
PENGANTAR SOSIOLOGI
1. Pengertian Dasar

Sosiologi berasal dari kata latin socius dan
kata yunani yaitu logos. Socius berarti kawan
atau teman; Logos berarti pengetahuan. Maka
sosiologi berarti pengetahuan tentang perka-
wanan atau pertemanan. Pengertian perka-
wanan kemudian diperluas cakupannya men-
jadi kehidupan bersama atau manusia melaku-
kan hidup bersama yang disebut 'masyarakat'.

Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup
bermasyarakat.
Kata 'socius' dibentuk dari kata sifat 'sosial' diartikan menjadi 'serba berjiwa
kawan', 'serba terbuka' untuk orang lain, untuk memberi dan menerima, untuk
umum. Kebalikan dari 'sosial' adalah 'individual' yaitu serba tertutup.



Istilah sosiologi diciptakan dan diperkenalkan August Comte (1798 -
1825) yang lahir di Montpellier Perancis. Ia menulis  bukunya yang berjudul 
Positive Philosophy, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa obyek sosiologi 
adalah manusia atau  masyarakat  secara keseluruhan. Dengan demikian, 
August Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi.
berikut ini definisi sebagai patokan sementara, yaitu menurut Selo 
Soemardjan dan Soelaeman Soemardi yang menyatakan bahwa 
sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial 
dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.

- Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah 
sosial (norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.
- Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya 
pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik; antara segi 
kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama; antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan 
ekonomi dan sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya 
perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.
- Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan jalinan hubungan dalam masyarakat.



Definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli.
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), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik 

antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

Roucek dan Warren
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-

kelompok.

William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf
Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu 

organisasi sosial.

J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses 

kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Max Weber
Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

Paul B. Horton
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan 

produk kehidupan kelompok tersebut.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitirim_Sorokin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Roucek_dan_Warren&action=edit&redlink=1
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/wiki/Max_Weber
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1


Soejono Sukamto
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan 

yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan 

masyarakat.

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.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya 

pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian 

umum, rasional, empiris serta bersifat umum
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Beberapa pengertian dasar lainnya antara lain : 
1) Individu. Individu berhubungan dengan orang-perorangan atau pribadi, berarti individu bertindak 
sebagai subyek yang melakukan sesuatu hal , subyek yg memiliki pikiran, subyek yang memiliki 
keinginan, subyek yang memiliki kebebasan, subyek yg memberi arti (meaning) pada sesuatu, subyek yg 
mampu menilai tindakan sendiri dan tindakan orang lain. 
2) Masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut 'society' berasal dari bahasa latin yaitu 
'socius' berarti kawan, sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu 'syakara' artinya 
'turut serta'. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yg saling bergaul atau saling berinteraksi secara 
tetap dan memiliki kepentingan yg sama.         
3) Hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antar individu dapat terjadi antara dua orang yg ber-
sahabat, mereka secara rutin bertemu baik dalam permainan maupun di sekolah. Kebiasaan yg mereka 
lakukan akan mengikat. Begitu pula halnya jika hubungan tersebut melibatkan lebih banyak individu, 
sehingga akan terjadi hubungan yang lebih luas lagi, seperti antar tetangga, antar individu di berbagai 
tempat dan lain-lain. Di antara mereka biasanya terdapat suatu aturan tertentu disebut sebagai norma.
4) Kelompok. Kelompok merupakan himpunan dari beberapa orang individu yg satu sama lain saling 
berhubungan secara teratur, saling memperhatikan dan secara sadar adanya manfaat bersama. Sebagai 
ciri yg mendasar dari kelompok yaitu dengan adanya sesuatu hal yg dianggap milik bersama. 
5) Community (komunitas). Kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah tertentu, lazimnya disebut 
community, misalnya : Desa petani di wilayah X, di mana warga petani memiliki hubungan dan ikatan yg 
kuat. Mereka berada di suatu tempat dgn batas wilayah yg jelas. Interaksi sosial yg sering mereka 
lakukan dengan rekan-rekan tetangga.



Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai community (masyarakat setempat), apabila memiliki syarat-
syarat sebagai berikut :
a) adanya beberapa rumah atau rumah tangga yg terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu.
b) warganya mempunyai taraf interaksi sosial yang terintergrasikan.
c) adanya rasa kebersamaan, yang tidak perlu didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan.

