
) pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sanga: I
,. Oispesialisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkar^ ',

) orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisas t[. Pekerjaan nmenuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota '.
i *^-.,^-^1,^+^.,^.,^+,.1, l^L:L 1...^r L^-..

t 
masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status 

IL tersebut.
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'j rfleningkatkan status sosialnya. ;:r*i, meningkatkan status soslalnya. " '^''' , 

'"1." 
. .. - )

/ b. Faktor Diskriminasi Kelas Gambar Kemiskinan l.
', Dirf.ri*i"rri t<elas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke ''1

I atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan I'., 
berbagai syarat dan ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu ',

I mendapatkannya. Contoh: jumlah anggota DPR yag dibatasi hanya 500 orang, sehingga /l" hanya 500 orang yang mendapat kesempatan untuk menaikan status sosialnya '',

/ menjadi anggota DPR' t
{. . c. Faktor Perbedaan Ras dan Agama '',

/ 
L' 

icrreaaan kelas rasial, seperti vang terjadi di $ISPFffi Ir" Afrika Selatan di masa lalu, dimana ras berkulit putih i 
* q*a,ltr 't

=-*= = 
I

JberI<uasadantidakmemberikesempatankecada
{ ,ereka yang berkulit hitarn untuk capai duduk ' ;=, : E;€ 7.,

,i bersama-sama di pernerintahan sebagai penguasa. , .f+*trffi )
t Sistem iri dlsebut Apharteid dan dianggap berakhir, J#€, (

'', dapat dikatakan naik apabila ia tidak - ;l'i.',, -l

d merubah standar hidupnya, misalnya jika 
"'1': "' tf. Jiu memutuskan untuk tetap'hidup '',

::i"[".T;'liii?,''l.':l[,'::'h.;;# Gambar Kenaikan posisi jabata ^ Ipegawai rendahan. 
r

a I ama - r9arv.vr..rE.-a ^' r:irri;'i;: :14i:nic\\\\:\\sw

J {,".n-** 

-Gru x, &r *Lj eJ a.: ru \: \..r -'tr.i \.1 \.: ru \'! \: \.: \.J \.: -t\.1 \

'', teriadi di India yang menggunakan sistem kasta. ffim 
- 

i ffiffi iJ ' '"- - '-'o "'-'.su- 
Gambar Nelson Mandela tI 
udll ruor '' 

1.l. , r^t.!^- n^-L^J^^^ l^-i- Ualrmin flrlandarl'', d. Faktor Perbedaan Jenis Kelamin {Gender} t

i perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi, /I., kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status i
i loliurnvr. Ir --- -"",-' l.
tr
j 3. Cara untul< melakukan mobilitas sosial Il. 

Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas adalah sebagai '',t ;:;\;' , ..,":, 1l. l-) perubahan standar hidup 
r

; 
r) "''i"nuikrn 

penghasilan tidak menaikan I( ttatus secara otomatis, melainkan akan 
^ 

I l'.

d ffin:::'t*urx:;?j:;!J,x1: sS- l,
j peningkatan status.

i ffff *H*HMtl
,9i
;\[

Gambar Kemiskinan

l. ilrenaaoar suatu soslal rerrenru. :.{ ";i"-*iq \$.. as*- '..

J C: r:r:r'. "A" memutuskan untuk tidak { $#r$$.u,.sF& ,.,ltt- )
f -=:anjutkan sekotahnya karena kedua o'lH-ffi""F*;tk*#I;* r,

I;&L"B*.-\*.-E-.\-.\.-\-s\r\r\.-.\. 
LLr\-r\r\r\-'\--' l

{. 2. Faktor Penghambat Mobilitas soslal t
)

C 
a' o'oti::',L,]],iXlor, 

membatasi kesempatan ffik$,$,,:,ffi!1i,,, r.

4 ;:.-,;;*:1:",::ll5,,3iLl"'oang 
dan ww;;'$:L I
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( z) Perkawinan l.

I
I
I
I

Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui
pe rkawina n.

Contoh: Seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana menikah

dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya. Perkawinan

ini dapat menaikan status si wanita tersebut.

3) Perubahan tempat tinggal

Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal dari

tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru. Atau dengan cara

merekonstruksi tempat tinggalnya yang lama menjadi lebih megah, indah, dan

mewah. Secara otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan

disebut sebagai orang kaya oleh masyarakat, hal ini menunjukkan terjadinya gerak

sosial ke atas.

I
I
I
I
/

I 4) Perubahan tingkah laku /
'', Untuk mendapatkan status sosial yan,g tinggi, orang berusaha menaikkan status ',
I sosialnya dan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi Il', yang diaspirasikan sebagai keiasnva. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, '.,

I ucap3n, minat, dan sebaga'l',= ).a ^r:'?s; ::;':;i i,:riui n:ee3kaitkan diri dengan I
I. kelas yang dlinginkannya. l.

) Contoh: agar penampilannya meyakinkan Can,;ranggac sebagai crang darigolongan j
|'. ,apisan kelas atas, ia selalu mengenakan pakai:n'.arg oz:us-bagus. Jika bertemu f.

) dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyeiipkan istiiah-istilah asing. )
l'. 5) Perubahan nama [.

) Oalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasikan pada posisi sosial )
l: tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang f.

I menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. )
( Contoh: Di kalangan masyarakat feodalJawa, seseorang yang memilikistatus sebagai f,
i orang kebanyakan mendapat sebutan "kang" di depan nama aslinya. Setelah ')

li diangkat sebagai pengawas pamong praja sebutan dan namanya berubah sesau 
1.

