
08-Feb-12 

1 

KONSEP SOSIOLOGI 

 

 

 

 

Suroso, M.Kes. 

Jurusan Kebidanan 

Politeknik Kesehatan Surakarta 

PENGERTIAN SOSIOLOGI 

Nb: diharapkan mahasiswa mengerti & 
dapat menjelaskan tentang ilmu 

pengetahuan, pengertian & objek 
sosiologi. 



08-Feb-12 

2 

SOSIOLOGI 

♠  Sosiologi       bahasa latin Socius     kawan/teman. 

♠  Logos       ilmu pengetahuan. 

♠  Ilmu Sosiologi         ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 

♠  Masyarakat       sekelompok individu yang mempunyai 
hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki 
budaya. 

♠  Sosiologi        mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, & 
perilaku sosial manusia dgn mengamati perilaku kelompok yg 
dibangunnya.  

♠  Kelompok        mencakup keluarga, suku, bangsa, negara, dan 
berbagai organisasi politik, ekonomi dan sosial 

PENCETUS SOSIOLOGI sbg ILMU 
SOSIAL 

♠ August Comte     thn 1842.  Comte di 

kenal sbg BAPAK SOSIOLOGI.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Auguste_Comte.jpg
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  Lester F.Ward     ilmuwan Amerika  

    Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan 
pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun 
dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di 
kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. 

PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLOGI 

♠  "Cours De Philosophie Positive" karangan August Comte (1798-
1857).  

♠  Tiga tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing meru- 

    pakan perkembangan dari tahap sebelumya: 
 ♣ Tahap Teologis adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua 

benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu 
kekuatan yang berada di atas manusia. 

 ♣♣ Tahap Metafisis pada tahap ini manusia menganggap bahwa 
didalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti 
tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh 
karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada 
suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan 
hukum-hukum alam yang seragam. 

 ♣♣♣ Tahap Positif adalah tahap dimana manusia mulai berpikir 
secara ilmiah. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/August_Comte
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AUGUST COMTE 

► Sosiologi Statis 

 

     memusatkan 
perhatian pada 
hukum-hukum statis 
yang menjadi dasar 
adanya masyarakat.   

 

 

   

► Sosiologi Dinamis  

 

     memusatkan 
perhatian tentang 
perkembangan 
masyarakat dalam arti 
pembangunan. 

Yg disumbangkan… 

► Herbert Spencer 

     memperkenalkan 
pendekatan analogi 
organik, yang memahami 
masyarakat seperti tubuh 
manusia, sebagai suatu 
organisasi. 

     Organisasi (Yunani: 
ὄργανον, organon - alat) 
adalah suatu kelompok orang 
dalam suatu wadah untuk 
mencapai tujuan bersama, 
yang terdiri atas bagian-
bagian yang tergantung satu 
sama lain. 

►  Karl Marx 

     Memperkenalkan 
pendekatan materialisme 
dialektis, yang menganggap 
konflik antar-kelas sosial 
menjadi intisari perubahan 
dan perkembangan 
masyarakat. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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Yg disumbangkan… 

♠  Max Weber  ♠  Emile Durkheim 

Memperkenalkan pendekatan 

Fungsionalisme yang berupaya 

menelusuri fungsi berbagai 

elemen sosial sebagai pengikat 

sekaligus pemelihara keteraturan 

Sosial. 

Memperkenalkan pendekatan  

Verstehen (pemahaman), yang  

berupaya menelusuri nilai,  

kepercayan, tujuan dan sikap yang 

menjadi penuntun perilaku manusia. 

