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TUJUAN PEMBELAJARAN :

 Mahasiswa mampu memahami masalah sosial 
budaya dalam berbagai perspektif

 Mahasiswa mampu menganalisa permasalahan 
sosial budaya menggunakan berbagai perspektifsosial budaya menggunakan berbagai perspektif



Perspektif 

 Teori Fungsional Struktural

 Teori Konflik

 Interaksionisme Simbolik



MASALAH SOSIAL 
DALAM PERSPEKTIF 
STRUKTURAL STRUKTURAL 
FUNGSIONAL



PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL

 Pokok persoalan sosiologi adalah fakta sosial

 Fakta sosial : struktur sosial dan pranata sosial

 Struktural Fungsional : struktur sosial dan pranata 
sosial berada dalam sistem sosial yang terdiri atas sosial berada dalam sistem sosial yang terdiri atas 
eleman yang berkaitan satu sama lain 
komplementer dan terintegrasi  keseimbangan 

 Struktur dalam sistem  fungsional 

 Nilai sosial muncul sebagai konsensus  social 
control 



PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL 
MENINJAU MASALAH SOSIAL BUDAYA

 Patologi Sosial

 Disorganisasi Sosial

 Perilaku Menyimpang



1. TINJAUAN PERSPEKTIF PATOLOGI SOSIAL

 Melihat Organisme dalam kondisi ‘sehat’ atau 
‘sakit’

 Jika organisme memiliki masalah = masyarakat 
yang sakit yang sakit 

 Dasar pemikiran : studi A.comte tentang statika 
(Struktural) dan dinamika sosial (proses/ fungsi)

 Herbert Spencer dalam analoginya, terdapat 
organisme besar antara human society (sistem 
sosial) dan human body (sistem biologis)



Teori Herbert Spencer (Organisme Sosial)

1. Masyarakat maupun organisme hidup sama sama mengalami 
pertumbuhan

2. Semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula 
bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang 
menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin 
besar

Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis 3. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis 
maupun organisme sosial mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. 
Mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang 
berbeda pula

4. Perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan 
pada bagian lain dan pada akhirnya juga perubahan di dalam 
sistem secara keseluruhan

5. Bagian-bagian tersebut walaupun saling berkaitan merupakan 
struktur mikro yang dapat dipelajari secara terpisah.



Cont..

 Masalah sosial akan terjadi jika individu atau 
institusi sosial tidak berhasil mengatur dan 
menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang 
terjadi sehingga menyebabkan terganggunya 
organisme sosial. organisme sosial. 

 Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam 
proses sosialisasi  bisa menjadi “virus” yang 
menyebar melalui interaksi sosial



Cont ...

Masalah sosial berasal dari kegagalan masyarakat 
dalam menyesuaikan berbagai tuntutan yang 
selalu berkembang, dan kegagalan melakukan 
penyesuaian antarbagian masyarakat. 

 Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang 
mampu mewujudkan social adjustment (penyesuaian 
sosial)

 Masyarakat yang sakit mewujudkan social 
maladjustment (ketidaksesuaian sosial/ disorganisasi)



2. TINJAUAN PERSPEKTIF DISORGANISASI SOSIAL

 Menekankan pada struktur dan fungsi organism : 

organized/ disorganized?

integrasi/ disintegrasi?

 Sistem : struktur yang mengandung seperangkat 
aturan, norma, dan tradisi sebagai pedoman untuk 
melakukan tindakan dan aktivitas.

 Struktur : value, status, position, institution



2. TINJAUAN PERSPEKTIF DISORGANISASI SOSIAL

 Untuk mencapai organisasi sosial maka perlu 
mewujudkan koordinasi di antara bagian berbeda 
dalam sistem sosial (social rules)

 Social organized >< Social disorganized

 Keserasian hubungan antar bagian terjadi 
keharmonisan atau tidak



Cont... 

 DISORGANISASI SOSIAL terjadi jika 

a. Tidak ada norma yg jelas sebagai acuan bertindak 
(Normlessness)

b. Kondisi dengan beberapa aturan, namun bersifat  
kontradiktif (Culture conflict )

c. Pelanggaran aturan dianggap sebagai hal yang 
biasa (Breakdown)



3. TINJAUAN PERSPEKTIF PERILAKU MENYIMPANG

 Mempertimbangkan  : Pranata Sosial 

 Pranata sosial = aturan sosial = pedoman tingkah 
laku dalam bermasyarakat

 Dipengaruhi oleh proses sosialisasi individu dalam  Dipengaruhi oleh proses sosialisasi individu dalam 
masyarakat

 Memunculkan conformitas atau deviation 



Cont ...

Masalah sosial terjadi jika terdapat penyimpangan 
perilaku terhadap berbagai aturan sosial ataupun 
nilai dan norma sosial (deviation)

Perilaku menyimpang menjadi sumber masalah sosial 
 membahayakan tegaknya sistem sosial 



Cont ...

Ada 2 kategori :

1. Penyimpangan murni

 perilaku tidak menaati aturan dan juga 
dianggap demikian oleh pihak laindianggap demikian oleh pihak lain

2. Penyimpangan terselubung

 sebuah perilaku tercela namun tidak ada 
reaksi atau tidak ada yang melihat sehingga 
seolah-olah tidak ada masalah. 



Cont ...

Identifikasi :

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

2. Jalan diskriminasi antara ciri masyarakat yang 2. Jalan diskriminasi antara ciri masyarakat yang 
mendorong stabilitas (fungsional) dan 
mengganggu stabilitas (disfungsional)

3. Relativitas  tindakan menyimpang adalah 
kegagalan mematuhi aturan kelompok



BEBERAPA KAJIAN LAIN DALAM 
KONTEKS STRUKTURAL FUNGSIONAL

Teori cultural lag (kelambanan budaya atau
kelambanan kultural)

 Apabila bermacam-macam bagian dari
kebudayaan berkembang secara tidak imbang,kebudayaan berkembang secara tidak imbang,
tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan, maka kebudayaan tadi akan
mengalami proses kelambatan kultural (cultural lag,
kelambanan budaya).



KLASIFIKASI MASALAH SOSIAL DAN SEBAB-SEBABNYA
(DALAM KONTES STRUKTURAL FUNGSIONAL)

a. Faktor ekonomis antara lain kemiskinan, 
pengangguran, pemogokan, penggusuran dan
sebagainya.

b. Faktor biologis , misalnya penyakit - penyakit.

c. Faktor psikologis timbul persoalan, seperti penyakitc. Faktor psikologis timbul persoalan, seperti penyakit
syaraf (neurosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa.

d. Perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik
rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor
kebudayaan.



Suatu masalah dapat digolongkan ke dalam
lebih dari satu kategori. 



NEXT WEEK

2. Perspektif Konflik

3. Perspektif Interaksionisme Simbolik
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