'', dengan kedudukannya yang baru seperti "Raden". 
t/t

'', 4. Saluran-Saluran Mobilitas Sosial :'
, 

o lul qll lYlvg.lllqJ JuJlql 
I

I Menurut Pitirim A.Sorokin,mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran I!', 
be rikut. '

I .. o"tO.rrn Senjata I
'', Angkatan bersenjata merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Angkatan '',

I bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas Ilr Vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang '.,
j prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari J
L pemberontakan, ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dia mungkin I.

j dapat diberikan pangkat/kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari Il, golongan rnasyarakat rendah. rn

l. " rHA - toriotost xa.,r xl f-r.lcorl-li {

Garnbar Rumah Sederhana Gambar Rumah Mewah



i t.rnre, r"mbaga pendidikan pada I iii"- '. If: ,rr*ryu merupakan saluran yang konkret . *,,, *..o*. n** -# '',

l',dianggapsebagaisocialelevator(perangkat)ffi.€effii
I yang bergerak dari kedudukan vang rendan WflS%rY*'"fdm- fI.'kekedudukanyanglebihtinggi.Pendidikan*&s#W",

l);\,\,* ;\- ;\-t\* ;\ ;\-t\*i\* ;-\* ;\* ;L t\-;\- i\ r-\ ;\-'-q'1*'-.au*{

t( b. Lembaga Pendidikan

'., untuk mendapatkan kedudukan yang lebih Gambar Sekolah merupakan i
saluran mobilitas {I tinggi.

'o, Contoh: seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang 'j

I tinggi. Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan f
'', pengetahuannya itu untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pedagang yang 

1

I ka5,a, yang secara otomatis telah meningkatkan status sosialnya. {
', c. Organisasi Politlk j
/ Seperti angkatan bersenjata, crgarisasi politik memungkinkan anggotanya yang fl

] toyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga I
{. status sosialnYa meningkat. {
I d. Lembaga Keagamaan ;
{- Lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang, f
j misalnya yang berjasa dalam perkembangan Agama seperti ustad, pendeta, biksu 

3
{ dan lain lain. {,d $mpffi '*ry ffire t,

I W$$-ffi$ffi i;" *,; ffi,Nl:sffi d

, W W:j'r i

!C $r"1ffi ' ffiffi I

t -I[i", w $T'" =g {,

C 
Gambar Biksu Gambar Pendeta Gambar t.jsi:ad 

t
I e. Organisasi Ekonomi A

f. Organisasi ekonomi (seperti perusahaan, koperasi, BUMN dan lain-lain) dapat I
j meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka )
f. semakin besar jabatannya. Karena jabatannya tinggi akibatnya pendapatannya I
) bertambah. Karena pendapatannya bertambah akibatnya kekayaannya bertambah. 

a

{ Oan karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosialnya di masyarakat [.

) meningkat. I
l'. f. Organisasi Keahlian !r

) Organisasi keahlian merupakan wadah bagi mereka yang memiliki keahlian tertentu. f
I Velalui organisasi keahlian orang dapat menjadi terkenal dan menduduki lapisan ''

J atas Oi masyarakat lingkungannya. Contoh, organisasi keahlian lCMl, lDl, Persatuan /
L seniman dan persatuan sastrawan. f',

li
/f.,t 

,'1 
)

( l tilA-lcriclcgixelotrllmt..Grrter,l*=.:tt=; s) {',
l1.mr-,9.rvr9:'.n5.g.-r'll...::!-.-!:]iriiji:iii::]:::::::]i)l_-

Gfr -r", \; \.: \.! \': \.1\.-: \.! *r\! \.: \.:\.r\\J \'! \; \'l \"1 \J \i

yr/
*\:U

Gambar Biksu Gambar Pendeta



Gambar Agraris

I 
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T(, g. Saluran Perkawinan

t Contoh: Seseorang wanita yang berasal dari keluarga sartgat sederhana menikah I
f, dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya. Perkawinan '',
j ini dapat menaikan status si wanita tersebut f
f., 

Secara umum, cara yang digunakan untuk memperoleh status sosial dapat melalui ]
I dua cara berikut. (

) 
1-) otnt[J],.n 

cara untuk memperoreh kedudukan metatui keturunan.sistem l,

i zr X?::il:i 
gerar kebanssaan 

, - - r^ ,^-:^^- |^-l^^+. ^^^^^^ 
/-,

r Adalah cara untuk memperoleh kedudukan pada lapisan tertentu dengan )
( usaha sendiri. Dengan menggunakan cara inilah yang sekarang banyak ditempuh f,

') orag untuk mencapai status yanS tebih tinggi' 
i

( C. Dampak Mobilitas Sosia! I.

I Gejala naik turunnva statlrs sosial tentu memberikan konsekuensi-konsekuensi j
(, tertentu terhadap struktur sos;a.-3starakat. Konsekuensi-konsekuensi itu kemudian [.

) mendatangkan berbagai reaksi. Reaksi ;ni dapat berbentuk konflik. Ada berbagai macam )
I f.onflik yang bisa muncul dalam n-:as',arakat sebagai al<ibat terjadinya mobilitas. [.

) Menurut Horton dan Hunt, ada beberaca konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial 
Il'. ,ertikal, antara lain sebagai berikL,:.

) 1,. Kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. I
| 2. Ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat' 

'',
j 3. Keretakan hubungan antaranggc:a kelompok primer' I
L, Adapun dampak mobilitas sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun '',

I negatif antara lain sebagai berikut' f.
'', a. Dampak Positif )

I 
1) Mendorong seseorang unt'lk lebih maju 

.^.^c+rci r+rrr rrorrrc: , , , -- -:.. f.

