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Teras Kelas X Sosiologi KD 3.3  

Ragam Gejala Sosial Dalam Masyarakat  

 

Sahabat Teras, selamat atas keberhasilan sobat teras telah melalui semester 1 

dengan menuntaskan Bab Fungsi Sosiolig untuk Mengenali Gejala Sosial di 

masyarakat dan Bab Individu, Kelompok dan Hubungan Sosial. 

Pada kesempatan kali ini sobat teras akan berlanjut materi bab berikutnya 

yakni KD 3.3 Ragam Gejala Sosial Dalam Masayrakat. Dalam membahas materi ragam 

gejala social dalam masyarakat, kita coba urutkan beberapa materi, seperti 

perbedaan social yang di dalamnya terdapat materi struktur social, diferensiasi 

social, stratifikasi social. Sobat teras juga belajar tentang multidimensi identitas 

dalam diri subjek individu maupun kelompok, heterogenitas dalam kehidupan 

masyarakat, penghargaan atas keanekaragaman/heterogenitas, nilai dan norma 

social, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, penyimpangan social, dan 

pengendalian social. 

A. Perbedaan Sosial, Perbedaan Individu, dan Perbedaan 

Antarkelompok 

 
Struktur Sosial 

Berikut pengertian struktur sosial menurut ahli klik di sini. Dengan demikian, secara 

sederhana dapat kita katakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan 

antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga 

sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Dalam sebuah struktur 

sosial, umumnya terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur. 
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Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara 

horizontal (diferensiasi sosial) dan vertikal (stratifikasi sosial). 

 

Diferensiasi Sosial 

Diferensiasi menurut kamus sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap 

perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kata sejenis dalam 
hal ini berarti klasifikasi masyarakat secara mendatar, sejajar, atau horizontal. 

Pengelompokan secara horizontal didasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, klan, 

dan agama. 

 

Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial 

secara bertingkat. Menurut Pitirm A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan 

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. 

 

Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, 

misalnya, kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Wujud stratifikasi sosial 
adalah kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, 

dan politik. Adanya stratifikasi ini mengakibatkan berbagai konsekuensi di 

antaranya, bahasa dan gaya bahasa; makanan; gelar, pangkat, atau jabatan; hobi dan 

kegemaran; pakaian; perabot dan rumah. 

 

B. Multidimensi Identitas dalam Diri Subjek Individu Maupun 

Kelompok 
 

Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat tidak akan dilihat dari satu 

sudut pandang saja, tetapi juga akan dilihat dari berbagai sudut pandang, cara, dan 

ukuran yang beragam. Multidimensi dalam hal ini adalah berbagai sudut pandang, 

cara, dan ukuran dari identitas seseorang. Identitas seseorang di dalam kelompok 

atau masyarakat merupakan keadaan, sifat atau ciri-ciri khusus seseorang yang dapat 

menandai eksistensi atau keberadaan seseorang di masyarakat. 

 

Multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok muncul karena 

adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap 

seseorang yang menyandang identitas tertentu. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. 

 

1) Cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam 

kelompok 

2) Ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang 

penyandang identitas 

3) Budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang 
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Dari hal tersebut di atas, perbedaan-perbedaan pandangan terhadap identitas 

individu dan kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik yang jelas sangat tidak 

produktif dalam hidup bermasyarakat. 

 

C. Heterogenitas dalam Kehidupan Masyarakat 
 

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat dua macam heterogenitas, yaitu sebagai 

berikut 

 
1) Heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan 

2) Heterogenitas berdasarkan jenis kelamin 

 

Kedua heterogenitas tersebut dapat dimasukkan ke dalam hubungan horizontal atau 

diferensiasi karena keduanya memiliki fungsi (peran) di dalam masyarakat. 

 

Gejala-gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas pekerjaan 

 

Dengan beragamnya pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan tentunya 

memerlukan keahlian dan profesionalitas, dengannya lembaga pendidikan yang 

mengakomodir kebutuhan tersebut harus dipersiapkan. Dengan kata lain, 
pemenuhan kebutuhan dan sarana penunjangnya harus sejalan. Apabila hal tersebut 

tidak sejalan, kadang kala memunculkan suatu kondisi yang kurang kondusif yang 

tidak dikehendaki, seperti adanya pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, korupsi, 

dan ketimpangan sosial. 

 

Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin 

 

Pada masyarakat modern, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin 

lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki 

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-

laki yang dikerjakan oleh perempuan, begitu sebaliknya pekerjaan perempuan juga 

dikerjakan oleh laki-laki sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan 

kian tipis. 

