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Teras Kelas XII Sosiologi KD 3.1 Perubahan Sosial dan 

Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat 

 

 

A. Perubahan Sosial dan Sebab-Sebab Terjadinya Perubahan 

Sosial 
 

Hakikat dan Karakteristik Perubahan Sosial Hakikat Perubahan Sosial 

 

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya perubahan 

merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu 

masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, 

yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan 

itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin 

mengadakan perubahan. Albert O. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan 

manusia merupakan penyebab dari perubahan. Manusia selalu tidak puas dengan apa 

yang dicapainya. Ia selalu mencari sesuatu yang baru, bagaimana mengubah sesuatu 

agar lebih baik. 

 

Pandangan Para Tokoh tentang Perubahan Sosial 

 

Perubahan sosial memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan, 

seperti ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, perubahan sosial budaya yang terjadi 
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dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi 

sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Berikut beberapa pandangan 

para tokoh tentang perubahan sosial. 

 

Perubahan sosial dapat berupa kemajuan (progress) atau kemunduran (regres). 

Dikatakan maju, jikalau perubahan yang terjadi mampu menciptakan kemudahan 

bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan di sini dapat 

diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. 

Dikatakan mundur, jikalau perubahan yang terjadi pada aspek tertentu membawa 

pengaruh yang kurang menguntungkan. 

 

Karakteristik Perubahan Sosial 

 

Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Kingsley Davis 

mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan 

kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, 

yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam 

cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. 

 

Alasan-alasan perubahan sosial melekat pada masyarakat sebagai berikut. 

1) Menghadapi masalah-masalah baru 

2) Ketergantungan pada hubungan antarwarga pewaris kebudayaan 

3) Lingkungan yang berubah 

Secara umum, kecenderungan masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor berikut. 

1) Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada 

2) Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan 

3) Kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri sehingga berusaha 

untuk mengadakan perbaikan 

4) Adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, 

dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat 

5) Banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk 

dapat mengatasinya 

6) Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, baik yang datang dari dalam 

maupun dari luar masyarakat 

7) Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan 

untuk meningkatkan taraf hidup 

8) Sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk 

meraih masa depan yang lebih baik 
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Kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai lama, dipengaruhi 

oleh faktor-faktor. 

1) Adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima oleh 

masyarakat secara luas 

2) Adanya unsur-unsur yang diperoleh melalui proses sosialisasi sejak kecil 

3) Adanya unsur-unsur yang menyangkut agama dan religi yang dianut masyarakat 

4) Adanya unsur yang menyangkut ideologi dan filsafat hidup bangsa 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan karakteristik perubahan sosial sebagai berikut 

1) Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat 

mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat 

2) Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh 

perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata 

rantai 

3) Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat 

sementara karena ada proses penyesuaian diri 

4) Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena 

kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat 

5) Dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang 

menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu 

perubahan 

Adapun menurut Macionis (Usman, 2004) perubahan sosial mempunyai empat 

karakteristik, yaitu 

1) Perubahan terjadi di setiap masyarakat, kendatipun laju perubahan sosial 

bervariasi. Pada masyarakat tradisional perubahan terjadi secara lambat, 

sedangkan pada masyarakat maju terjadi secara cepat. Ogburn mengungkapkan 

bahwa masyarakat bisa terjadi cultural lag, yaitu ketika kebudayaan material 

dalam masyarakat itu berubah lebih cepat dibandingkan dengan kebudayaan non 

material 

2) Perubahan sosial sering kali berkembang ke arah yang sulit dikontrol 

3) Perubahan sosial sering kali melahirkan kontroversi, terutama karena 

memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan 

4) Perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam 

waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya 

Pengertian Perubahan Sosial Menurut Ahli 

Berikut pengertian perubahan sosial menurut para ahli ; 
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Soerjono Soekanto. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, 

termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. 

Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan 

fungsi masyarakat. 

Willian Ogburn. Perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur 

kebudayaan, baik unsur material, maupun unsur non-material. Namun yang 

ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap nonmaterial. Yang dimaksud 

unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, 

misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil 

kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. 

