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Pengantar

• Selama dalam masyarakat  ada sesuatu yang dihargai

sistem pelapisan sosial (Social Stratification)

• Kata Stratification berasal dari stratum  lapisan



Pengertian Lapisan Sosial 

(Stratifikasi Sosial)

– Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau

masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat

(hierarkis) (Pitirim A. Sorokin).

– Perwujudannya adalah adanya kelas yg lebih tinggi dan

kelas yang lebih rendah

– Dasar terjadinya pelapisan sosial dikarenakan tidak

adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan

kewajiban.



Dasar Stratifikasi Sosial

– Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-

golongkan anggota masyarakat ke dalam laipsan-lapisan

adalah :

– Ukuran kekayaan (materiil)

– Ukuran kekuasaan

– Ukuran kehormatan

– Ukuran ilmu pengetahuan



Terjadinya Stratifikasi Sosial

– Ada dua tipe sistem lapisan sosial, yaitu :

– Dapat terjadi dengan sendirinya; faktor-faktor yang
dibawa individu sejak lahir. Misalnya: kepandaian, usia,
jenis kelamin, keturunan.

– Sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama;
Biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan
wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi
formal. Seperti: pemerintahan, partai politik,
perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata



Sifat Sistem Stratifikasi Sosial

– Sifat sistem lapisan sosial dalam suatu masyarakat

bersifat :

– Tertutup (Closed Social Stratification)

– Terbuka (Open Social Stratification)



Stratifikasi dimana anggota dari setiap strata sulit

mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas

tetapi sangat terbatas pada mobilitas horisontal saja.

Stratifikasi Sosial Tertutup



Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat
besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas
sosial, baik vertikal maupun horisontal.

Stratifikasi Sosial Terbuka



Stratifikasi Sosial Campuran

Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara

stratifikasi tertutup dan terbuka



Kelas Sosial

– Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga

yang sadar akan kedudukannya didalam suatu

lapisan, sedangkan kedudukan mereka diketahui

serta diakui oleh masyarakat umum.

– Berdasarkan Status Ekonomi

– Berdasarkan Status Sosial

– Berdasarkan Status Politik



Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

–Kedudukan (Status)

–Peranan (Role)



Kedudukan (Status)

– Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi

seseorang dalam suatu kelompok sosial.

– Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara

umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang

lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya,

dan hal-hal serta kewajiban-kewajibannya.

– Seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan.



– Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam

masyarakat:

– Ascribed status  kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa

memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan.

Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.

– Achieved status  kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan

usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar

kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari

kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-

tujuannya.

Kedudukan (Status) lnjtn.



– Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu

assigned status (kedudukan yang diberikan)  memiliki

hubungan yang erat dengan achieved status (dalam arti bahwa

suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang

lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah

memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan masyarakat).

Kedudukan (Status) lnjtn.



Peranan (Role)

– Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status

(kedudukan).

– Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan

kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya,

maka ia telah menjalankan peranannya.

– Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang

yang memiliki kedudukan atau status.



– Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi

seseorang, karena dengan peranan yang dimilikinya akan

dapat mengatur perilaku diri dan orang lain.

– Ketika seseorang harus memilih salah satu diantara

peranannya misalnya sebagai ibu atau sebagai karyawan

kantor maka muncullah konflik peranan.

– Konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih

peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya.

Peranan (Role) lnjtn.



– Peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini :

– Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

– Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

– Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial

Peranan (Role) lnjtn.