 

D. Penghargaan atau Penghormatan terhadap 

Keanekaragaman atau Heterogenitas sosial 

 

Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya 

merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, 

komunikasi, dan transportasi. Masyarakat modern memiliki ciri-ciri berikut. 
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1) Terbuka terhadap hal-hal baru 

2) Menerima perubahan secara kritis 

3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya 

4) Berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang 

5) Menggunakan perencanaan dalam segala tindakan 

6) Yakin akan manfaat iptek 
7) Menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain (HAM) 

8) Tidak tergantung pada nasib (selalu mencari solusi terhadap masalah yang 

dihadapi) 

9) Senantiasa memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya 

10) Yakin pada potensi/kemampuan yang dimiliki dan mampu 

mengembangkannya 

 

Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang 

anggotanya terdiri atas berbagai golongan, etnis (suku bangsa), ras, agama, dan 

budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Bahkan, 

mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung 
maupun tidak. Pierre L. Van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik 

masyarakat multikultural. 

1) Terjadinya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang 

sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. 

2) Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat 

nonkomplementer (tidak saling melengkapi). 

3) Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan) di antara anggotanya tentang 

nilai-nilai yang bersifat dasar 

4) Secara relatif, sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dan yang lain 

5) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung 

dalam bidang ekonomi 
6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain 

 

Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya 

beragam keunikan budaya di Indonesia, masyarakat yang mengakui adanya budaya 

Indonesia, masyarakat yang mengakui adanya perbedaan, tetapi tidak mengekang 

kelompok lain. Perbedaan atau pluralitas dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa 

untuk membangun peradaban yang lebih baik. 

 

Ada tiga dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural, yaitu. 

 

1) Pengakuan terhadap identitas budaya lain 

2) Adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali 

pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat 
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3) Kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam 

masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih 

luas, seperti negara 

 

Dengan dasar seperti itu, akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, sosialisasi masyarakat 
multikultural begitu strategis dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang ideal dan lestari. 

 

E. Nilai dan Norma Sosial 
 

Nilai Sosial 

Dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi (pemikiran) abstrak dalam diri 

manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Berikut beberapa pengertian 

nilai sosial menurut para ahli klik di sini. 

 

Ciri-ciri Nilai 

Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat 

Disebarkan antara sesama warga masyarakat (bukan bawaan individu sejak lahir) 

1) Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar) 

2) Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 
3) Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang 

4) Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat 

5) Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai 

 

Fungsi nilai sosial menurut Drs. Suprapto 

Dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan “harga” sosial dari suatu 

kelompok 

1) Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku 

2) Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial 

3) Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok (masyarakat) 

4) Alat pengawas/Kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat 

tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai 

 

Pembagian nilai 

Prof. Dr. Notonegoro membagi nilai sosial menjadi tiga : 

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. 

2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan 

kegiatan dan aktivitas. 

3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin (rohani) manusia. 

Di antaranya : 
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a) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia 

b) Nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan (estetis) 

c) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti 

kehendak dan kemauan 

d) Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. 

 
Nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan nilai yang 

mendarah daging. 

1) Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. 

Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. 

a) Banyaknya penganut nilai tersebut 

b) Lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan 

c) Tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut 

d) Prestise/kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat 

 

Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan 

kebiasaan, sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau 
pertimbangan lagi. 

 

Nilai tidak hanya terkandung dalam sesuatu yang berwujud atau bersifat konkret, 

tetapi juga dalam sesuatu yang tidak berwujud (abstrak). Nilai immaterial atau nilai 

rohani menggunakan nurani atau akal, perasaan, kehendak, kehendak, dan 

keyakinan. Nilai immaterial adalah nilai yang sulit untuk berubah. Nilai material atau 

nilai jasmani adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, diraba, dan memiliki 

karakteristik mudah berubah. 

 

Norma Sosial 

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam 
masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku 

yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan 

mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. 

Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma juga menjadi 

kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. 

 

Norma sosial yang mengatur masyarakat bersifat formal dan non formal 

1) Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat (institusi) formal. Norma ini 

biasanya tertulis 

2) Norma nonformal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma 

formal. 
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Tingkatan Norma 

Norma yang berlaku di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang 

berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang, hingga norma yang mempunyai daya 

ikat sangat kuat dimana anggota masyarakat pada umumnya tidak berani 

melanggarnya. 

 
Demikian dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat, norma 

dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Masing-masing tingkatan norma memiliki 

kekuatan memaksa yang berbeda. 

1) Cara (usage) adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang 

melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. 

2) Kebiasaan (folksways) adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat 

daripada usage. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang 

sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan 

menyadari perbuatannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian 

besar anggota masyarakat disebut sebagai tradisi dan menjadi identitas atau ciri 

dari masyarakat tersebut. 
3) Tata kelakuan (mores) adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara 

sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau Kontrol terhadap anggota-

anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan anggota masyarakat untuk 

menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadapnya 

akan diberi sanksi yang berat. 