Robert M.I Lawang. Pengertian perubahan sosial menurut Robert M.I Lawang adalah 

proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat 

diukur yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu. 

Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi. Pengertian perubahan sosial menurut Prof. Dr. M. Tahir 

Kasnawi adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian 

yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola 

perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta 

kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material 

maupun nonmateri. 

Robert H. Lauer. Pengertian perubahan sosial menurut Robert H. Lauer adalah 

perubahan dalam segi fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai 

dari tingkat individual hingga tingkat dunia. 

Max Weber. Pengertian perubahan sosial menurut Max Weber adalah perubahan 

situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. 

Samuel Koening. Pengertian perubahan sosial menurut Samuel Koening adalah 

modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi 

tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern. 

William F. Ogburn. Pengertian perubahan sosial menurut William F. Ogburn adalah 

perubahan-perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material 

maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur 

kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. 

 

Teori- Teori Perubahan Sosial 

1. Teori Siklus 

Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang 

terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa 
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yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang 

menyerupai spiral. Oswald Spengler (1880-1936), seorang ahli filsafat Jerman, 

berpandangan bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, 

pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses perputaran itu memakan waktu sekitar 

seribu tahun. Arnold Toynbee melihat bahwa peradaban muncul dari masyarakat 

primitif melalui proses perlawanan dan respons masyarakat terhadap kondisi 

yang merugikan mereka. Peradaban tersebut meliputi kelahiran, pertumbuhan, 

kemandegan, dan disintegrasi karena pertempuran antara kelompok- kelompok 

dalam memperebutkan kekuasaan. 

 

 
Sedangkan Pitirim A. Sorokin, seorang sosiolog Rusia, berpandangan bahwa 

semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang 

berputar tanpa akhir. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut 

1) Kebudayaan ideasional (ideational culture), kebudayaan ini didasari oleh nilai 

atau perasaan dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supernatural) 

2) Kebudayaan idealistis (idealistic culture), kebudayaan ini berisi kepercayaan 

terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas berdasarkan fakta saling 

bergabung dalam rangka menciptakan masyarakat yang ideal 

3) Kebudayaan indriawi (sensational culture), dalam kebudayaan ini, hal yang 

dapat dilihat merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup 

 

2. Teori Perkembangan 

 

Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan 

tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern 

yang kompleks. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Teori 

perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. 

Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap 

berkembang dari primitif, tradisional, menuju masyarakat modern yang 
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kompleks dan maju. Tokoh teori ini adalah Auguste Comte, seorang sarjana 

Prancis yang melihat bahwa masyarakat bergerak dalam tiga tahap 

perkembangan, yaitu 

1) Tahap teologis (theological stage), di mana masyarakat diarahkan oleh nilai-

nilai supernatural 

2) Tahap metafisik (methaphysical stage), merupakan tahap peralihan dari 

kepercayaan terhadap unsur supernatural menuju prinsip-prinsip abstrak 

yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya 

3) Tahap positivis atau alamiah (positive stage), di mana masyarakat diarahkan 

oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 

 

Herbert Spencer, seorang sosiolog dari Inggris, berpendapat bahwa setiap 

masyarakat berkembang melalui tahapan yang pasti. Menurut Spencer orang-

orang yang cakap atau terampil saja lah yang dapat memenangkan perjuangan 

hidup, sedangkan orang yang lemah dan malas akan tersisih. 

Tahapan perkembangan masyarakat menurut Spencer adalah sebagai berikut. 

1) Masyarakat sederhana 

2) Masyarakat kompleks 

3) Masyarakat lebih kompleks 

4) Peradaban 

Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas 

mekanik ke solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan cara hidup 

masyarakat tradisional yang cenderung mengedepankan keseragaman sosial 

yang diikat oleh ide bersama. Solidaritas organik merupakan cara hidup 

masyarakat lebih maju yang berakar pada perbedaan daripada persamaan. 
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Solidaritas mekanis bersifat informal, sedangkan solidaritas organis bersifat 

formal. 

