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Peserta didik mampu memahami hakekat
struktur sosial

Peserta didik mampu mengidentifikasi 
diferensiasi sosial dalam masyarakat

Peserta didik mampu mengidentifikasi 
struktur sosial dalam masyarakat

Peserta didik mampu mengidentifikasi 
mobilitas sosial dalam masyarakat

Peserta didik mampu menganalisis pentingnya
kesetaraan sosial dan harmonisasi sosial

Tujuan Pembelajaran



Perhatikan Gambar Berikut !



Apa hubungan gambar
di Car Free Day dengan
Perbedaan, Kesetaraan, 

dan Harmonisasi ?



Perhatikan
Gambar di 
Samping !



Perhatikan
Gambar di 
Samping !



APA YANG 

KALIAN 

KETAHUI 

MENGENAI 

“STRUKTUR 

SOSIAL” ?

Struktur Sosial merupakan
tatanan social dalam

kehidupan masyarakat yang 
didalamnya terkandung
hubungan timbal balik

antara status dan peranan
yang mengacu pada suatu

keteraturan perilaku dalam
masyarakat.



Cara Memperoleh Status Sosial

dalam Masyarakat !

1

Ascribed 
status

2

Achieved 
status

3

Assigned 
status
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Ascribed status:

Status seseorang yang 

diperoleh secara otomatis

berdasarkan kelahiran/turun-

temurun. Misalnya, Pangeran

Charles adalah seorang putra

mahkota karena terlahir

sebagai anak pertama Ratu

Inggris, Diponegoro adalah

seorang pangeran karena dia

terlahir sebagai putra Sultan 

Hamengku Buwono III.



Achieved status:

status yang dicapai

seseorang dengan usaha-

usaha yang disengaja. 

Status doktor diperoleh

setelah seseorang

menyelesaikan rangkaian

panjang pendidikan SD, 

SMP, SMA, S1, S2, dan S3. 

Juara kelas diraih setelah

seseorang belajar dengan

giat.



Assigned status, 

Status atau kedudukan yang 

diberikan kepada seseorang

yang telah berjasa kepada

masyarakat. Misalnya, Drs. Moh. 

Hatta sebagai Bapak Koperasi

Indonesia, Ki Hajar Dewantara

sebagai Bapak Pendidikan, Gus 

Dur bapak pluralism Indonesia.



Masyarakat

Multikultural

Struktur
Sosial

Pengotakan
Struktur
Secara

Horisontal

Pengotakan
Struktur
Secara

Vertikal



DIFERENSIASI SOSIAL



Perhatikan Gambar Berikut !



Apa yang 

dimaksud

dengan

diferensiasi

sosial ?

Klasifikasi atau

penggolongan terhadap

perbedaan-perbedaan

tertentu yang bisaanya sama

atau sejenis. Pengertian

sama disini menunjuk pada 

klasifikasi masyarakat

secara horizontal, mendatar

atau sejajar.



Bentuk Diferensiasi Sosial



Perbedaan kelompok

manusia yang memiliki ciri-

ciri fisik bawaan yang sama. 

Seperti warna kulit, bentuk

kepala, bentuk hidung, bola 

mata, dan rambutnya

DIFERENSIASI RAS



Etnis adalah golongan sosial yang 

dibedakan dari golongan-golongan

sosial lainnya, karena mempunyai

ciri-ciri yang paling mendasar dan

umum yang berkaitan dengan asal

usul, tempat asal, serta

kebudayaannya. Ciri-ciri yang 

paling mendasar tersebut, antara

lain kesamaan dalam hal ciri fisik, 

bahasa daerah, kesenian, dan adat

istiadat

DIFERENSIASI ETNIS
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Agama merupakan suatu sistem

