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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 

INTERAKSIONISME 
SIMBOLIKSIMBOLIK



PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK

 Berdasarkan paradigma definisi sosial

 Teori tindakan sosial (Max Weber) : keterkaitan 
struktur sosial dan pranata sosial

 Tindakan sosial berasal dari tindakan individu  Tindakan sosial berasal dari tindakan individu 
sepanjang tindakan tersebut memiliki makna atau 
arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan bagi 
orang lain.

 Proses tindakan melalui simbol yang memiliki makna



Interaksionisme simbolik 

 Prinsip :

a. Manusia bertindak berdasarkan makna yg ada 
pada sesuatu bagi mereka

b. Makna tersebut berasal dari interaksi orang b. Makna tersebut berasal dari interaksi orang 
dengan orang lain

c. Makna disempurnakan pada saat interaksi sosial 
berlangsung



Pendekatan Interaksionisme Simbolik dalam 
Masalah Sosial 

1. Labelling

2. Perilaku Sosiopathik



1. LABELLING

 Definisi masalah sosial bersifat subjektif

 Suatu tindakan atau situasi dianggap sebagai 
masalah sosial bersifat relatif, tergantung 
interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung 
masyarakat memberi makna terhadap situasi 
tertentu. 

 masalah sosial merupakan suatu kondisi dimana 
tingkah laku tertentu atau situasi tertentu 
didefinisikan sebagai masalah sosial  



Cont ....

 Masalah sosial adalah perbedaan interpretasi 
tentang suatu tindakan antara aktor dengan 
masyarakat



2. Perilaku Sosiopathik

 Spesifikasi dari tinjauan labelling

 Ingat : dalam SF, suatu perilaku dikatakan 
menyimpang diukur dari pranata sosial yg ada.



Cont ....

 Identifikasi masalah sosial dilihat dari reaksi 
masyarakat. 

 Masyarakat itu sendiri yg menentukan masalah 
sosialsosial

 Reaksi masyarakat adalah interpretasi makna 
masyarakat terhadap suatu tindakan

 Jika terhadap suatu hal, masyarakat menolak, 
maka itu masalah, dan sebaliknya.

 Namun belum tentu di masy lain



Kita sudah memahami berbagai masalah sosial dari 
berbagai sudut pandang.



MASALAH SOSIAL ... ?

Quote of the day

MASALAH SOSIAL ... ?



Next week

 Pendekatan masalah sosial budaya 
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