Max Weber melalui teori evolusinya berpandangan bahwa masyarakat berubah 

secara linier dari masyarakat yang diliputi pemikiran mistik dan takhayul menuju 

masyarakat yang rasional. Penganut teori revolusi, seperti Karl Marx 

berpandangan bahwa masyarakat berubah secara linier namun bersifat 

revolusioner. Marx berpendapat bahwa masyarakat feodal akan berubah secara 

revolusioner menjadi masyarakat kapitalis, kemudian masyarakat komunis. 

3. Teori Gerakan Sosial 

 

Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam 

masyarakat adakalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar 

orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan (Sztompka, 

2009). Menurut Sztompka, gerakan sosial ini mempunyai beberapa komponen, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama 

2) Kolektivitasnya tersebar, tetapi derajatnya lebih rendah dibanding organisasi 

formal 

3) Adanya tujuan bersama yaitu perubahan dalam masyarakat 

4) Tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga, 

dan bentuknya tidak konvensional 

Menurut Sztompka, keterkaitan perubahan sosial dan gerakan sosial dapat 

dilihat dari tiga komponen berikut. 

1) Gerakan sosial memiliki tujuan dalam perubahan 

2) Gerakan sosial dalam hubungan yang timbal balik 

3) Gerakan sosial dalam berbagai status 

Selain itu teori ini juga menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke 

peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai, bahkan sejarah membuktikan 

perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan 

kolektif atau gerakan sosial (Situmorang, 2007). Berikut jenis-jenis gerakan 

sosial yang diklasifikasikan oleh David Aberle (Sunarto, 2004).  

Adapun menurut Wood dan Jackson (Sztompka, 2010) keterkaitan gerakan sosial 

dengan perubahan sosial yaitu perubahan sosial adalah basis yang menentukan 

ciri-ciri gerakan sosial. Jadi gerakan sosial ini mempunyai kaitan yang sangat erat 

sekali dengan perubahan sosial. Mereka mengklasifikasikan tipe gerakan sosial 

sebagai berikut. 

a. Gerakan sosial menurut lingkup atau bidang perubahan yang diinginkan 
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1) Gerakan reformasi. Tujuannya adalah untuk mengubah aspek kehidupan 

masyarakat dan menginginkan perubahan di dalam ketimbang perubahan 

masyarakat secara keseluruhan 

2) Gerakan radikal. Gerakan yang mengupayakan perubahan yang lebih 

mendalam yang menyentuh landasan sosial masyarakat 

3) Gerakan revolusi (transformative social movement). Gerakan yang 

menginginkan perubahan secara menyeluruh di segala aspek inti struktur 

(politik, sosial, ekonomi, maupun budaya) yang tujuannya pada 

transformasi total 

 

b. Gerakan sosial berdasar kualitas perubahan yang diinginkan 

1) Gerakan progressive (sayap kiri). Gerakan ini menekankan pada inovasi 

dalam hal ini untuk memperkenalkan suatu institusi baru, hukum baru, 

sampai pada kehidupan baru. Perubahan di arahkan untuk masa depan 

2) Gerakan conservative (sayap kanan). Gerakan ini mengarah pada masa 

lalu, dengan adanya sistem yang sudah mapan sejak dahulu, tetapi 

mengalami erosi dan cenderung di pertahankan 

 

c. Gerakan sosial berdasar target perubahan yang diinginkan 

1) Gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial 

2) Gerakan yang memusatkan perhatian pada perubahan yang menyeluruh 

pada perilaku seseorang 

 

4. Teori Modernisasi 

 

Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan 

mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di Barat. Cara tersebut adalah 

melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara 

berkembang. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak 

kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk 

mencapai tahap tinggal landas (take off). 

 

Eva Etzioni-Havely dan Amitai Etzioni melihat bahwa dalam masa perubahan atau 

transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri 

sebagai berikut. 