terpadu mengenai kepercayaan dan

praktik yang berhubungan dengan

hal yang suci dan menyatukan

semua pengikutnya ke dalam suatu

komunitas moral yang disebut

umat. Semua ajaran agama 

mengatur hubungan, baik

hubungan antara sesama manusia

maupun hubungan antara manusia

dengan Tuhan

DIFERENSIASI AGAMA



Secara alamiah berdasarkan jenis

kelamin, manusia diseluruh dunia

dapat dibedakan menjadi dua

kelompok secara biologis, yaitu laki-

laki dan perempuan. Pembedaan

berdasarkan jenis kelamin ini

bersifat horizontal sehingga

membentuk diferensiasi sosial

DIFERENSIASI JENIS KELAMIN



Klan sering juga disebut kerabat, 

keluarga besar, atau keluarga luas

(extended family). Dalam

masyarakat Indonesia terdapat dua

bentuk klan utama, yakni klan atas

dasar garis keturunan ibu

(matrilinier) dan atas dasar garis

keturunan ayah (patrilineal).

DIFERENSIASI KLAN



Profesi atau pekerjaan adalah

suatu kegiatan yang dilakukan

manusia sebagai sumber

penghasilan atau mata

pencahariannya. Di masyarakat

terdapat berbagai macam profesi

yang dimiliki anggota

masyarakat.

DIFERENSIASI PROFESI



Diferensiasi

berdasarkan asal

daerah merupakan

pengelompokan

berdasarkan tempat

tinggal atau daerah

asal.

DIFERENSIASI DAERAH ASAL



Partai politik adalah tempat

untuk menampung aspirasi

masyarakat agar turut serta

dalam mengatur negara. 

Diferensiasi partai dalam hal ini

perbedaan masyarakat dalam

mengatur kekuasaan negara

berupa kesatuan sosial dan

sealiran.

DIFERENSIASI PARPOL



Analisislah upaya

kesetaraan untuk

menjaga

masyarakat

multicultural 

Indonesia supaya

tidak terjadi

konflik !



STRATIFIKASI SOSIAL



Perhatikan Gambar Berikut !



Apa yang 

dimaksud

dengan

stratifikasi

sosial ?

Stratifikasi Sosial merupakan 

perbedaan penggolongan tingkat 

kedudukan atau kelas, dari kelas 

tertinggi sampai kelas terendah.

Sedangkan menurut Soerjono 

Soekanto sttratifikasi sosial 

merupakan pembedaan posisi 

seseorang atau sekelompok dalam 

kedududkan berbeda-beda secara 

vertical.



Dasar Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat



1

Siswa dapat menjelaskan pengertian
statifikasi sosial dalam masyarakat.

2

Siswa dapat mengidentifikasi dasar
pembentukan stratifikasi sosial

3

Siswa dapat menganalisis berbagai sistem
statifikasi sosial di Indonensia.

TUJUAN PEMBELAJARAN



Stratifikasi Sosial dari Segi Sifat



Contoh

Sistem Kasta masyarakat India

Masyarakat feodal

Masyarakat rasialis

1. Stratifikasi Sosial Tertutup

Stratifikasi sosial yang bentuk atau

sifatnya tertutup membatasi

kemungkinan berpindahnya seorang

dari satu lapisan ke lapisan lainnya, 

baik yang bergerak ke atas maupun

kebawah.

Gambar 1.1



2. Stratifikasi Sosial Terbuka

Gambar 1.2

Stratifikasi sosial yang bentuk atau

sifatnya terbuka sehingga setiap

anggota msayrakat memiliki

kesempatan utnuk berusaha naik ke

lapisan yang lebih tinggi, atau jika

kurang beruntung dapat jatuh ke

lapisan yang lebih rendah.

Contoh

Semakin maju seseorang, maka

stratifikasi sosialnya akan semakin

baik.



3. Stratifikasi Sosial Campuran

Gambar 1.3

Stratifikasi sosial campuran

merupakan kombinasi antara

stratifikasi sosial tertutup dengan

stratifikasi sosial terbuka.