DEFINISI SOSIOLOGI 

♣  Pitirim Sorokin 

   Sosiologi adalah ilmu 
yang mempelajari 
hubungan dan 
pengaruh timbal balik 
antara aneka macam 
gejala sosial 
(misalnya gejala 
ekonomi, gejala 
keluarga, dan gejala 
moral)  

♣  Roucek dan 
Warren 

   Sosiologi adalah ilmu 
yang mempelajari 
hubungan antara 
manusia dalam 
kelompok-kelompok  

http://id.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://id.wikipedia.org/wiki/Emile_Durkheim
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Sambungan… 

♣  William F. Ogburn dan 
Mayer F. Nimkopf 

     Sosiologi adalah penelitian se 

     cara ilmiah terhadap interaksi 

     sosial dan hasilnya, yaitu or- 

     ganisasi sosial. 

♣  J.A.A Von Dorn dan C.J. 
Lammers 

     Sosiologi adalah ilmu penge 

     tahuan tentang struktur-struk 

     tur dan proses-proses kema- 

     syarakatan yang bersifat 
stabil. 

 

 

♣  Max Weber 

     Sosiologi adalah ilmu yang ber 

     upaya memahami tindakan-tin 

     dakan sosial. 

♣  Selo Sumardjan dan 
Soelaeman Soemardi       

     Sosiologi adalah ilmu kemasya 

     rakatan yang mempelajari  

     struktur sosial dan proses-
proses sosial termasuk 
perubahan sosial. 

 

Sambungan… 

♣  Paul B. Horton 

     Sosiologi adalah ilmu yang me 

     musatkan penelaahan pada ke 
hidupan kelompok dan produk 
kehidupan kelompok tersebut. 

♣  Soejono Soekanto 

     Sosiologi adalah ilmu yang 
memusatkan perhatian pada 
segi-segi kemasyarakatan yang 
bersifat umum dan ber-usaha 
untuk mendapatkan pola-pola 
umum kehidupan ma- 
syarakat. 

 

♣  William Kornblum 

     Sosiologi adalah suatu upaya 
ilmiah untuk mempelajari 
masyarakat dan perilaku sosial 
anggotanya dan menjadikan 
masyarakat yang bersangkutan 
dalam berbagai kelompok dan 
kondisi. 

♣  Allan Jhonson 

     Sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari kehidupan dan 
perilaku, terutama dalam 
kaitannya dengan suatu sistem 
sosial dan bagaimana sistem 
tersebut mempengaruhi orang 
dan bagaimana pula orang 
yang terlibat didalamnya 
mempengaruhi sistem 
tersebut. 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_F._Ogburn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayer_F._Nimkopf&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=J.A.A_Von_Dorn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=C.J._Lammers&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=C.J._Lammers&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selo_Sumardjan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soelaeman_Soemardi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soejono_Soekanto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soejono_Soekanto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soejono_Soekanto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Kornblum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Jhonson&action=edit&redlink=1
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POKOK BAHASAN SOSIOLOGI 

Ø   Fakta sosial 

 Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan 
yang berada di luar individu dan mempunya kekuatan memaksa 
dan mengendalikan individu tersebut.  

Ø  Tindakan sosial 

 Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan perilaku orang lain.  

Ø  Khayalan sosiologis 

 Khayalan sosiologis diperlukan untuk dapat memahami apa yang 
terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia.  

Ø  Realitas sosial 

 Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai tabir dan 
mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak 
terduga.  

 
 

ALAT utk MELAKUKAN KHAYALAN 
SOSIOLOGIS 

♣♣  Troubles 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

♣♣  ISSUES    

 

    

Permasalahan pribadi 

 individu  

dan  

merupakan  

ancaman terhadap  

nilai-nilai pribadi 

Merupakan hal  

yang ada di luar  

jangkauan kehidupan 

pribadi individu 
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OBJEK SOSIOLOGI 

 

  masyarakat yang berhubungan dan 
juga proses yang dihasilkan dari 
hubungan tersebut.  

  Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk 
meningkatkan kemampuan seseorang 
untuk menyesuaikan diri atau 
beradaptasi dengan lingkungan 
sosialnya. 

