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Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik diharapkan mampu memahami

pengertian permasalahan sosial di ranah publik

2. Perserta didik diharapkan mampu

mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan

sosial di Masyarakat

3. Peserta didik mampu menganalisis berbagai

bentuk permasalahan sosial di ranah public

4. Peserta didik dapat memberikan upaya terbaik

dalam masalah sosial di ranah publik



Teras Sosiologi Terkini Gambar 1



Gambar 2
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Dari berbagai kasus berita dan

gambar di atas, Apa yang Anda

ketahui mengenai Permaslahan

Sosial ?



Permasalah Sosial :

“Kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena

adanya ketidaksesuaian atau bertentangan dengan nilai-nilai

dan norma dalam masyarakat.”

Kenyataan tidak sesuai dengan Harapan = Masalah



Faktor
Penyebab

Permasalahan
Sosial di 

Masyarakat
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Gambar 6

Perhatikan Gambar Berikut !



Fa
kt

o
r

B
io

lo
gi

s

Faktor ini muncul akibat ketidaksesuaian antara
lingkungan kesehatan dengan masyarakat sekitar. 

Sehingga timbulnya masalah sosial misalnya seperti
kuarang gizi, penyakit menular dan lain-lain. 

Bisa juga hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-
fasilitas kesehatan yang kurang layak. 



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 7
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Faktor psikologis, masalah seperti ini dapat
muncul jika psikologis suatu masyarakat

sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat
juga muncul jika beban hidup yang berat yang 

dirasakan oleh masyarakat khususnya yang 
ada di daerah perkotaan, pekerjaaan yang 

menumpuk sehingga menimbulkan stress lalu
dapat menimbulkan luapan emosi yang 

nantinya dapat memicu konflik antar anggota
masyarakat



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 8

Gambar 9
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a Faktor ini maksudnya kebudayaan yang 

semakin berkembang pada masyarakat
akan mempunyai peran yang dapat
memicu timbulnya masalah sosial. 

Misalnya seperti pernikahan pada usia
dini, kawin-ceraii, kenakalan pada

remaja dan lain-lain atau seperti saat ini
negara kita sedang terus menerus

dimasuki budaya asing.



Gambar 10

Perhatikan Gambar Berikut !



Fa
kt

o
r

Ek
o

n
o

m
i

Dalam masalah ini biasanya yang harus
bertanggung jawab adalah pemerintah, karena

pemerintah kurang menyediakan lapangan
kerjan bagi masyarakat. Jika masyarakat

mengalami permasalahan ini akan
mengakibatkan sangat rentannya anggota

masyarakat untuk melakukan tindakan
krriminalitas dan kekurangan ekonomi dapat

dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam
melakukan tindakan tersebut



Faktor Biologis

Faktor Psikologis

Faktor Budaya

Faktor Ekonomi

Faktor Penyebab Permasalahan Sosial
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Kemsikinan Kriminalitas

Kesenjangan
Sosial

Ketidakadilan

Permasalahan
Sosial di Ranah

Publik



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 11

Gambar 12



Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang
yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri

sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan tidak
mampu memanfaatkan tenaga mental maupun

fisiknya dalam kelompok tersebut. 

KEMISKINAN



1. Kemiskinan
Absolut

2. Kemiskinan Relatif

1. Kemiskinan Kultural
2. Kemiskinan

Struktural

1. Kemiskinan Alamiah

Jenis
Kemiskianan



Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin

jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum 

hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja

penuh dan efisien. Seperti sandang, pangan dan papan.

Kemiskinan relatif yakni kemiskinan muncul jika kondisi

seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan

kondisi orang lain dalam suatu masyarakat sekitarnya.



Kemiskinan kultural

yakni kemiskinan

penduduk terjadi karena

kultur atau budaya

masyarakatnya yang 

sudah turun temurun

yang membuat mereka

menjadi miskin. Kemiskinan Struktural yakni

kemiskinan yang muncul bukan

akibat dari ketidakmampuan si

miskin untuk bekerja (Malas) 

tetapi lebih karena struktur

masyarakatnya yang timpang, 

yang tidak menguntungkan bagi

golongan yang lemah.