/ n.,"?i'J5;:;Tffi:il;;::'::i,l';*H':1",',"1'L::H::i:;',ff #I#1l; /
[.
I orang untuk mau bersaing, dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. )

I Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar f,
!. - -

I mendapatkan kekayaan dimasa depan' )
f. Z) Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik f,

1 Contoh: lndonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat )
f. agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika f,

i Oidukung oleh sumber daya yang memiliki kualitas. Kondisi ini perlu didukung I
I dengan peningkatan dalam bidang pendidikan' t'.

ffiWH ., 0* 
-.li't*';; :;' 

*'" 
*, % I

Y***,*-' '' , h;-*-*-* i
ffiS-ffi- Wjsffi )
Gambar lndustrialisasi f.

lhlA - tod1l:"t-.t:t t, r-:: 
{

/ 
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lndustrialisasi
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3 
- 

,ru it, ,*rif /.( U. Dattrpak I'rigaiif
j 1,) -iirnburnv.r ''..r ''i ; l
I* Korrirt( .:,:: iri,r ;r-r1^an ciei-r r*cu;iitas sosial dapat dibedakan menjadi 3 r.,

i oaqra" Il, 2) r'oiti,. 3:.iarKelas lo

) Ccrtch: demonstr:si buruh'7 3rTl m:p"ntut kenaikan upah. menggambarkan /
f. konflik aniara kelas buruh denSan p.ngusaha. l.

j n Lr:.4: -_. II litilE 
"l- 

H*:* , i *; r,

t ffi t
l' qffi$N, ':sN*,N r'l ffimw t'l ffiffi 

i, t.i .-. .. ' .;i...: .. . " . :\\;.\.. s '\i:;i:!t ,,*^,_,1 ,,,$*$.,.ie_ **u 
I| 

",, *'"u 
r4g i\ itlPu 

i,", 
o* r.

a,

I Gambar Demonstrasi buruh Ir."[.
i 3) Konflik antarkelompok sosial )
( Konflik rni dapat berupa: (
j a) Konflik antara kelompok sosial yang masih tradisional dengan kelompok )
f sosial yang modern. l.

i b) Proses suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain yang )

f. memrliki wewenang. l,-, c) Konflik antargenerasi I

{, d ) Berl<urangnya Solidaritas KelompoO 
,.^_-..-^ (

; 4) -".,i,1'i:l;;XlH:'peraiar' 
perans antarkampung' 

I
J Contoh: Pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum.muda di ',

f, 
tndonesia sangat bertentangan derrgan nilai-nilai yang dianut generasi tu.a. 

. {.

i ,""::[rn"n""'[]xi:s:J,?,:H[ Ji:l [,'#i.1i:x?,,-'Jx5'][i:::?i1.iT: ;
I. konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian '',

j kembaliyang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali ;l
l, yang didasarioleh adanya rasa toleransiatau rasa saling menghargai. Penyesuaian I.

) ,.ru.o, irri disebut Akomodasi' )
f, ,. Dampak lain mobilitas sosialdarifaktor psikologis antara lain sebagai berikut. l,

I 
1) Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang menSalami 

f[. ffiobilitas. :.

I 
2) 

f;Jl;j:issuan 
psikr:logis bila seseorans turun dari jabatannya (post nower 

f
J 3) Mengalamifrustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke J
f. lapisan atas, tetapi tidak dapat mencapainya. f,

f O. Manlaat dan Kerugian hfobilitas Sosial I
f npabila kita bicara tentang mobilitas sosial, umumnya dalam benak kita mempersepsikan )
{ tentang terjadinya perpindahan status dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat status I
i yang lebih tinggi; pada hal mobilitas dapat berlangsung dalam dua arah. Bila kita amati I
I perjalanan hidup sekelompok individu, maka sebagian ada yang berhasii mencapal status /
'", yang lebih tinggi, beberapa orang mengalami kegagalan (status lebih rendah), dan selebihnya ',

I tetap pada tingkat status yang dimiliki oleh orang tua mereka. II a'---- 
r.

't

( 'l tMA - toriologi Ketnr rt lmt. Gcrral I

b.*.-t ru n-, \: \-t.""Ee.-!-e.: js*! ru &-! *\"! \l &:\.J \ \ \; \.J\.J \'!U

-
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Dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa pada umumnya mobilitas mengambil bentuk

dalam dua arah. Tingkat mobilitas individu maupun kelompok yang menurun maupun naik

(meningkat), merupakan salah satu tolak ukur dari masyarakat yang bersistem sosial terbuka,

dan unsur positif maupun negatif dari sistem pewarisan tidak cukup kuat menyaingi faktor
prestasi sebagaifaktor penentu utama dari kedudukan sosial. Namun demikian apabila dalam

kenyataan semua orang tetap berada pada jenjang kelas sosial orang tua mereka (antar
generasi), ini merupakan tolak ukur dari masyarakat yang bersistem sosial tertutup, dimana
pewarisan status (berkaitan dengan generasi sebelumnya) lebih menonjol daripada prestasi.

