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POKOK BAHASAN

• Batasan sosiologi

• Memahami dan menjelaskan batasan sosiologi

• Ruang lingkup sosiologi

• Memahami dan menjelaskan ruang lingkup sosiologi



WHAT IS SOCIOLOGY?

• Istilah sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte (Ahli filsafat

Perancis, 1839)

• Sosiologi berasal dari gabungan dua kata yang berasal dari bahasa

yang berlainan yaitu Socius berasal dari bahasa Latin  kawan dan

Logos berasal dari kata Yunani  Ilmu.

• Sosiologi  ilmu mengenai masyarakat



• SOCIOLOGY IS THE STUDY OF SOCIAL LIFE, SOCIAL CHANGE, AND THE
SOCIAL CAUSES AND CONSEQUENCES OF HUMAN BEHAVIOR.

• SOCIOLOGISTS INVESTIGATE THE STRUCTURE OF GROUPS, ORGANIZATIONS,
AND SOCIETIES, AND HOW PEOPLE INTERACT WITHIN THESE CONTEXTS.

-AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

SOCIOLOGY DEFINED 



• Peter L. Berger  Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara

masyarakat dan individu

• J.A.A Van Dorn dan C.J Lammers  Sosiologi adalah pengetahuan tentang

struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil

• Roucek dan Warren  Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara

manusia dalam kelompok-kelompok

• Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi  Sosiologi atau ilmu masyarakat

adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses social, termasuk

perubahan-perubahan sosial

WHAT IS SOCIOLOGY? (cont’)



• Pitirim Sorokin  sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :

• Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam

gejala sosial.

• Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial

dengan gejala non sosial

• Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial

• Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan tentang

masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial dan

perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat.

WHAT IS SOCIOLOGY? (cont’)



SCOPE OF SOCIOLOGY

PADA DASARNYA SOSIOLOGI MEMILIKI LIMA ELEMEN KAJIAN INTI YAKNI

(1) KARAKTERISTIK KEPENDUDUKAN,

(2) PERILAKU SOSIAL,

(3) INSTITUSI SOSIAL,

(4) PENGARUH KEBUDAYAAN, DAN

(5) PERUBAHAN SOSIAL.





SCOPE OF SOCIOLOGY_1

• Pertama, karakteristik kependudukan mempelajari tentang pola umum dari kelompok

manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu.

• Pendekatan tentang karakteristik penduduk yang dikenal sebagai pendekatan

demografi yakni studi sistematik tentang ukuran, komposisi, dan distribusi populasi

manusia yang dianalisis secara statistik terkait dengan umur, kelahiran, kematian,

perkawinan, ras dan etnic, gender, dan pola migrasi.

• Sering dikaitkan dengan ekologi manusia yakni ilmu yang mempelajari hubungan

timbal balik antara sistem sosial dengan lingkungannya.



SCOPE OF SOCIOLOGY_2

• Kedua, perilaku sosial mengkaji perubahan sikap individu karena pengaruh

kelompok sosial, institusi sosial, atau perilaku orang lain, juga mempelajari

kepemimpinan, moral, conformity juga bentuk perilaku lain seperti perilaku

menyimpang atau kriminal, gerakan sosial, dan perang.

• Lebih lanjut, perilaku sosial juga mengkaji interaksi sosial antara individu dengan

individu, individu dengan group dan sebaliknya.

• Dalam perilaku sosial juga dibahas tentang status dan peran sosial, juga sosialisasi.



PERUBAHAN ADALAH KENISCAYAAN



SCOPE OF SOCIOLOGY_3

• Ketiga, institusi sosial merupakan seperangkat aturan sehingga membentuk sebuah

sistem yang melembaga guna melayani kebutuhan masyarakat.

• Institusi ini termasuk didalamnya organisasi bisnis, organisasi keagamaan,

pemerintah/birokrasi, rumah sakit, sekolah.

• Selain itu juga dipelajari kelembagaan perkawinan, kelembagaan sewa tanah,

kemitraan, juga kelembagaan lainnya juga hubungan timbal balik antar lembaga-

lembaga tersebut.



KULTUR BIROKRAT DI PEMBERDAYAAN



SCOPE OF SOCIOLOGY_4

• Keempat, pengaruh kultural yakni aturan-aturan yang ada dalam masyarakat

untuk memberi bingkai pada interaksi sosial sehingga terjadi kesepahaman.

Kultur/budaya meliputi seni, adat-istiadat, bahasa, pengetahuan, dan

kepercayaan spiritual.

• Sosiologi secara khusus membahas efek dari masing-masing elemen tersebut

pada perilaku dan interaksi sosial, juga bagaimana nilai-nilai di masyarakat

terbangun, hancur, digantikan dengan yang baru.



BUDAYA MENGAJARKAN KITA SUATU NILAI



SCOPE OF SOCIOLOGY_5

• Kelima, perubahan sosial adalah sebuah proses dimana masyarakat berubah dari

satu bentuk ke bentuk lain, baik keseluruhan aspek atau sebagian, baik fisik maupun

nilai.

• Perubahan menyangkut berbagai aspek mulai dari kelompok <peran, struktur

komunikasi, pengaruh>, organisasi <struktur, herarkhy, authority, productivity>,

institusi sosial <ekonomi, religi, keluarga, pendidikan>, masyarakat luas

<stratifikasi, kekuasaan, demografi>, dan global <evolusi, hubungan internasional,

modernisasi, dan pembangunan>.



INILAH MASALAH-MASALAH KITA