Kemiskianan alamiah adalah terjadi karena
sumberdaya alam yang terbatas, penggunaan

teknologi dan bencana alam



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 13

Gambar 14



KRIMINALITAS

Segala bentuk perbuatan atau tindakan

yang dilakukan oleh seseorang atau

beberapa orang sekaligus yang mana

perbuatan tersebut melanggar hukum

pidana.



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 15



White Collar Crime (Kejahatan Kerah

Putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan

yang dilakukan oleh orang yang

terpandang atau berstatus tinggi dalam hal

pekerjaannya. Contohnya penghindaran

pajak, penggelapan uang perusahaan,

manipulasi data keuangan sebuah

perusahaan (korupsi), dan lain sebagainya.



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 16



Jangan ditiru yaaa…

Gambar 17



Crime Without Victim (Kejahatan

Tanpa Korban)

Kejahatan tidak menimbulkan

penderitaan pada korban secara

langsung akibat tindak pidana yang

dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk,

dan hubungan seks yang tidak sah

tetapi dilakukan secara sukarela.



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 18



Organized Crime (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir

dan berkesinambungan dengan

menggunakan berbagai cara untuk

mendapatkan sesuatu yang diinginkan

(biasaya lebih ke materiil) dengan jalan

menghindari hukum. Contohnya penyedia

jasa pelacuran, penadah barang curian,

perdagangan perempuan ke luar negeri untuk

komoditas seksual, dan lain sebagainya.



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 19. Sumber: tribunnews.com



Corporate Crime (Kejahatan

Korporasi)

Kejahatan ini dilakukan atas nama

organisasi formal dengan tujuan

menaikkan keuntungan dan menekan

kerugian.



Kriminalitas

White Collar Crime Crime Without Victim

Coorporate CrimeOrganized Crime



Perhatikan Gambar Berikut !

Gambar 20. Sumber: CatatanKuliah.com



Gambar 21. Sumber : edunews.com



Kesenjangan Soisal diartikan sebagai ketimpangan atau
ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya alam bias berupa kebutuhan primer, seperti
Pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha dan kerja, 

dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti sarana
pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, sarana saluran
politik, atau pengembangan karir. (Selo Soemardjan, 1980)



Faktor
Internal

• Faktor yang berasal dari dalam diri
seseorang, antara lain rendahnya kualitas
sumber daya manusia karena tingkat
Pendidikan yang rendah (ketrampilan),
tingkat kesehatan yang rendah, dan adanya
ketidakinginan merubah kemskinan.

Faktor
Eksternal

• Faktor yang berasal dari luar
kemampuan seseorang. Hal ini dapat
terjadi karena adanya birokasi atau
kebijakan (resmi) yang membatasi atau
memperkecil akses seseorang untuk
memanfaat kan kesempatan atau
peluang yang ada.

Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Sosial



Upaya dan Solusi Penyelesaian

Kesenjangan Sosial di Indonesia



KETIDAKADILAN



Ketidaka
dilan

Stereotip

Marginalisasi

Subordinasi

Dominasi



UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN SOSIAL DALAM 
MASYARAKAT



Apa yang Anda pikirkan dari Gambar
Berikut ?

Gambar 22



Gambar 23



Upaya Pemecahan
Masalah Sosial Secara

Preventif



Upaya pemecahan masalah preventif merupakan
pemecahan masalah yang dilakukan sebelum masalah 

tersebut terjadi dan dilakukan dengan cara pencegahan 
terhadap permasalahan tersebut.

Pemecahan masalah dengan metode preventif lebih sulit 
karena masalah yang dihadapi dalam lingkup yang luas, 

karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam 
terhadap masalah yang akan dicegah



Apa yang Anda pikirkan dari Gambar
Berikut ?

Gambar 24



Upaya Pemecahan
Masalah Sosial Secara

Preventif



Upaya penyelesaian masalah dengan metode 
Represif merupakan metode pemecahan 

masalah setelah masalah tersebut terjadi. 

Setelah suatu gejala dapat dipastikan 
merupakan masalah sosial maka barulah 

diambil tindakan-tindakan untuk 
mengatasinya.



Thank You
terassos28@gmail.com