1) Menurunnya angka kematian dan kelahiran 

2) Menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga 

3) Terbukanya sistem stratifikasi 

4) Peralihan dari struktur feodal ke suatu birokrasi 

5) Menurunnya pengaruh agama 

6) Beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem 

pendidikan formal 
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7) Munculnya kebudayaan massa, serta 

8) Munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi 

Davis Lerner berpendapat bahwa modernisasi diperlukan dalam proses 

perubahan sosial sehingga negara yang kurang berkembang perlu meminjam dan 

menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah menjadi 

negara berkembang ataupun mencapai tahap sebagai negara maju. Halnya 

menurut Hutington dalam tulisannya, The Change to Change; Modernization, 

Development and Politics, menyatakan bahwa modernisasi mempunyai ciri-ciri 

yaitu prosesnya bertahap, prosesnya homogenisasi, wujudnya berupa proses 

eropanisasi, amerikanisasi ataupun westernisasi, jalannya selalu bergerak maju 

dan tidak pernah mundur, progresif, serta jangka waktunya panjang 

 

Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial 

a. Berdasarkan Kecepatan Berlangsungnya 

1. Perubahan Lambat (Evolusi) 

Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya, perubahan ini 

merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan 

lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau 

kehendak tertentu. Berikut ada beberapa teori tentang evolusi. 

1) Unilinear Theories of Evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan 

masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai 

dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang 

kompleks dan akhirnya sampai ke tahapan yang sempurna. Pelopor teori ini 

antara lain adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Vilfredo Pareto 

(Cyclical Theories) berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaannya 

mempunyai tahap-tahap perkembangan yang berbentuk lingkaran, tahap 

tertentu dapat dilalui secara berulang-ulang. Kemudian, Pitirim A. Sorokin 

menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang 

masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. 

2) Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan 

masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut 

Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil 

perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen, baik 

sifat maupun susunannya. 

3) Multilined Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian 

terhadap tahap- tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. 

Misalnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencaharian 

dari berburu ke pertanian terhadap sistem kekeluargaan dalam sebuah 

masyarakat. 
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2.  Perubahan Cepat (Revolusi) 

Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan 

menyangkut dasar atau sendi- sendi kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, 

perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat 

dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu 

perubahan relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. 

Secara sosiologis, persyaratan-persyaratan berikut ini harus dipenuhi agar suatu 

revolusi dapat tercapai 

1) Adanya keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan 

2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin 

masyarakat untuk mengadakan perubahan 

3) Ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan 

merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja 

4) Ada tujuan konkret yang dapat dicapai 

5) Ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan 

sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan 

 

b. Berdasarkan Ukuran Perubahannya 

1. Perubahan Kecil 

Perubahan kecil merupakan suatu perubahan yang terjadi pada suatu unsur 

struktur sosial dan tidak memberikan pengaruh langsung. Contoh dari 

perubahan kecil yaitu adanya perubahan mode pakaian, mainan, bentuk rumah 

yang tidak memberikan pengaruh bagi setiap masyarakat. Perubahan kecil tidak 

akan memberikan pengaruh pada suatu lembaga masyarakat. 

2. Perubahan Besar 

Perubahan besar yaitu perubahan yang memberikan pengaruh yang besar 

terhadap masyarakat dan juga lembaga kemasyarakatan. Perubahan dikatakan 

memberikan pengaruh besar apabila dapat menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan pada struktur kemasyarakatan, pada mata pencaharian, dan juga 

stratifikasi masyarakat. Contoh dari perubahan besar yaitu adanya perubahan 

masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialisasi yang disebabkan karena 

adanya industri di daerah pertanian karena hal itu akan berpengaruh terhadap 

sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan juga sistem 

pelapisan masyarakat. Selain itu menyebabkan jumlah kepadatan penduduk 

pada suatu wilayah industri. 

c. Berdasarkan Prosesnya 

1. Perubahan Yang Direncanakan 
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Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang dari awal telah 

direncanakan oleh suatu pihak masyarakat. Adanya istilah agen of change atau 

agen perubahan, pada perubahan direncanakan agent of change memiliki peran 

yang sangat penting. Agent of change yaitu istilah untu seseorang ataupun banyak 

orang yang mendapat kepercayaan untuk membawa sebuah perubahan pada 

suatu lembaga masyarakat. 

2. Perubahan Yang Tidak Direncanakan 

Perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang dilakukan tanpa suatu 

pengawas masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan dapat 

mengakibatkan munculnya akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. 