Contoh

Seorang anggota kasta brahmana pada 

masyarakat memiliki kedudukan yang 

dihargai oleh masyarakat

lingkungannya, tetapi jika ia pindah ke

Jakarta maka ia harus menyesuaiakan

diri dengan anggota masyarkaat yang 

baru



Berbagai Macam Sistem Stratifikasi



1. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Pertanian Jawa

Gambar 1.4. Bagan Stratifikasi Sosial Pertanian Pulau Jawa



2. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat 

Feodal

Gambar 1.5. Bagan Stratifikasi

Masyarakat Feodal Yogyakarta dan 

Surakarta

Gambar 1.6. Bagan Stratifikasi

Masyarakat Feodal Aceh



3. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Belanda

Gambar 1.7. Bagan StratifikasiMasa Penjajahan Belanda



4. Stratifikasi Sosial dalam Zaman Jepang

Gambar 1.8. Bagan StratifikasiMasa Penjajahan Jepang



5. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Industrii Moderen

Gambar 1.9. Bagan Stratifikasi

Masyarakat Industri Kriteria Profesi

Gambar 1.10. Bagan Stratifikasi

Masyarakat Industri Kriteria Ekonomi



6. Stratifikasi Sosial dalam Kriteria Politik atau Kekuasaan

1. Tipe Kasta

2. Tipe Oligarki

3. Tipe demokrasi



1. Tipe Kasta

Gambar 1.11 Stratifikasi Tipe Kasta

Tipe Kasta merupakan system 

lapisan kekuasaan dengan garis

pemisah yang tegas dan kaku

serta hamper tidak terjadi

mobilitas vertical. Garis

pemisah antar lapisan hamper 

tidak mungkin untuk ditembus



2. Tipe Oligarki

Gambar 1.12 Stratifikasi Tipe Oligarki

Tipe Oligarki merupakan

system lapisan kekuasaan

dengan garis pemisah yang 

tegas, tetapi dasar pembedaan

kelas sosial ditentukan oleh 

kebudayaan masyarakat

terutama kesempatan bagi para 

warga masyarakat untuk

mendapatkan kekuasaan

tertentu.



3. Tipe Demokrasi

Gambar 1.13 Stratifikasi Tipe Demokrasi

Tipe Demokrasi merupakan

system lapisan kekuasaan

dengan garis pemisah antar

lapisan sangat bersifat dinamis. 

Hal ini biasa dialami oleh 

anggota-anggota partai politik

pada masyarakat demokratis

yang dapat mencapai

kedudukan tertentu dalam

masyarakat melalui partainya.



MOBILITAS SOSIAL



Apa yang dimaksud
dengan Mobilitas Sosial ?



Gerak sosial (Mobilitas sosial) adalah perubahan, pergeseran, 
peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya.

Mobilitas berasal dari bahasa latin mobilis yang berarti mudah
dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang 
lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna

gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam
kelompok sosial. 

Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau
sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain



Faktor
Pendorong
Mobilitas

Sosial

1. Status 
Sosial

2. Kondisi
Ekonomi

3. Situasi
Politik

4. 
Pertambah

an
Penduduk

5. 
Keinginan

melihat
daerah lain

6. 
Kemudaha

n Akses
Pendidikan
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Mobilitas Horisontal

Mobilitas Geografis

Mobilitas Vertikal



ERI SATRIA YUDATAMA

KEPALA SEKOLAH SMA 

N 28 JAKARTA thn 2019

Berpindah

ERI SATRIA YUDATAMA

KEPALA SEKOLAH SMA 

N 8 JAKARTA thn 2020

Mobilitas Horisontal

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dari mobilitas horinzontal adalah
sebagai bentuk mobilitas sosial yang memungkinkan terjadinya perpindahan

suatu individu maupun kelompok lain yang sederajat. Bentuk mobilitas sosial
horizontal juga dapat dikatakan sebagai sebuah perpindahan status sosial

seseorang maupun kelompok masyarakat secara datar dalam sebuah lapisan
atau status sosial yang sama.



