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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 KONFLIKPERSPEKTIF KONFLIK



PERSPEKTIF KONFLIK

 Dibangun berdasarkan paradigma fakta sosial

 Meninjau fenomena berdasarkan kondisi sistem 
sosial masyarakat (struktur dan dinamika)

 Beberapa tinjauan : Beberapa tinjauan :

1. Teori Konflik Ralp Dahrendorf

2. Teori Konflik Lewis A Coser



1. Teori Konflik Ralph Dahrendorf

 Bertentangan dengan paradigma SF

 Masyarakat tidak hanya dari struktur fungsional, 
namun terdapat kepentingan yg saling berupaya 
untuk mencapai tujuan kepentingan 

Masyarakat memiliki 2 wajah : Konflik dan  Masyarakat memiliki 2 wajah : Konflik dan 
konsensus

 Wewenang dan posisi sosial seseorang merupakan 
fakta sosial

 Distribusi wewenang dan kekuasaan yg tidak 
merata menentukan konflik sosial secara sistematik



PERSPEKTIF KONFLIK >< SF

(Ralp Dahrendorf )

1. SF masyarakat bergerak dalam keseimbangan

Konflik  masyarakat dinamis ditandai 
pertentangan yang terjadi diantara unsur2nya. 



PERSPEKTIF KONFLIK >< SF

(Ralp Dahrendorf )

2. SF  setiap elemen memberikan dukungan 
terhadap stabilitas

Konflik  setiap elemen memberi sumbangan 
terhadap disintegrasi sosialterhadap disintegrasi sosial



PERSPEKTIF KONFLIK >< SF

(Ralp Dahrendorf )

3. SF  anggota masy terikat secara informal oleh 
norma, nilai dan moralitas umum

Konflik  keteraturan masyarakat disebabkan 
oleh tekanan atau pemaksaan oleh golongan oleh tekanan atau pemaksaan oleh golongan 
yang berkuasa. 



2. Teori Konflik Lewis A Coser

 Integrasi fungsionalisme dan konflik

 Konflik bersifat Fungsional secara positif dan 
negatif

 Fungsional Positif : memperkuat kelompok,  Fungsional Positif : memperkuat kelompok, 
membantu menentukan batas-batas kelompok

 Fungsional Negatif : melawan struktur, menyerang 
nilai dalam masyarakat



FUNGSI KONFLIKFUNGSI KONFLIK



FUNGSI KONFLIK

1. Alat memelihara solidaritas

2. Menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain

3. Mengaktifkan peran individu

4. Memiliki fungsi komunikasi4. Memiliki fungsi komunikasi



TINJAUAN PERSPEKTIF KONFLIK 
DALAM MASALAH SOSIAL BUDAYA



TINJAUAN PERSPEKTIF KONFLIK DALAM 
MASALAH SOSIAL BUDAYA (Soetomo)

1. Tinjauan Konflik Nilai

2. Tinjauan Institusional



1. TINJAUAN KONFLIK NILAI

 Memahami bahwa “penyakit” atau ekspektasi 
sosial di masyarakat merupakan konsep subjektif 
(dari individu) sehingga sulit dijadikan referensi 
dalam masalah sosial

 Penyimpangan terhadap peraturan tidak sama 
dengan kegagalan dari peraturan dalam 
mengendalikan masyarakat



Cont..

a. Semakin berkembang masyarakat, dapat terjadi 
peyimpangan, karena pelaku terbiasa hidup dalam 
kelompok lain yang memiliki nilai berbeda

 Masalah sosial terjadi jika 2 kelompok atau lebih Masalah sosial terjadi jika 2 kelompok atau lebih 
dengan nilai berbeda saling bertemu atau 
berkompetisi

 Jika terjadi kompromi ?

 Jika tidak terjadi kompromi?



Cont..

b. Kompleksitas masyarakat memunculkan minoritas 
dan mayoritas

 Minoritas dan mayoritas (rasial, etnik, asimilasi) 
merupakan bentuk perlakuan kelompok dalam 
masyarakatmasyarakat

 Minoritas dan mayoritas memunculkan keragaman dan 
prasangka yang mengarah diskriminatif



2. TINJAUAN INSTITUSIONAL

 Masalah sosial adalah salah satu bentuk kondisi 
sosial

 Basis/ unit memahami masalah sosial adalah 
masyarakat khususnya struktur sosialmasyarakat khususnya struktur sosial

 Melihat masalah sosial berdasar “cacat” sistem 
pada struktur sosial dan institusi



Cont ...

a.  Masyarakat tersusun dalam suatu struktur yang 
mana masyarakat di dalamnya memiliki kekuatan 
(power), kesempatan dan peluang berbeda

- ada yg dapat mengendalikan dan mengontrol - ada yg dapat mengendalikan dan mengontrol 
struktur lain

- ketimpangan dan distribusi yang tidak merata 
menyebabkan masalah sosial 



Cont ...

b. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan 
dasar dan berusaha memenuhinya. Proses 
pemenuhan kebutuhan akan berhubungan dengan 
manusia lain dan struktur masyarakat

- masalah sosial muncul jika masyarakat tidak 
mampu memenuhi kebutuhan 

- masalah sosial muncul jika menempuh cara-cara 
di luar sistem 



STUDI KASUS

 Bagaimana perspektif konflik meninjau MASALAH 
DAMPAK PEMBANGUNAN HOTEL “MASSAL” DI 
YOGYAKARTA (sudut pandang konflik nilai dan 
institusional?)
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