Perubahan yang tidak direncanakan terkadang tidak dapat ditebak kapan akan 

terjadi, karena perubahan tidak direncanakan diluar kehendak masyarakat. 

Contoh dari perubahan tidak direncanakan misalkan terjadinya banjir di Garut, 

terjadinya bencana alam di garut dikarenakan bendungan sungai roboh sehingga 

menyebabkan banyak pemukiman terendam air dan banyak rumah-rumah roboh 

serta menyebabkan banak korban jiwa. Dengan terjadinya bencana alam tersebut 

menyebabkan mau tidak mau warga harus mengungsi ataupun mencari 

pemukiman baru. 

d. Berdasarkan Sifat Perubahannya 

1. Perubahan Struktural 

Perubahan struktural merupakan perubahan yang mendasar, perubahan ini 

memberikan akibat terjadinya reorganisasi dalam lingkup masyarakat. Contoh 

dari perubahan strktural yaitu perubahan kedudukan pemimpin agama seperti 

imam, pendeta, kyai. Zaman dahulu para pemimpin agama mempunyai 

kedudukan yang tinggi pada masyarakat, tidak ada seorangpun meragukan para 

pemimpin agama. 

Hampir semua masyarakat yang menganut agama tersebut mempercayai dan 

menghargai para pemimpin agamanya. Namun zaman sekarang, sudah mulai 

berbeda, masyarakt lebih bersifat demokrasi dan juga sekularisasi sehingga 

mereka beranggapan bahwa para pemimpin agama hanya manusia biasa yang 

memiliki kemampuan khusus pada bidang tersebut. Sehingga dapat menurunkan 

minat para remaja untuk menjadi seorang pemimpin agama. 

2. Perubahan Proses 

Perubahan proses merupakan suatu perubahan yang tidak mendasar, perubahan 

ini berbanding terbalik dengan perubahan struktural. Perubahan ini hanya 

mengubah yang telah ada agar menjadi lebih sempurna. Contoh dari perubahan 

proses yaitu adanya perubahan dalam suatu kurikulum pendidikan, seperti 
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kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 Kemudian sampai yang terbaru ini 

menjadi Kurikulum 2013 (Revisi) 

e. Berdasarkan Arah Perubahannya 

1. Perubahan Progress 

Suatu perubahan yang dapat membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. 

Contohnya: Perubahan yang terjadi pada cara pengolahan tanah. Jika tanah dulu 

diolah menggunakan bajak yng ditarik oleh kerbau, sekarang sudah 

menggunakan traktor. 

2. Perubahan Regress 

Perubahan yang membawa suatu kemunduran bagi masyarakat yang 

bersangkutan dalam bidang bidang kehidupan tertentu. Contohnya: Teknologi 

gadget yang bisa di instal berbagai game , membuat orang kecanduan untuk 

bermain hingga lupa waktu dan menjadikan perilakunya malas. 

Faktor Penyebab Perubahan Sosial 

1. Faktor Internal 

Perubahan sosial terjadi berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor 

tersebut di antaranya 

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk 

b. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian 

invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur 

kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur 

kebudayaan lama dalam masyarakat. 

 

Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun 

gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, 

menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut. Sering kali, proses dari 

discovery sampai ke invention membutuhkan suatu rangkaian penciptaan. 

 

Ada beberapa faktor pendorong bagi individu perihal penemuan-penemuan 

baru, yaitu sebagai berikut 

1) Kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam kebudayaannya 

2) Kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan 

3) Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat 

Penemuan baru umumnya mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada 

masyarakat, di antaranya 

1) Penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. 
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2) Penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari 

satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan lainnya. 

3) Beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. 