Mobilitas sosial merupakan suatu fenomenal proses sosial yang wajar dalam masyarakat
yang menjunjung demokrasi. Pada masyarakat ini mobilitas merupakan suatu hal yang baik,

dimana pengakuan terhadap individu untuk berkembang sesuaidengan potensiyang dimiliki
sangat terbuka lebar, sehingga tidak ada lagi suatu jerat yang membatasi seseorang untuk
menduduki status yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pada masyarakat yang mobil,
di samping bersifat menguntungkan karena manfaat yang diperoleh dari mobilitas tersebut,
namun demikian juga tetap memiliki konsekuensi negatif (kerugian),

1. ,, .,, 
",,:l:tgt 

i:1"......... .".. i .... 1-

- .,,..,, , ,,nrjirto'r ,,,T,.:,r,*r,,.:,],:'*l',,?,i,L,i,,"''.1^,*1*-..,.,".",i

A. lsilah titik-titik berikut dengan jawaban singkat dan benar!

t. Jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk
memperolehnya disebut ....

2. Kenaikan penghasilan tidak menaikan status secara otomatis, melainkan akan
mereflesikan suatu standar hidup yang lebih tinggihal lni akan mempengaruhi ....

3. Perbedaan kelas rasial, seperti yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, dimana ras

berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit
hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan sebagai penguasa. Sistem ini
disebut....

4. lDl merupal<an organisasi/perkumpulan profesi ....

5. Cara untuk memperoleh kedudukan melalui keturunan adalah ....

6. Ahli yang mengidentifikasikan saluran tertentu untuk melakukan mobilitas sosial adalah

7. Mobilitas Sosial menguntungkan terdapat pada sistem sosial masyarakat ....

8. Hal yang terjadi apabila mobilitas sosial yang ada bertentangan dengan struktur sosial

adalah....

9. Kelas sosial dalam masyarakat menunjukan adanya ....

10. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah ... dan ....

IttA - tortot*t*"tortt t-..ELi

Marrfaat Kerugian

Terbukanya kesempatan Lag r^::. :-;
masyarakat untuk menga-:a' l(a:
kepribadiaanya.

fulenimbulkan kecemasan dan ketegangan yang disebabkan karena

mobilitas menurun

Status seseorang t ;a.i l :extukan oleh

diri sendiri yang Cl:asar<an atas pres tasi,

kemampuan Car ..eu;etan.

Munculnya kecemasan dan ketegangan sebagai akibat peran baru dari

status jabatan yang ditingkatkan.

Terbukan;'a kesempatan untuk meraih

kehidu:ar iang lebih baik.

Terjadinya keretakan hubungan antar anggota primer, yang disebabkan

karena perpindahan status yang lebih tinggi atau status yang lebih

rendah.Munculnya konflik status dan peran, konftik antar kelas sosial, antar

kelom-pok sosial dan antar qenerasi
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i)\\.\-\-.-\-.-\*.\-\-\.\Lr r\_r-\'\.\ .\-.-\_\a\.ji\
/. u. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! t

I 1. Sebutkan ca.(.upan faktorl It', 
Jarvab ' r'.

f,I. f.

/ 
2. Sebutkan faktor penghambat mobilitas sosial! 

/l. Jawab:

| 3. sebutkan *. - 
/t;;;, /

|,4.Jelaskanbahwaangkatanbersenjatamerupakan,ffil

I rawab : I
i

l, 5. Mengapa mobilitas sosial dapat mendorong seseorang untuk lebih maju! f.

l, 
Jawab

r,r
I

J I C. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmul I I
l: I 1.. 

1,T.jl3h T1:y_Ml,1.,di1eti!1q,3nda! 
cara-cara dan saluran seperti apa saja yans I l,i I dipakai untuk melakukan mobilitas sosiall I ',

l, tl
f.r{,

l*'.d l

I kT:-T1l11I.lpetensi x"tornRox t J,ff
L ..Tkw"*s"* 

w,.*--..!

/f,}r 
1-"ws

f. a. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c,d atau e di depan jawaban yang paling tepat! I
J 1. Mobilitas sosial adalah .... 2. Faisal bekerja sebagai kepala bagian /
l, a. perpindahan individu dari satu di perusahaan A. Kemudian ia l'.

) status sosial ke status sosial lain dipindahkan ke perusahaan.B dengan 
,1

| ; ._.-- ..--_ 1,,^:. ,._ iabatan tetap sebagai kepala bagian. /
'i b. kegiatan yang dilakukan oleh kasus Rhmad merufiaka" lr"UiliiJi.... 'l

/ kelas sosial tertentu untuk a. vertikal (
'', memperoleh kedudukan sosial b. horizontal

I fung ,uruta inginkan c. antar generasi vertikal naik )
'i c. kegiatan yang dilakukan I intragenerasi vertikal naik l'

L i"i"ro"n sosiat ,.r."r,r'r; : 
intragenerasi vertikal turun, 

/') bidang bisnis 3' 
ilJr1ii*'"',:11,;1, ',1:,,i" T!,i:T 

'j

f, d. perpindahan tempat tinggal masyarakat, kecuali .... l,

/ warga masyarakat yang terkena a. angkatan bersenjata )
l- musibah banjir b. lembaga keagamaan (
) e. mutasi jabatan yang meniadi :' paguyuban ma.h.a,siswa -)

l, dalam sebuah perusahaan 
' 

i' 
lembaga pendidikan (,

I e. organisasi politik 
I

- 
"'"""'--"'t""t"' 

,;af C
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/. 4. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang 10. Dalam mobilitas sosial secara vertikal, l.