TOKOH DAN DEFINISI 
MASYARAKAT  

►  Maclver dan Page 
Masyarakat adalah suatu sis 

     tem dari kebiasaan dan tata 
cara, dari wewenang dan kerja 
sama antara berbagai kelom 

     pok dan penggolongan, dan 
pengawasan tingkah laku serta 
kebebasan-kebebasan ma 

     nusia. Keseluruhan yang se 
     lalu berubah ini kita namakan 

masyarakat. 
 

►  Masyarakat merupakan jalinan 
hubungan sosial dan masya 

     rakat selalu berubah 
 
 

►  Ralph Linton 
Masyarakat merupakan setiap 
kelompok manusia yang telah 
hidup dan bekerjasama cukup 
lama sehingga mereka dapat 
mengatur diri mereka dan me 

     nganggap diri mereka sebagai 
suatu kesatuan sosial dengan 
batasbatas yang dirumuskan 
dengan jelas Selo Soemar 

     djan.  
 
►  Masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama, 
yang menghasilkan 
kebudayaan 
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Sambungan… 

♣   Emile Durkheim, 
masyarakat adalah suatu 
kenyataan objektif individu-
individu yang merupakan 
anggota-anggotanya 

 
♣   Karl Marx, masyarakat 

adalah suatu struktur yang 
mengalami ketegangan 
organisasi ataupun 
perkembangan karena adanya 
pertentangan antara 
kelompok-kelompok yang 
terpecah-pecah secara 
ekonomis 
 
 

♣  M.J. Heskovits, 
masyarakat adalah 
kelompok individu yang 
diorganisasikan dan 
mengikuti suatu cara 
hidup tertentu. 

 
♣  J.L Gillin dan J.P. 

Gillin, masyarakat 
adalah kelompok yang 
tersebar dengan 
perasaan dan persatuan 
yang sama. 
 
 
 

MASYARAKAT 

♠   Proses Terbentuknya 
Masyarakat 
Masyarakat terbentuk ketika 
sekumpulan orang mendiami 
suatu wilayah bersama dan 
menjalin pergaulan sosial 
sehingga menghasilkan suatu 
sistem nilai, sistem sosial, dan 
kebudayaannya. 

♠   Naluri sosial 
Manusia mempunyai naluri 
untuk berhubungan dengan 
sesamanya. Hubungan-yang 
berkesinambungan ini 
menghasilkan pola-pola 
interaksi sosial. 
 

♠    Sistem nilai sosial 
Nilai sosial adalah hal-hal, 
sesuatu, unsur-unsur material 
maupun non material yang 
mengandung ukuran (nilai) yang 
dianggap baik, penting, berguna 
dalam masyarakat.  

      Sistem nilai sosial adalah nilai-
nilai tertentu yang merupakan 
suatu kesatuan untuk suatu 
kepentingan atau kegiatan. 
Contoh: Sistem nilai perkawinan 
didalamnya terdapat nilai cinta 
kasih, nilai pengorbanan, nilai 
saling menyesuaikan, lembaga 
perkawinan, nilai kekerabatan 
dan sebagainya. 

♠    Kebudayaan 
Kebudayaan adalah hasil buah 
budi manusia, didalam 
masyarakat terdapat kebudayaan, 
karena masyarakatlah pembentuk 
kebudayaan.  
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Unsur-unsur Masyarakat  

♣  Manusia yang hidup 
bersama. Di dalam Ilmu 
Sosial tidak ada ukuran 
mutlak ataupun angka 
pasti untuk menentukan 
berapa jumlah manusia 
yang harus ada. Akan 
tetapi secara teoretis 
angka minimnya adalah 
dua orang yang hidup 
bersama. 
b.  

♣♣ Bercampur untuk waktu 
yang cukup lama.  

     Oleh karena dengan 
berkumpulnya manusia akan 
timbil manusia-manusia baru. 
Manusia itu juga dapat 
bercakap-cakap, merasa dan 
mengerti; mereka juga 
mempunyai keinginan untuk 
menyampaikan kesan-kesan 
atau perasaan-perasaannya. 
Sebagai akibat hidup bersama 
itu, timbulah sistem 
komunikasi dan timbulah 
peraturan-peraturan yang 
mengatur hubungan 
antara  manusia dalam 
kelompok tersebut. 
 