Mobilitas
Geografis

Transmigrasi

Imigrasi

EmigrasiUrbanisasi

Ruralisasi



Mobilitas Vertikal



Faktor Penghambat Mobilitas Sosial

1. Perbedaan ras dan agama

Mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan
agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan status 

sosial. Berikut ini beberapa contohnya. Perbedaan tingkat
ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit

putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada
mereka yang berkulit hitam berada di pemerintahan
sebagai penguasa. Namun, setelah politik apartheid 
berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam

menjadi Presiden Afrika Selatan.



2. Dikriminasi Kelas

Diskriminasi kelas dalam sistem kelas
terbuka dapat menghalangi mobilitas ke

atas. Hal ini terbukti dengan adanya
pembatasan keanggotaan suatu organisasi

tertentu dengan berbagai syarat dan
ketentuan, misalnya anggota DPR dibatasi

hanya 500 orang.



4. Kemiskinan

Kemiskinan dapat membatasi
kesempatan bagi seseorang untuk
berkembang dan mencapai status 

sosial tertentu. Sebagai contoh, 
Ananda memutuskan untuk tidak
melanjutkan sekolahnya karena

kedua orang tuanya tidak bisa
membiayai.

3. Pengaruh sosialisasi yang sangat
kuat

Sosialisasi adalah suatu proses dimana
seorang anak belajar berpartisipasi
menjadi anggota masyarakat. Jika
prose sosialisasi ini berjalan baik, 

maka pola-pola perilaku, cara
pandang, dan persepsi, akan tertanam

dengan sangat kuat sehingga sulit
dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

dianut kelas sosial lainnya.



5. Perbedaan jenis kelamin (gender)

Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, 
kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk
maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung

menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada
wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih

sederhana merasa bahwa perannya hanyalah sebagai ibu
rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang 

umum ada pada masyarakatnya.



Saluran 
Mobilita
s Sosial

Angkatan 
bersenjata

Pendidika
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Organisasi 
Ekonomi

Organisasi 
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Kategori Kesetaraan

Kesetaraan
Hukum

Kesetaraan
Politik

Kesetaraan
Sosial

Kesetaraan
Ekonomi

Kesetaraan
Moral



PRINSIP KESETARAAN DAN 
HARMONI SOSIAL



Kategori Kesetaraan

Kesetaraan
Hukum

Kesetaraan
Politik

Kesetaraan
Sosial

Kesetaraan
Ekonomi

Kesetaraan
Moral



Prinsip-Prinsip Kesetaraan



KEHARMONISAN SOSIAL DALAM 
KEHIDUPAN MASYARAKAT ATAU PUBLIK

Kondisi yang tertib, teratur, aman, dan nyaman
bisa bisa disebut sebagai suatu kehidupan yang 

penuh harmoni.

Harmonisasi sosial adalah kondisi ketika
individu kondisi ketika individu hidup sejalan

dan serasi dengan tujuan masyarakat.



Mewujudkan Harmoni dalam Masyarakat Multikultural

Multikulturalisme Keanekaragaman

Masyarakat Multikultural masyarakat yang terdiri atas
beragam kelompok sosial dengan system borma dan 

kebudayaan yang berbeda-beda

Tidak ada system norma dan budaya yang lebih tinggi
dibanding dengan norma dan budaya lain, atau tidak ada
sesuatu yang lebih agung dan luhur dari pada yang lain.



Faktor Pendorong Multikultural
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Globalisme

Demokratisasi



Faktor
Penghambat 1. Menganggap budaya sendiri

yang paling baik

2. Pertentangan antara
budaya Barat dan Timur.

3. Pluralisme budaya dianggap
sebagai sebuah yang eksotis

4. Pandangan yang 
paternalistis



Manfaat
Masyarakat 
Multikultural

1. Adanya kearifan lokal

2. Munculnya rasa penghargaan
terhadap budaya lain

3. Menjadi banteng pertahanan
terhadap ancaman yang timbul dari
budaya kapitalis

4. Menjadi alat untuk membina dunia 
yang aman dan sejahtera.
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You
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