) memp.engaruhi mobilitas sosial, unsur pokok yang bergerak adalah .... I

'', Xlt'3lrr;rhan kondisi sosiar a' hubungan sosial t'

I l. ffi:i.nsi teritorial dan gerak : 
integrasi sosial I

r Populasi 
- c' status dan peranan r'

I c. [lliu,rrrn komunikasi d' konflik sosial J

f'', d. pembagian kerja e. kesenjangan sosial ',

I l; ,l:::1" 
kelahiran vans sama 1.t. sarah satu faktor yans menshambat (

'i 5. Mobilitas sosial adalah perpindahan sosial climbing, kecuali .... l

/ llayviOl 
inOividu, keluarga-keluargt, a. pertumbuhan penduduk yang II' dan kelompok sosialnya dari satu :^-^; - . r- " '-"o I.

J Laoisan ke'laoisan ,ori.l lainnva pesat j
f, adalah definisi mobilitas social b. masyarakat yang rukun f,

,l menurut.... c. masyarakat berkasta dan rasialis I

I a. William Kornblum d. keadaan ekonomi yang sulit f"'i b. Michael S. Basls e. masyarakat terbuka )
I c. H. Edward Ransford t
f., d. Kimbali young dan Raymond w. t2' cara efektif untuk melakukarl r.

) M;.i mobilitas vertikal ke atas pada j
l. e. Soerjono Sukanto masyarakat modern adalah .... l.

i 6. Berikut ini yang merupakan contoh a. bencana alam il. dari sccial climbing adalah .... b. memiliki keahlian tertentu lr

j a. seorang karyawan biasa menjadi c. memilih pekerjaan yang sesuai j
[. kepalabagian d. memperbanyakharta l'"

) b. seorang manajer menjadi e. berpindah kasta ,i
f: karyawan biasa .-,,...,'__,_,_,- -,_.-- r-

1 c. seorang bupati yang pensiun 13. Berikut adalah dampak mobilitas i
I d. seorang pengamen menyambi sosial, kecuali .... f
'', tukang parker a. mendorong seseorang untuk '',

I 
e. seorang guru menjadi tata usaha maju {'') 7. Seseorang melakukan transmigrasi b. perbedaan gender 

1

( atau urbanisasi, berarti ia mengalami c. mempercepat perubahan sosial 
{,J d. menimbulkan kecemasan r

l: ;. ,o[ir,rr geografis e' menurunkan derajat 
f,

) c. mobilitas vertical 14. Yang bukan termasuk saluran-saluran )
f, d. mobilitas horizontal mobilitas sosial vertikal adalah .... f,

J ". 
mobilitas vertikal naik a. angkatan bersenjata )

f'. 8. Seorang guru dinaikkan kedudukannya b. lembaga pendidikan {.

J untuk mengisijabatan kepala sekolah c. organisasi ekonomi t
( vang kglong t911.asuk mobilitas "" d. perubahan standar hidup f,'r 0. antafgenefasl ^ i^^^r^-^ r.^--^_^ r

I ;. r"lorirontur e. lembaga keagamaan 
i

'', c. vertikal turun 15. Mobilitas yang mengubah status sosial '.,

t 
d, vertikal naik seseorang sepanjang usianya mulai I

'', 9. Seorang anak nelayan yang menjadi dari lahir sampai meninggal dunia '',

t jendral berarti ia mengalami adalah pengertian dari .... t
L mobilitas.... a. mobilitas intragenerasi f.,

I l. X:l,i'.lTj,r, b. mobiritas un,u,.r","i",u, i )
I c. vertikal naik c. mobilitas vertikal l'

I : LT:;...rrsi naik d. mobiritas horisontar /
I e. antar generasi naik e. mobiltas lateral '',

( f,r r, txA-tctlclcsiKelrrtrltmt.cltr*?y {
t 
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r" l-6. Transmigrasi dan urbanisasi 19. Pada masyarakat yang menganut f,
j merupakan gerak sosial .... sistem kasta, seperti malyarakui guli, )
t a. Antargenerasi mobilitas sosial vertikal sangat tidak ll
; b. lntragenerasi mungkin terjadi karena krlte'ria yang Jln c. Vertikal digunakan dalam pelapisan sosialnya (
J d. Geografis adalah .... )
I e. Horisontal a. Kekayaan f.
j 17. Perhatikan pernyataan berikutl b' kehormatan )f, L Perbedaan ras dan agama c' Keahlian lt
] 2. Kemiskinan d' Keturunan 

J

f, 3. perubahan kondisi sosial e. Kekuasaan 
{.

1 a. Ekspansi teritorial 20. Faktor pendorong mobilitas sosial )
f, Pernyataan yang merupakan faktor yang berkaitan dengan jiwa f.
I penghambat terjadinya mobilitas pengembaraan seseorang adalah.... ')

l. sosial adalah pernyataan nomor .... a. Urbanisasi karena terkekang oleh /
.i a. l dan 2 d. 2 dan 4 adat istiadat

I ;. i i., E e. 3 dan 4 b. Urbanisasi karena t<eaaarn /
') c. 2 dan 3 ekonomi yang tidak menentu ''.,

f, 18. Salah satu faktor yang mendorong c' Dipindahkan sesuai progrm /
I terjadinya mobilitas sosial adalah.... pemerintah untuk pemerataan '",

t a. Perbedaan ras Penduduk I
i O. perbedaan jenis kelamin d. Keinginan untuk melihat daerah r',

t c. Komunikasi yang bebas la in t
'', d. Urbanisasi e. Daerahnya dlnyatakan berbahaya l.