Penemuan-penemuan baru tidak hanya terjadi pada unsur-unsur kebudayaan 

jasmaniah (materiil) saja, tetapi terjadi pada unsur kebudayaan rohaniah 

(immateriil). Ogburn dan Nimkoff penemuan- penemuan baru tersebut diberi 

nama social invention, yaitu penciptaan pengelompokan individu- individu 

baru, adat istiadat, dan perilaku baru. 

c. Pertentangan masyarakat (konflik sosial) 

d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi 

 

3. Faktor dari Luar (eksternal) 

a. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia 

b. Peperangan 

c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain 

Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial 

Faktor Pendorong Perubahan Sosial 

1. Kontak dengan kebudayaan lain 

Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai 

kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-

masing masyarakat selain memengaruhi juga menerima pengaruh dari 

masyarakat yang lain. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah 

ke daerah lain dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Proses ini 

disebut difusi. Menurut Soerjono Soekanto (2003), ada dua tipe difusi yaitu difusi 

intramasyarakat dan difusi antarmasyarakat 

a. Difusi intramasyarakat, yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi di dalam 

masyarakat itu sendiri 

b. Difusi antarmasyarakat, yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi antara dua 

masyarakat atau lebih 

Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat pula 

dilakukan dengan penetrasi (pemasukan) 

1) Penetrasi Damai (Penetration Pasifique), artinya, masuknya sebuah 

kebudayaan dilakukan dengan jalan damai. Penyebaran kebudayaan secara 

damai akan menghasilkan hal-hal berikut. 

a. Akulturasi, perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk 

kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya 

b. Asimilasi, bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan 

baru 
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c. Sintesis, percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan 

baru yang berbeda dari keduanya 

 

2) Penetrasi Paksa (Penetration Violence), artinya, masuknya sebuah 

kebudayaan dilakukan secara paksa dan merusak. 

 

2. Sistem pendidikan formal yang maju 

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju 

4. Toleransi 

5. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka 

6. Penduduk yang heterogen 

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu 

8. Orientasi ke masa depan 

9. Adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya 

Faktor Penghambat Perubahan Sosial 

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain yang menyebabkan suatu 

masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain 

yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut 

2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat yang disebabkan oleh 

kehidupan masyarakat yang tertutup 

3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan 

cenderung konservatif 

4. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat (vested interest). Orang selalu 

mengidentifikasi diri dengan jasa-jasanya 

5. Rasa takur akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan 

6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup terutama 

yang datang dari Barat. 

7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis 

8. Kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena 

sudah mendarah daging 

9. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki 

 

B. Perubahan Sosial dan Perubahan Hubungan Antarindividu 

dan Antarkelompok 
 

Dalam kehidupan masyarkaat, perubahan sosial menggambarkan proses 

perkembangan suatu masyarakat. Perubahan sosial pada masayrakat ini dapat 

berupa perubahan yang mengarah pada kemajuan ataupun kemunduran. Perubahan 

sosial terjadi karena suatu sebab yang bersifat alamiah dan suatu sebab yang 
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direnacanakan. Perubahan yang alamiah bersumber dari dalam masyarakat itu 

sendiri, sedangkan perubahan yang di rencanakan merupakan perubahan yang 

terjadi karena adanya suatu program yang direncanakan dalam bentuk intervensi 

dari dalam maupun dari lura masyarakat. 

 

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berakibat perubahan di berbagai sektor 

kehidupan. Misalnya perubahan dalam teknologi komunikasi menyebabkan 

berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan 

teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi. Demikian, 

kemajuan teknologi komunikasi tersebut, hubungan antarindividu dan 

antarkelompok yang sebelumnya relatif erat dan informal menjadi kian pudar. 

 

Perubahan sosial memengaruhi perubahan hubungan antarindividu dan 

antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Robert MacIver, 

perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau 

sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial.vAdapun menurut George Ritzer, 

perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antarindividu, kelompok, 

organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. 

 

C. Perubahan Sosial dan Dampaknya Terhadap Kesenjangan 

Sosial di Masayrakat 
 

Masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri atas unsur-unsur yang 

merupakan satu kesatuan, yang disebut sebagai sistem. Apabila dalam suatu sistem 

salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan 

terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam 

masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan 

berubah menjadi disintegrasi sosial. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa 

disorganisasi dan disintegrasi sosial adalah proses berpudarnya norma-norma dan 

nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan.  

 

Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan 

akan mengalami chaos (kacau). Pada keadaan yang demikian, akan dijumpai anomie 

(tanpa aturan), yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan 

apa yang baik dan buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. 

