
PENYIMPANGAN SOSIAL
NUR ENDAH JANUARTI, M.A.

PENYIMPANGAN SOSIAL



“

Mahasiswa mampu memahami konsep penyimpangan dan pengendalian sosial

Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan sosial
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MASYARAKAT – SISTEM SOSIAL

NORMA SOSIAL

PRANATA SOSIAL

SISTEM SOSIAL

PRANATA SOSIAL



KONSEP DASAR PENYIMPANGAN

• Mempertimbangkan  : Pranata Sosial 

• Pranata sosial = aturan sosial = pedoman tingkah laku dalam bermasyarakat

• Dipengaruhi oleh proses sosialisasi individu dalam masyarakat

KONSEP DASAR PENYIMPANGAN
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CONT ...

•• Pada proses sosial di masyarakat ada 2 kemungkinan 

deviation 

• Conformitas terjadi jika = antara sistem dan proses sosial terjadi secara 

selaras

• Deviation terjadi jika = antara sistem dan proses sosial tidak terjadi secara • Deviation terjadi jika = antara sistem dan proses sosial tidak terjadi secara 

selaras

Pada proses sosial di masyarakat ada 2 kemungkinan  conformitas atau 

Conformitas terjadi jika = antara sistem dan proses sosial terjadi secara 

Deviation terjadi jika = antara sistem dan proses sosial tidak terjadi secara Deviation terjadi jika = antara sistem dan proses sosial tidak terjadi secara 



DEVIASI

• Deviation = deviasi = penyimpangan = masalah sosial • Deviation = deviasi = penyimpangan = masalah sosial 

 adanya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sosial ataupun nilai dan 

norma sosial

• Penyimpangan menjadi sumber masalah sosial 

sistem sosial sistem sosial 

Deviation = deviasi = penyimpangan = masalah sosial Deviation = deviasi = penyimpangan = masalah sosial 

perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sosial ataupun nilai dan 

Penyimpangan menjadi sumber masalah sosial  membahayakan tegaknya 



TINJAUAN PENYIMPANGAN

1. Disebabkan karena pergaulan berbeda sehingga terjadi proses alih 1. Disebabkan karena pergaulan berbeda sehingga terjadi proses alih 

budaya

2. Pemberian cap/ julukan / labelling

3. Struktur sosial yang tidak dapat menyesuaikan perkembangan individu/ 

masy di dalamnya (lemahnya kontrol sosial)

4. Perbedaan kesadaran moral masing4. Perbedaan kesadaran moral masing

Terkadang penyimpangan diperlukan sebagai cara untuk menentukan 

bentuk moral di sebuah masyarakat. 

TINJAUAN PENYIMPANGAN

Disebabkan karena pergaulan berbeda sehingga terjadi proses alih Disebabkan karena pergaulan berbeda sehingga terjadi proses alih 

Struktur sosial yang tidak dapat menyesuaikan perkembangan individu/ 

masy di dalamnya (lemahnya kontrol sosial)

Perbedaan kesadaran moral masing-masing individuPerbedaan kesadaran moral masing-masing individu

Terkadang penyimpangan diperlukan sebagai cara untuk menentukan 

bentuk moral di sebuah masyarakat. 



CARA MENGIDENTIFIKASI PENYIMPANGANCARA MENGIDENTIFIKASI PENYIMPANGAN



CONT ...

Identifikasi :

1. Logika statistik : menyimpang adalah jauh dari normal atau rata

2. Jalan diskriminasi/ pemisah antara ciri masyarakat yang mendorong 

stabilitas (fungsional) dan mengganggu stabilitas (disfungsional)

3. Relativitas  tindakan menyimpang adalah kegagalan mematuhi aturan 3. Relativitas  tindakan menyimpang adalah kegagalan mematuhi aturan 

kelompok

: menyimpang adalah jauh dari normal atau rata-rata

antara ciri masyarakat yang mendorong 

stabilitas (fungsional) dan mengganggu stabilitas (disfungsional)

tindakan menyimpang adalah kegagalan mematuhi aturan tindakan menyimpang adalah kegagalan mematuhi aturan 



KATEGORI PENYIMPANGANKATEGORI PENYIMPANGAN



CONT ...

Ada 2 kategori :

1. Penyimpangan murni

 perilaku tidak menaati aturan dan juga dianggap demikian oleh pihak 

lain

2. Penyimpangan terselubung2. Penyimpangan terselubung

 sebuah perilaku tercela namun tidak ada reaksi atau tidak ada yang 

melihat sehingga seolah-olah tidak ada masalah. 

perilaku tidak menaati aturan dan juga dianggap demikian oleh pihak 

sebuah perilaku tercela namun tidak ada reaksi atau tidak ada yang 

olah tidak ada masalah. 



BENTUK PENYIMPANGAN



PELAKU

1.1. Penyimpangan individu

2. Penyimpangan kelompok



SIFAT

1.1. Positif  mengarah pada nilai sosial yang berlaku 

2. Negatif  mengarah pada nilai sosial yang desdruktif

mengarah pada nilai sosial yang berlaku  dinamis

mengarah pada nilai sosial yang desdruktif



INTENSITAS

1.1. Primer  sementara

2. Sekunder  berulang  membentuk sistemmembentuk sistem



FAKTOR PENYEBAB PENYIMPANGANFAKTOR PENYEBAB PENYIMPANGAN



FAKTOR

1.1. Internal  dari individu sebagai subjek di lingkungan sosial

2. Eksternal  lingkungan sosial di sekitar individu

dari individu sebagai subjek di lingkungan sosial

lingkungan sosial di sekitar individu



PENGENDALIAN SOSIALPENGENDALIAN SOSIAL



KONSEP DASAR

•• Penyimpangan = ketidaksesuaian proses sosial dengan sistem sosial

• Perlu kontrol sosial untuk dapat 

1) mendidik

2) memaksa

3) mengembalikan

masyarakat agar kembali atau menemukan sistem yang sesuai untuk 

keberlangsungan sebuah kelompok masyarakat tertentu

Penyimpangan = ketidaksesuaian proses sosial dengan sistem sosial

masyarakat agar kembali atau menemukan sistem yang sesuai untuk 

keberlangsungan sebuah kelompok masyarakat tertentu



SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL 

Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki peran untuk dapat melakukan 

proses pengendalian sosial 

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL 

Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki peran untuk dapat melakukan 



JENIS PENGENDALIAN

•• Formal 

• Non formal 
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