{ e. Diskriminasi kelas untuk tempat tinggal I', I.
)

l, , lsilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 
I

) 1,. Ahli yang mengemukakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, I
f. keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya I

I z. llliilr:r,rat diangkat menjadi bupati merupakan contoh dari .... i
t 3. Peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial ft,, lainnya yang sederajat merupakan pengertian .... ,.,

I 4. Seseorang yang melakukan transmigrasi berarti mereka sudah melakukan mobilitas .... /
,1 5. Mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, ''1

f peperangan dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok- /'', kelompok dalam masyarakat disebut ..... 
' f.

| 6. y:,lyil Horton dan Hunt, ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobititas f
I sosial vertikal salah satunya adalah....

t 7. Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, menggambarkan konflik .... I
J 8. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang tinggi. ;lIn Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu [.

/ 
untuk berusaha, anak tersebut melakukan mobilitas melalui saluran .... )!r, 9. Merubah penampilannya menjadimeyakinkan dan dianggap sebagaiorang darigolongan I.

) lapisan kelas atas, ia selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus,;r;;;?.rr"tsri I
I. melakukan mobilitas sosial melalui cara .... l,

/ 
10. Pertengkaran orangtua dengan anak termasuk bentuk konflik .... 

I

tI'HA.torioIogiKetcrIltmt.Grrrol--*:|
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(. g. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jeias dan benar!
'it 

;.-"]||ffi,1 r"tiarrc.*aan sosialyang termasuk dalam diferensial sosial, yaitu perbed 
'"nl 

l,
/

I

) Jawab : I
a

t, ,Ir,l
Irt
tI
( 2. Sebutkan dua bentuk mobilitas sosial! t'

I
') 

Jawab : /.
!r 

t,

Ll
/

t 3. Apa yang dimaksud mobilitas horisontal? Berikan contohnya! /.
lol
') Jawab : I/!r )

'l 4. Apa vang l
I-rI. i

ifl(.''II

I 5. Faktor_faktor apa saja yang mendorong mobilitas sosial?

I' 
^L )!.

i 
rawab , l

)
lI
ll.!'. I,lII.iI'Itr
Iitit,'il

IIitit
i(l 'rirtlrrri@,
(- 

- 
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) A, Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang paling tepat! j
r. 1. Stratifikasi sosial dalam era sebagainya. Ini merupakan l.

) industrialisasi lebih dipengaruhi oleh diferensiasi sosial berdasarkan .... j
I laktor-faktor berikut, yaitu.... a. Penghasilan f.

/ a. keturunan, pendidikan, dan b' Pendapatan 
J

I f<ekuasaan c' Etnis I'

I b. kekayaan, pendidikan, dan d' Gender 
t'. Kerurunan e ' Profesi r,

) c. pendidikan, prestasi, dan jabatan 6. Di lndonesia terdapat berbagai *...rn f[., d. jabatan, kekuasaan, dan suku bangsa, misalnya Jawa, Sunda, L

) pendidikan Minangkabau, dan lain-lain. Ciri-ciri ftl e. kualitas pribadi, prestasi, dan mendasar dari suku bangsa adalah .... 1.,

) ou*,,,Oun modal a. Tipe fisik, agama, bahasa, gaya It - hidup I"

) 2. Berikut inifaktor-faktor terbentuknya b. Tipe fisik, agama, kesenian, adat J
[. pelapisan sosial yang terjadi dengan c. Tipe fisik, bahasa, adat, [.

) sendirinya, kecuali .... kebudayaan J
f. a. kepandaian d. Bahasa, adat, gaya hidup, f.

) n. tingkat umur pekerjaan )
l. ,. sifat keaslian e. Agama, bahasa, kesenian, gaya (

) d. pemilikan harta hiduP 
/

I. e. keturunaan 7. Rambut halus dan pirang secara umum l.

) 3. Setelah melakukan penelitian dan merupakan ciri fisik dar] ras.... I
'', menyelesaikan skripsinya, seorang 3' Austroloid d' Veddoid t'

I ,;il];';, akan memp",",.;;;;.? b Mongoloicl e Negroid I[. "'"j''"'"':: :^"" ":'"'."-'"': c. caucasoid t.
r sariana. Status mahasiswa tersebut i

l! termasuk dalam .... B. Di lndonesia terdapat agama,lslam, 
1

i a. Ascribed status Kristen, Hindu, dan Budha sehingga ',

( b. Achieved status berkembang kelomR.ok kelompok /
/ c. Assigned status umat beragama' Hal tersebut !'

I d. Diferensiasi menunjukkan adanya diferensiasi fro ,.-.:,-'-. 
' sosial yang disebabkan oleh .... Ir.

i e. Stratifikasi '. . " - 
,i

I a. setiap agama memPinyai ;l
l, 4. Close sociolstrotificotion tampak pada kepercayaan berdasarkan wahyu I.,

) masyarakat.... b. agama menjadi salah triu f[., a. Maju pembentuk faktor pembentuk I.,

I b. Modern identitas sosial II. c. Pertanian c. setiap umat beragama I,

) ; reodal mempunyai tingkat sosial Yang I
f. e. lndustri berbeda I.,

) ' d. kedudukan manusia di hadapan )
f. 5. Dalam suatu masyarakat modern yang Tuhan adalah sama (
1 Uompleks yang terdiri dari pegawai, e. setiap agama mempunyai /
f. pedagang, pengusaha dan perbedaandalamberibadah f.

/ 'l $ila-loiclcgiKetcrrrttmt.Garol .u-u**** i! I
|'l,mI.,9..9I9'I[tr5...'rrl..]!!J..';!-.i:::]'1it].1:{P.2;}'q'+ur!.l
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{ 10. Orang-orang kulit hitam di Afrika 1.3" Perhatikan skema struktur sosiat f
) Selatin pernah mengalami berikut ini : I
L, diskriminasi dan menduduki lapisap Skema di atas menunjukkan struktur l.

