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Pengantar

 Lembaga sosial  lembaga kemasyarakatan  social
institution

 Didalam masyarakat pasti ada norma yang mengatur
hidup mereka guna mencapai ketertiban hidup

 Norma-norma tersebut berkelompok-kelompok pada
berbagai kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan
pendidikan, kebutuhan jasmaniah, kebutuhan hidup
kekerabatan, kebutuhan mata pencaharian dll

 Kebutuhan-kebutuhan itu menjelma menjadi
lembaga kemasyarakatan berdasarkan bidangnya,
seperti Lembaga Pendidikan, lembaga kesenian, dll.

 Wujud konkret lembaga sosial  asosiasi
(association)





Robert Maclver dan Charles H. Page : 
Lembaga sosial adalah tata cara atau prosedur

yang telah diciptakan untuk mengatur
hubungan antarmanusia yang berkelompok

dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang 
dinamakannya asosiasi



 Dilihat dari fungsi : suatu jaringan proses
hubungan antar kelompok manusia yang
berfungsi untuk memelihara hubungan tersebut
serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-
kepentingan manusia dan kelompok. (Wiese &
Becker)

 Dilihat dari kebudayaan : sebagai perbuatan,
cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan,
bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat. (Summer)

Lembaga Sosial



Fungsi Lembaga Sosial
 Pedoman dalam bertingkah laku dalam

menghadapi masalah dalam masyarakat,
terutama menyangkut kebutuhan pokok

 Menjaga keutuhan masyarakat

 Merupakan pedoman sistem pengendalian
sosial di masyarakat  pengawasan
masyarakat terhadap tingkah laku
anggotanya



Proses Pertumbuhan Lembaga Sosial

 Norma-norma masyarakat

 Sistem pengendalian sosial (social control)



Norma
 Agar hubungan antar manusia didalam suatu masy

terlaksana sebagaimana diharapkan  dirumuskan
norma-norma masy.

 Awalnya norma tsb terbentuk secara tidak disengaja
 namun lama kelamaan norma-norma tersebut
dibuat secara sadar.

 Co: dahulu jual beli, seorang perantara tidak harus
diberi bagian dari keuntungan, akan tetapi, lama
kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus
mendapat bagiannya, dimana sekaligus ditetapkan
siapa yang menanggung nya, yaitu pembeli atau
penjual.



 Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat
norma-norma tsb, secara sosiologis dikenal ada 4
pengertian :
 Cara (usage)  lebih menonjol dalam hub antarindividu,

hukuman ringan.

 Kebiasaan (folkways)  perbuatan yang diulang-ulang
dalam bentuk sama merupakan bukti bahwa orang
banyak menyukai perbuatan tsb.

 Tata kelakuan (mores)  sifat-sifat yang hidup dari
kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat
pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masy
terhadap anggotanya.

 Adat istiadat (custom)  yang melanggar akan dikenakan
sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak
langsung diperlakukan

Norma lnjtn.



 Proses yang terjadi dalam rangka
pembentukannya sebagai lembaga
kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

 Proses pelembagaan (institutionalization)  suatu
proses yang dilewati oleh sesuatu norma
kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian
dari salah satu lembaga kemasyarakatan

 Norma-norma yang internalized  proses norma-
norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai
pelembagaan saja, tetapi mendarah daging dalam
jiwa anggota-anggota masyarakat.

Norma lnjtn.



 Suatu norma tertentu dikatakan telah
melembaga (institutionalized), apabila norma
tersebut :

 Diketahui;

 Dipahami atau dimengerti;

 Ditaati; dan

 Dihargai

Norma lnjtn.



 Bertujuan untuk mencapai keserasian antara
stabilitas dengan perubahan-perubahan
dalam masyarakat, atau

 Untuk mencapai keadaan damai melalui
keserasian antara kepastian dengan
keadilan/kesebandingan.

Sistem Pengendalian Sosial
(Social Control)



 Bersifat preventif atau represif atau keduanya

 Preventif  suatu usaha pencegahan
terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada
keserasian antara kepastian dengan keadilan
 pendidikan formal dan informal

 Represif  mengembalikan keserasian yang
pernah mengalami gangguan penjatuhan
sanksi terhadap warga masyarakat yang
melanggar kaidah yang berlaku

Sistem Pengendalian Sosial
(Social Control) lnjtn.



 Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan
kedalam paling sedikit lima golongan, yaitu:
 Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan

kebaikan norma-norma masyarakat;

 Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat
yang taat pada norma-norma kemasyarakatan;

 Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota
masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng
dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang
berlaku;

 Menimbulkan rasa takut;

 Menciptakan sistem hokum, yaitu sistem tata tertib
dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar

Sistem Pengendalian Sosial
(Social Control) lnjtn.



 Menurut Gillin dan Gillin, lembaga kemasyarakatan
mempunyai beberapa ciri umum, yaitu:
 Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-

pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui
aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya

 Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua
lembaga kemasyarakatan

 Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa
tujuan tertentu

 Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan

 Lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga
kemasyarakatan

 Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi
tertulis atau yang tidak tertulis.

Ciri Umum Lembaga Sosial



 Dari sudut perkembangannya :

 Crescive institutions : lembaga paling primer
yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat
masyarakat  perkawinan, agama dst

 Enacted institutions : dengan sengaja dibentuk
untuk memenuhi tujuan tertentu  lembaga utang
piutang, lembaga perdagangan, lembaga pendidikan
 yang semuanya berakar pada kebiasaan
masyarakat.

Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Crescive institutions
Enacted institutions



 Dari sudut sistem nilai yang diterima
masyarakat:

Basic Institutions : lembaga masy yang sangat
penting untuk memelihara dan
mempertahankan tata tertib dalam masyarakat
(diangap pokok) keluarga, sekolah, Negara

 Subsidiary Institutions : dianggap kurang
penting kegiatan untuk rekreasi

Tipe-Tipe Lembaga Sosial lnjtn.

Basic Institutions
Subsidiary Institutions



 Dari sudut penerimaan masyarakat :

 Social sanctioned institutions : lembaga yang
diterima masyarakat  sekolah, perusahaan dagang,
dll

 Unsanctioned institutions : lembaga yang
ditolak oleh masyarakat walaupun kadang tidak
berhasil memberantasnya  kelompok penjahat,
pemeras, penculik dsb

Tipe-Tipe Lembaga Sosial lnjtn.

Social Sanctioned Institutions
Unsanctioned Institutions



 Dari faktor penyebarannya :

General institutions : dikenal oleh hamper
semua masyarakat dunia agama

Restricted institutions : yang dianut oleh
masyarakat-masyarakat tertentu di dunia 

agama Islam, Kristen protestan, Kristen katolik,
Buddha, Hindu.

Tipe-Tipe Lembaga Sosial lnjtn.

General Institutions
Restricted Institutions



 Dari fungsinya :

 Operative institutions : berfungsi sebagai
lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara
yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga
yang bersangkutan lembaga industrialisasi

 Regulative institutions : bertujuan untuk
mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang
tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri 
kejaksaan, pengadilan dsb

Tipe-Tipe Lembaga Sosial lnjtn.

Operative Institutions
Regulative Institutions