 

Sambungan… 

♣Mereka sadar 
bahwa mereka 
merupakan 
satu kesatuan 
 

♣♣Mereka merupakan  
suatu sistem hidup 
bersama. Sistem 
kehidupan bersama 
menimbulkan 
kebudayaan oleh 
karena setiap anggota 
kelompok merasa 
dirinya terikat satu 
dengan lainnya. 
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MANUSIA 

 Dua Hasrat Kuat dalam diri manusia : 
♣ Keinginan untuk menjadi satu dengan 
sesamanya atau manusia lain disekeli- lingnya 
(misalnya, masyarakat). 

   ♣♣ Keinginan untuk menjadi satu dengan 
lingkungan sekelilingnya  Untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan 
diatas, manusia  Mempergunakan pikiran, 
perasaan dan kehendaknya 

Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat agar 
dapat terus hidup: 

 

a. Adanya populasi dan populasi replacement 
b. Informasi 
c. Energi 
d. Materi 
e. Sistem komunikasi 
f. Sistem produksi 
g. Sistem distribusi 
h. Sistem organisasi sosial 
i. Sistem pengendalian sosial 
j. Perlindungan masyarakat terhadap ancaman-ancaman 

yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya. 
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Komponen-komponan dasar 
suatu masyarakat 

▓  Populasi → warga-warga suatu masyarakat yang 
dilihat dari setiap sudut pandangan kolektif.  

▓  Kebudayaan Hasil karya, cipta dan rasa dari  
kehidupan bersama yang mencakup : 
- sistem lambang-lambang 
- informasi 

▓  Hasil-hasil kebudayaan material 
Organisasi sosial → jaringan hubungan antara warga-
warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain 
mencakup : 
- warga masyarakat secara individual 
- peranan-peranan 
- kelompok-kelompok sosial 
- kelas-kelas social 

HAKIKAT SOSIOLOGI 

 Sosiologi adalah ilmu sosial karena yang 
dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. 

 Sosiologi termasuk disiplin ilmu normatif, bukan 
merupakan disiplin ilmu kategori yang 
membatasi diri pada kejadian saat ini dan 
bukan apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. 

 Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni 
(pure science) dan ilmu pengetahuan terapan 
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 Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak 
dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Artinya 
yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola 
peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, 
bukan hanya peristiwa itu sendiri. 

 Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian 
dan pola-pola umum, serta mencari prinsip-
prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi 
manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur 
masyarakat manusia. 

 Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
empiris dan rasional. Hal ini menyangkut metode 
yang digunakan. 

 

MANFAAT SOSIOLOGI 
 Untuk pembangunan 

   Sosiologi berguna untuk memberikan data-
data sosial yang diperlukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian 
pembangunan 

 Untuk penelitian 

   Tanpa penelitian dan penyelidikan sosiologis 
tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang 
efektif atau pemecahan masalah-masalah 
sosial dengan baik 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial


08-Feb-12 

14 

OBYEK SOSIOLOGI 

 Objek Material 

   Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, 
gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia 
yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. 

 Objek Formal 

   Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia 
sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan 
demikian objek formal sosiologi adalah hubungan 
manusia antara manusia serta proses yang timbul dari 
hubungan manusia di dalam masyarakat. 

 

 Objek budaya 

   Objek budaya salah satu faktor yang 
dapat memengaruhi hubungan satu 
dengan yang lain. 

 Objek Agama 

   Pengaruh dari objek dari agama ini dapat 
menjadi pemicu dalam hubungan sosial 
masyarakat, dan banyak juga hal-hal 
ataupun dampak yang memengaruhi 
hubungan manusia. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Objek_Material&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Objek_Formal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Objek_budaya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Objek_Agama&action=edit&redlink=1
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                 THE  END 