I r"l'r, o.*.h sebagai akibat .... ertikal yang bersifat .... tt', a. politik apartheid a' campuran t',

/ ;. ["^o'n antar suku b' homogen ][', ;. ;;;, liberal c' tertutup t'

/ ;. o"ro,o,um rencjah d' ot0matis I

'', e. ekonomi lernah e' sengaja (,
)

t 11. perhatikan gejara sosiar di bawah ini! 1'4' 
[il1';ffi5;'hy,J:,Xflr"JJ;?:?:il (

t 
1) Penduduk lndonesia berasal dari di tndonesia adalah .... 

- - - 
I[. berbagai suku bangsa a. banyak bahasa daerah yang r',

) 2) lbu Hj. Laeliyanti dialih tugas dari digunakan ' " 
I[., guru menjadi kepala sekolah b. sumber kekayaan alam yang t.,

I 3) iir*u SMA Negeri l Batang beragam '-"" I1,, berasal dari berbagai SMP Negeri c. jumlah penduduk yang sangat I'
)

t dan swasta besa r i
4) Pegawai Negeri terdiri dari d. pemerintahan yang sentralistik !r

t'

I berbagai pangkat dan golongan e. bentuk wilayah kepulauan
I'' gaji 15. Pada masvarakat vane rnemberlz'i g,J' 15. Pada masyarakat yang rnemberlakukan )

f Yang menunjukkan struktur sosial sistem pelapisan sosial tertutup, f
'', horisontal aclalah .... individu masuk menjadianggota suatu '1

I a. 1) dan 2) lapisan melalui .... {
'j b. 1) dan 3) a. jasa kepada masyarakat ')

{ c. 2) dan 3) b. upacara adat yang berat f
'i d. 2) dan a) c. proses pengangkatan i
( e. 3) dan a) d' persetujuan ketua adat f.

) 12. perhatikan gambar stratifikasi sosial e' kelahiran/keturunan 
i

L di bawah inil 16. Gambar di bawah ini menunjukan [.

) . stratifikasi pada masyarakat.... t
{, ,\ 

keteranganl 
' Bangsawan f,

J ,"o' A - pengusaha besal Pegawai kerajaan j
l, / u-t B - pengusaha ' Pedagang {,

L/_7 \ 
- ;;il;;; ' Rakvat ierata I!, / ., .,.-. l\ a. Traditional f,

) 
C - pengusaha kecil b. perkotaan 

/I. .. Horhogen f.

) Berdasarkan gambar diatas dapat di d' Feodal j
[ 

"laskan 
bahwa pembentukan e' Berkasta f.

j stratifikasi sosial berdasarkan atas 17. Berikut ini cara penyelesaian /
l" kriteria.... pertentangan tanpa kekerasan, l.

I I ;H::::li:il:il-, jt'"lxl*ri;,, I
l : :::i*.n:;1'f'" : ::;;::::"' l
) ;. irr",.r modat d' akomodasi )
l, - e. akulturasi f.

tI.u,.=.'}fA-lorlclcgil(etorIIlmt.Garglt,1.
t 

- 
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/. 18. Fungsi straiif:kas; soslal yang 21. Dahulu di Afrika Selatan, ada t

J berk"aitan ien=an pencapaian tugas anggapan bahwa masyarakat kulit tf', utama mas\rarakat sesuai dengan putih lebih tinggi derajatnya 'i
I nilai k:ai,r=n adalah.... dibandingkan masyarakat kulit hitam. I
'', a. i,,lenyatukan dengan Saat itu, berlaku perbudakan dan 'j

( mengkoordinasikan unit-unit politik diskriminatif..ff.al,tersebut f.

I yang ada dalam struktur sosiai merupakan contoh dari tindakan .... )
I b. Menyusun, mengatur, dan a. apartheid l:

) mengawasi hubunngan diantara b. primordialisme 
)

f. 
"nggota 

masyarakat c. etnosentrisme f,

t c. Menunjukan peringkat yang d. sectarian j
f. berhubungan dengan peran- e. megalomania I.

t peran khusus dalam masyarakat 22. Barang siapa yang memiliki kekayaan I
f. d. Mendistribusikan hak-hak dan berlimpah, ia akan mendapatkan 'i

I kewajiban kedalam strata sosial ;erlakuan khusus ari., 
-J"rUls;i 

Iti yang berbeda bidang kehidupan. Pernyataan ini ')

I e. M e m be rika n kese m pata n berkaitan dengan dimensi .... {.
'i kepada setiap individu untuk a. privilese )
l! menempulr strata yang b. prestise (

I ,, o0,"1,.'::::::r." atau paham ,;ang : :::::i1i:. I
l menunjukkan srkap berpegang teguh e. kekuasaan It,, pada hal-hai ryang sejak semula 23. lnterseksi sosial terjadi ketika sistem '',

I 
melekat. pada diri individu, seperti sosial melakukan seleksi dengan cara (,

t., ras, suku, bangsa, dan agama

I 
;;;rr*. konsekuensi dari adany, ,. mencari perbedaan dari berbagai I

I "" persamaan )
L a. primordialisme b. menentukan aspek yang sama f.
j b. diferensiasi sosial dari berbagai perbedaan )
f. c. stratifikasi masyarakat c. mencari persamaan khusus dan f,

) d. pelapisan masyarakat persamaan umum )(. e. etnosentrisme d. menentukan fungsi struktur sosial I.,

I 20. pak yono memimpin sebuah e. mencari ciri khas dari suatu 
It', perusahaan yang cukup terkenal. la kelompok

I [.*'.0r. menempatkan posisi- 24. proses penguatan atau peneguhan I
'i posisi yang penting kepada orang keanggotaan individu yang berbeda )
(! yang sesuku dengan dia. Hal itu dalam satu kelompok sosial tertentu f,

I r';;,'il:?5i:,,:1T" ll'"?,,1J";,.u,, I
) b. etnosentrisme b. integrasi sosial )
(. ,. pelapisan masyarakat c. konsolidasi |.