 

Proses disintegrasi juga akan dijumpai pada keadaan ketertinggalan budaya (cultural 

lag), yaitu perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu 

kebudayaan. Cultural lag juga dapat diartikan sebagai perbedaan laju perubahan dari 

dua unsur kebudayaan yang mempunyai korelasi (hubungan) yang tidak sebanding, 
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sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur lainnya. Teori cultural lag ini 

dikemukakan oleh William F.Ogburn. 

 

Selain anomie dan cultural lag, disorganisasi/disintegrasi juga dapat dijumpai pada 

kondisi percampuran kebudayaan. Percampuran kebudayaan ini biasa disebut 

mestizo culture, yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang mempunyai 

warna dan sifat yang berbeda. 

 

Situasi disintegrasi biasanya ditandai oleh hal-hal berikut. 

1) Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat 

2) Timbul ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan sehingga 

hilang rasa kesatupaduan dan solidaritas dalam kelompok 

3) Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan 

konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi 

4) Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat 

sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau 

teladan 

Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

antara lain dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan 

kenakalan remaja 

1) Pergolakan Daerah. Pergolakan daerah terjadi karena adanya ketidakpuasan dari 

kelompok- kelompok tertentu terhadap pemerintah. Pergolakan ini banyak 

dilatarbelakangi oleh ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. 

2) Aksi Protes dan Demonstrasi. Aksi protes merupakan gerakan yang dapat 

dilakukan secara perorangan ataupun bersama-sama untuk menyampaikan rasa 

tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau lembaga tertentu. 

Secara sosiologis, aksi protes dan demonstrasi merupakan alat kontrol sosial yang 

dapat membawa perubahan ke arah perbaikan karena kontrol dilakukan terhadap 

lembaga pemerintah secara terbuka. Namun, jika tidak terorganisasi dengan baik, 

tidak jarang aksi protes dan demonstrasi menjadi anarki dan membawa kerugian 

bagi masyarakat. 

3) Kriminalitas. Kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan tindakan sosial yang 

disosiatif. Kriminalitas ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang 

cenderung melawan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

4) Kenakalan Remaja. Remaja merupakan anggota masyarakat yang masih berusia 

muda. Menurut ukuran biologis, usia remaja berkisar antara 12-15 tahun. 

Sedangkan dilihat dari segi budaya dan fungsional, remaja adalah mereka yang 

berusia 12-18 tahun. Kenakalan remaja diambil dari konsep psikologis, juvenile 

deliquency yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan orang dewasa. 

Dengan kata lain, anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan. Menurut M.A 
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Meriil dalam bukunya yang berjudul Problems of Child Deliquency mengemukakan 

bahwa seseorang anak digolongkan sebagai deliquent apabila padanya tampak 

kecenderungan antisosial yang berakibat pada munculnya dan menimbulkan 

gangguan-gangguan sehingga memaksa pihak berwajib melakukan penangkapan 

(Gunawan, 2000). 

 

Dari berbagai uraraian di atas menunjukan bahwa perubahan sosial mengandung 

dampak negative. Namun demikian, perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat juga membawa dampak positif. Dmpak positif perubahan sosial antara 

lain sebagai berikut. 

1) Semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitas 

2) Semakin baiknya kualitas individu atau masyarakat, seiring dengan 

perkembangan teknologi baru 

3) Semakin meningkatnya integrasi sosial 

4) Semakin cepatnya mobilitas sosial 

5) Semakin berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya serta 

pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja 

 

D. Perubahan Sosial, Kemajuan Masyarakat, dan 

Perkembangan Masyarakat Menuju Kehidupan Masyarakat 

yang Demokratis 
 

Dalam konteks sejarah amnesia , tercatat beberapa kali perubahan sosial yang besar. 

Perubahan-perubahan ini berhasil membentuk kembali sejarah peradaban dan 

kebudayaan manusia yang tentunya relative lebih maju. Sejarah perubahan manusia 

menuju masyarakat yang lebih maju ini lah di sebut modernisasi  

 

Modernisasi 

 

Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin Modernus 

yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada 

adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau 

proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat juga berarti perubahan dari 

masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Jadi, modernisasi merupakan 

suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbaharui dirinya 

berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakter yang dimiliki masyarakat modern. 