Tindakan Sosial
Tindakan sosial dalam sosiologi banyak dikemukakan oleh Max Weber (1864 - 1920) seorang ahli 
sosiologi dari Jerman. bahwa tindakan sosial dimulai dari tindakan atau perilaku individu dengan 
perilaku orang lain, yang diorientasikan pada hasil tindakan tersebut, sehingga dapat dipahami secara 
subyektif. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai arti atau arti 
subyektif bagi dirinya diarahkan pada tindakan orang lain.

Di dalam definisi tindakan sosial terkandung dua konsep dasar yaitu :          
(1) konsep tindakan sosial dan; (2) konsep tentang pemahaman dan penafsiran. 

Bertitik tolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial, maka terdapat 
lima ciri pokok yang menjadi sasaran sosiologi, yaitu :
1) Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna subyektif. Hal ini meliputi 

tindakan nyata.
2) Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif. 
3) Tindakan yang berpengaruh positif dari suatu situasi, maka tindakan tersebut akan diulang. 



4) Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau pada individu. 
5) Tindakan itu memperhatikan tindakan individu lain dan terarah pada orang atau individu yang dituju. 

Interaksi sosial 
adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, di mana perilaku atau tindakan seseorang akan 
mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yg lain atau sebaliknya. 

Interaksi sosial memiliki dua syarat utama yaitu : (1) Adanya kontak, aksi-reaksi. yang meliputi kontak 
primer berhadapan langsung (face to face) dan kontak sekunder, yaitu kontak sosial yg dilakukan 
melalui perantara, seperti melalui telepon, orang lain, surat kabar dan lain-lain;  (2) adanya komunikasi. 

Interaksi sosial dapat berlangsung antara :
1) Individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu.  2) Kelompok dengan kelompok.
3) Individu dengan individu.

Interaksi sosial harus didasarkan pada :
1) kebutuhan yang nyata.    2) efisiensi.      3) efektifitas.    4) penyesuaian diri pada kebenaran.
5) penyesuaian diri dengan norma sosial yang berlaku.   6) tidak memaksakan secara mental dan fisik.

Adapun ciri penting dari interaksi sosial, yaitu :
1) jumlah pelaku lebih dari seorang, atau dapat juga terjadi lebih dari dua orang.
2) adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3) adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, sekarang dan masa datang, yg menentukan 

sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dgn yg diperkirakan orang lain.



Interaksi Sosial

Dua Orang

dyad

Super-ordinat
Sub-ordinat

Tiga Orang

triad

Oposisi
Koalisi



Interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang (dyad) dapat bertambah
menjadi tiga orang, yang disebut Triad. Tetapi interaksi sosial yang dilakukan oleh
kelompok tiga orang memiliki kecendrerungan kurang stabil dibanding dua orang,
karena dua pihak akan berhadapan dengan satu pihak dalam membentuk kesatuan,
sehingga kedudukan yang menjadi pihak ketiga menjadi terkesampingkan. Pihak
yang ditempatkan pada kedudukan ketiga mempunyai status yang tersingkir.

Kedudukan pihak ketiga dalam triad mempunyai fungsi dan peranan, yg meliputi :
1. pihak ketiga dapat memberikan suatu keuntungan yang berfungsi sebagai 

penengah  apabila terdapat pertentangan, tetapi hadirnya pihak ketiga dapat 
pula menimbulkan pertentangan.

2. memelihara suasana triad yang harmonis, bagi pihak ketiga memerlukan 
keterampilan yang tinggi, dengan berusaha untuk memisahkan kepentingan 
dua pihak dan berusaha agar tidak terjadi kerjasama dua orang.



1) Imitasi. Berarti meniru perilaku dan tindakan orang lain dimulai sejak bayi 
yang terus berkembang, dalam keluarga, lingkungan tetangga sampai pada 
pergaulan sosial yang lebih luas.

2) Sugesti. Suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara 
penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih 
dahulu, misalnya : Seorang siswa tidak sekolah, karena diajak temannya 
bermain.

3) Identifikasi. Mempersamakan dirinya dengan orang lain. 
4) Simpati. Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang 

terhadap orang lain. 