) 
d. stratifikasi masyarakat d. asimitasi 

IL e. diferensiasi sosial e. akulturasi

tl
l. l rHA - tctictesi Ketqr rt lmt. Gntel -" t
;4 'Yl
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11 "\* ;\ .-'\*- .k t\. ;L ;n 
--...'lr.* 

iL ;\* r\ t\* r\-i\* ;\- i\* t\ ;\'\- i\i)

{. 25. Mita orang Minangkabau, beragama c. aktivis dengan masyarakat d

t lslam, pedagang kain dari pasar Baru, d. masyarakat dengan pemerintah I
'', dan Mei keturunan Cina, beragama e. aparat dengan masyarakat 'i
' .l^^-^^.^n-+rr eli Drcrr Qrrrr #

f- Budha, pedagang sepatu di Pasar Baru' 
29. perbedaan konflik dengan kekerasan fl.

d I::: ffiliil iffir::er 
interseksi adarah " j

l a. ras, agama, dan profesi a' aktivitas konflik tidak I
# 

lgama' dan protesi. 
. menimburkan reaksi vans berarti, J

{ b. keturunan, profesi, dan 
"'^:^^:.^: ,:,^'" ':": 

"-'"' ''' f.
. .^:+^^ sedangkan dalam kekerasan iI komunitas -,

f. c. status sosial, komunitas dan menimbulkan reaksi keras' f

# agama L 
bahkan benturan fisik 

J
{" d" agama , status sosial dan suku b. dalam konflik ada rencana atau f,

# bangsa niat mencelakakan pihak lain, /
t e. profesi, komunitas dan agama. sedangkan dalam kekerasan tidak L
t)

I 26. Berikut yang merupakan contoh- ada 
f'i 

contoh konflik antar kelas sosial c' konflik muncul karena'j

t adalah.... kesalahpahaffidfl,..sedan'kan f-) 
a. konflik antara kelas ia clengan kekerasan muncul karena niat t

f. kelas iib di suatu sma menjatuhkan lawan (

I 
r--.. 

t
t 

{sq}rrr JJ* , tila - rorictcgi xarrr xl tmt.lcerrll {

J n. konflik antara suami dengan istri d. konflik dilakukan untuk suatu )
fl .. konflik antara anak dengan orang tujuan, sedangkan kekerasan L

J tua tanPa tujuan Pasti If. d. konflik antara buruh dengan e. konflik diawali dengan adanya ''.

' 
"Orn prasangka, sedangkan kekerasan fd majikan p.rasangka, sedan. 

f.
'i e. konflik antar kelompok pemuda tidak 

)

( di desa 
30. seseorang yang dibesarkan di f

l 27. Konf lik yang kadang-kadang terjadi lingkungan keluarga/ masyarakat yang /
1". untara kelompok generasitua dengan menjunjung tinggi nilai tradisional L,

/ 
generasi muda ditandai adalvl bertemu dengan seseorang yang /l" perbedaan pandangan, sikap, tingka.l 

oibesarkan daram ringkungan keruarga/ 
r'1

t fL:,:::J:jXifll;f;i:"lnT[ Lusyara*atyung*unlu;j;;;ffiffi I
f- " --"""""; :. " "" perbedaan nilai yang dianut oleh i'.

'" a. umur/usia

i ;. u"r"",'nrun kedua belah pihak sehingga o':'l 
I!'. _: , , menimbulkan konflik, hal tersebut I.-. C. DeruDanan SOSlal !

t d. posisi dalam masyarakat disebabkan oleh "" {
'i e. peranan yang berbeda a. Perbedaan antar individu ')

g b. Perbedaan latar belakane /t, 28. Apabila aparat keamanan menggrebeg ,._,-. -,-..^^ _ - !r

) prru, r,"giu1rr rn,'trit, rurr,.rrr, kebudayaan t
( i"H,i l'""r,,u antara .... c' Perbedaan kepentingan l:

t, I ;:*:::,"trilI:fl'',*u* ! ;il::::: ;:n:i I
I
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l, , Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan bcnar! 1

t , :utrrt"n pengertian stratifikasi sosral? I
t Jawab , I
't !alt

t_

( ,t'2. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertil<al dan horisontal serta berikan t

I 
'\- 

contohnYa masing-masing! 
I

( _(
I

I 
3. Apakah perbedaan antara konflik dan kekerasan?

' Jawab :

t-I
I.

|?-

I \9 reraskan

Io. Jawab :

I

sebab-sebab terjaciir',,a kcnflr< i

Jelaskan dampak mobilitas sosial horisontal yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi!

Jawab:

tI,HA.torioIogiKeIcrXllmt.Gqrrrt.-t
f- f
b\.J \.J \.J \. \.: -'rh.! ru }: \: \: \": e": \:ru \.l \": \.: \"r \.J \.i U

I
ls
l
I
/

I
I
L

I
I
I
I
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