 

Berikut beberapa pengertian para ahli tentang modernisasi. Berdasarkan pengertian 

dari beberapa ahli tersebut, pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup hal-

hal berikut. 
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1) Proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat tradisional menjadi 

masyarakat maju yang ditandai dengan adanya perubahan di segala bidang 

kehidupan 

2) Perubahan peralatan dari yang sederhana ke teknologi yang lebih canggih 

3) Perubahan ke arah kemajuan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kepribadian 

bangsa yang masih relevan dengan kehidupan sekarang 

 

Berikut beberapa alasan perlunya modernisasi di suatu negara 

 

1) Membuat hidup lebih praktis dan nyaman 

2) Mendapatkan sesuatu lebih banyak (nilai tambah), lebih bermutu, lebih bagus, 

lebih hemat tenaga, dan mendapatkan hasil yang maksimal 

3) Meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produksi 

Bentuk Perubahan dalam Modernisasi 

Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah 

(directed change) yang didasarkan pada suatu perencanaan. Sedangkan objek 

perubahan tersebut adalah seluruh aspek yang terkait dengan manusia. Aspek 

perubahan adalah sebagai berikut. 

1) Aspek sosio demografi, yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan 

psikologi masyarakat 

2) Aspek struktur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma 

kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan 

sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat 

Ciri Manusia Modern 

Seseorang disebut modern apabila memiliki ciri-ciri berikut 

1) Menghormati hak dan kewajiban orang lain 

2) Lebih berorientasi pada masa kini 

3) Berpendirian kuat dan menghargai ilmu pengetahuan 

4) Menyadari potensi diri dan mau mengembangkannya 

5) Memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitarnya 

6) Bersikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, tidak bersikap 

apriori atau menaruh prasangka 

7) Senantiasa mempunyai informasi yang lengkap sehingga penilaian terhadap 

perubahan didasarkan pada kekurangan-kekurangan yang dihadapi 

Sedangkan menurut Alex Inkeles, terdapat 9 (sembilan) ciri manusia modern. 

1) Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka terhadap 

perubahan 
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2) Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai 

lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh dari luar lingkungannya, 

serta dapat bersikap demokratis 

3) Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa 

lalu 

4) Memiliki perencanaan dan pengorganisasian 

5) Percaya diri 

6) Perhitungan 

7) Menghargai harkat manusia 

8) Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

9) Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai 

dengan prestasinya dalam masyarakat 

Gejala-Gejala Modernisasi 

Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan 

manusia sebagai berikut 

1) Bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh 

masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar 

2) Bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari 

penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-

negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-

hak asasi manusia 

3) Bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan 

barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran 

untuk memproduksi barang 

4) Bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam 

masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan 

kelompok ekonomi kelas (kelas menengah dan kelas atas) 

Proses Perubahan Sosial dan Kesinambungan Masyarakat Indonesia Proses 

Penyesuaian Terhadap Perubahan 

Kondisi masyarakat yang serasi dan harmoni adalah kondisi yang diharapkan oleh 

semua masyarakat. Menurut Selo Soemardjan yang dimaksud dengan kondisi 

serasi/harmoni adalah suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan 

yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam kondisi keserasian 

adakalanya terganggu misalnya unsur-unsur baru dan lama bertentangan dan secara 

bersamaan mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian akan 

berpengaruh juga kepada masyarakat. Apabila kondisi tersebut dapat dipulihkan, 

maka kondisi tersebut dinamakan penyesuaian (adjusment). Namun, jika gangguan 

tersebut tidak bisa dipulihkan, keadaan tersebut dinamakan ketidakpenyesuaian 

sosial (maladjusment) dan kondisi ini dapat menimbulkan anomie (perilaku tanpa 

arah). 
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Saluran-Saluran Perubahan Sosial Budaya 

Saluran-saluran perubahan sosial budaya (avenue or chanel of social change) itu 

meliputi lembaga- lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, 

pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Lembaga kemasyarakatan tersebut 

biasanya disebut dengan cultural focus. Lembaga kemasyarakatan ini akan 

mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. 
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