4) Adat istiadat (custom), pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi, baik 

langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari 

masyarakat. Bahkan pengusiran. 

 

Jenis Norma 

Norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, 
1) Norma agama, norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama 

2) Norma kesusilaan, norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia 

3) Norma kesopanan, norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam 

masyarakat 

4) Norma kebiasaan (habit), merupakan hasil dari melakukan perbuatan yang sama 

secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. 

5) Norma hukum, himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata 

tertib dalam suatu masyarakat (Negara) 
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F. Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian 
  

Hakikat Sosialisasi 

Dalam sosiologi, penanaman atau proses belajar kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu 

kelompok atau masyarakat disebut sosialisasi. Ada banyak pendapat tentang 

sosialisasi, berikut pendapat beberapa ahli tentang sosialisasi klik di sini. 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses 

penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari satu 
generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut 

sejumlah sosiolog, hal yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, yaitu 

bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Sementara itu, beberapa tokoh lain 

mengemukakan bahwa yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah nilai dan 

norma sosial. Oleh sebab itu, teori sosialisasi dari sejumlah tokoh sosiologi 

merupakan teori peran (role theory). 

 

Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian 

Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang 

individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan 

secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta dan berbagai aspek kedirian 
lainnya. Kepribadian adalah produk dari interaksi sosial dalam kehidupan kelompok. 

 

Menurut Jhon Milton Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang 

individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan 

serangkaian situasi. Sistem kecenderungan di sini menyatakan bahwa setiap orang 

memiliki cara berperilaku yang khas, seperti sikap, bakat, adat, kecakapan, kebiasaan 

dan tindakan yang sama setiap hari. 

 

Dalam sosiologi, istilah kepribadian dikenal dengan sebutan diri (self). Sosialisasi 

bertujuan membentuk diri seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai 

dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat dilingkungan tempat 

tinggalnya. 

 

Menurut George Herbert Mead dalam bukunya Mind, self, and Society, ketika lahir, 

manusia belum memiliki diri (self). Diri manusia berkembang tahap demi tahap 

melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain, hal tersebut dikenal dengan 

proses pengambilan peran (role taking), yaitu: 

1) Tahap Play Stage (tahap bermain peran) memainkan peran-peran orang dewasa 

disekelilingnya. 
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2) Tahap Game Stage (tahap siap bertindak) menempatkan pada posisi orang lain dan 

kemampuannya dalam bermain bersama-sama atau berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang terorganisir. 

3) Tahap Generalized Other (penerimaan norma kolektif) 

 

Charles Horton Cooley menyatakan bahwa konsep diri seseorang berkembang 
melalui interaksi dengan orang lain. Diri seseorang adalah produk sosial, yaitu 

produk dari interaksi sosial. Lebih lanjut, Cooley menyatakan bahwa diri seseorang 

memantulkan hal yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. 

Cooley menyebut diri seseorang yang berkembang melalui interaksi dengan orang 

lain ini sebagai looking-glass self. 

 

Cooley menganalogikan pembentukan diri seseorang dengan cermin. Cermin selalu 

memantulkan apa yang ada di depannya. Demikian pula dengan diri seseorang, ia 

memantulkan sesuatu yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadap 

dirinya. Oleh karena itu, Cooley menyebutkan bahwa looking- glass self 

(pembentukan cermin diri) terbentuk melalui tiga tahap. 
1) Seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya tampak bagi 

orang lain 

2) Seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakan 

itu 

3) Seseorang membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang lain 

terhadap dirinya 

 

Faktor-faktor Pembentuk Kepribadian 

Setiap orang mempunyai kepribadian. Hanya saja, tiap kepribadian berbeda satu 

sama lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu warisan biologis, 

lingkungan fisik, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik 
seseorang. 

 

Warisan Biologis 

Faktor keturunan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Warisan 

biologis menyediakan bahan mentah kepribadian yang dapat dibentuk dalam 

berbagai cara, misal badan yang tegap diharapkan dapat selalu memimpin, atau IQ 

(tingkat kecerdasan anak) akan lebih mirip dengan IQ orang tua kandungnya. 

 

Lingkungan Fisik 

Ellsworth Hutington menekankan bahwa perbedaan perilaku kelompok disebabkan 

oleh perbedaan iklim, topografi (permukaan atau relief bumi), dan sumber alam. 

Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kepribadiannya dengan orang 

yang hidup di tepi pantai. Halnya orang yang hidup di daerah panas dan miskin 

cenderung berbeda kepribadiannya dengan orang di daerah subur dan kaya. 
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Kebudayaan 

Kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan 

masyarakatnya. Di mana setiap kebudayaan tentunya akan menyediakan 

seperangkat norma dan nilai yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat 
lainnya. 

 

Pengalaman Kelompok 

Setiap kelompok akan menyediakan standar atau ukuran moral yang berbeda-beda. 

Pengalaman kelompok dalam hal ini disebut juga referensi grup (kelompok acuan) 

 

Pengalaman Unik 

Pengalaman yang berbeda dari setiap orang akan membentuk kepribadian yang 

berbeda. Maksud dari  

 

Agen - Agen Sosialisasi 
Dalam sosiologi, pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi disebut sebagai agen 

atau media sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan empat agen sosialisasi 

utama, yaitu : 

 

1) Keluarga, pada masa awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri atas orang 

tua saudara kandungnya. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem 

keluarga luas (extended family), agen sosialisasi tidak hanya kedua orang tua dan 

saudara kandung saja, tetapi juga paman, bibi, kakek, dan nenek. Getrude Jaeger 

mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap awal (primer), terutama 

peran orang tua sangat penting. 

2) Kelompok Sebaya atau Sepermainan (Peer Group) 
3) Sekolah 

4) Media Massa, media massa terdiri dari media cetak (surat kabar atau majalah) dan 

media elektronik (radio, tv, internet, film, kaset, CD). 

 

Bentuk Sosialisasi 

1) Sosialisasi Primer, sosialisasi pada tahap awal kehidupan seseorang sebagai 

manusia. Sosialisasi primer dipelajari dalam keluarga. 

2) Sosialisasi Sekunder, proses berikutnya yang memperkenalkan individu ke dalam 

lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, dan 

lingkungan kerja. 
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Tipe Sosialisasi 

1) Formal, sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang 

menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara, seperti pendidikan di sekolah dan 

pendidikan militer 

2) Informal, sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang 

bersifat kekeluargaan, seperti pergaulan sesama teman, sahabat, anggota klub, dan 
kelompok-kelompok 

 

Pola Sosialisasi 

1) Sosialisasi Represif, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. 

Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam 

hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua. 

Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi 

perintah, penekanan sosialisasi pada keinginan orang tua. 

2) Sosialisasi Partisipatoris (participatory sosialization) merupakan pola dengan ciri 

pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Hukuman dan imbalan bersifat 

simbolik. 
 

G. Penyimpangan Sosial 
Konformitas 

Proses sosialisasi menghasilkan konformitas. Menurut John M. Shepard, konformitas 
merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai 

dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Konformitas berarti 

proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara menaati norma dan nilai 

yang dianut masyarakat. Sementara itu, perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai 

dengan norma dan nilai dalam masyarakat disebut sebagai perilaku nonkonformis 

atau perilaku menyimpang (deviant behavior). 

 

Perilaku Menyimpang Pengertian Perilaku Menyimpang 

Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, menyontek, melakukan tawuran, 

merampok, mencuri, membunuh, menganiaya, menculik, menggunakan narkoba, 

atau melakukan korupsi. Dalam skala yang lebih kecil, perilaku menyimpang juga 

termasuk pelanggaran terhadap kebiasaan atau kepantasan, seperti siswa yang bolos 

sekolah atau pemuda yang mabuk-mabukan. Menurut para sosiolog, penyimpangan 

bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri 

penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber dari 

kelompok yang berkuasa dalam masyarakat atau dari masyarakat umum.  
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Teori-teori Perilaku Menyimpang  

 

Edwin H. Sutherland 

Mengemukakan sebuah teori yang dinamakannya differential association theory. 

Menurutnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang 

berperilaku menyimpang. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. 
Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. 

 

Edwin M. Lemert 

Lemert menamakan teorinya labelling theory. Menurut Lemert, seseorang menjadi 

penyimpang (deviant) karena proses labelisasi (pemberian julukan atau cap) oleh 

masyarakat terhadap orang tersebut. Selanjutnya Lemert mengembangkan gagasan 

tentang penyimpangan primer dan sekunder untuk menjelaskan proses pelabelan. 

1) Penyimpangan primer, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang 

namun pelakunya masih dapat diterima secara sosial. Cirinya, sifatnya sementara, 

tidak berulang, dan dapat ditolerir masyarakat. 

2) Penyimpangan sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir 
masyarakat. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh seseorang secara berulang-

ulang dan terus-menerus. 

 

Robert K. Merton 

Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas (makro), 

yaitu struktur sosial. Menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan 

konformitas, tapi juga perilaku menyimpang. Struktur sosial menghasilkan 

pelanggaran terhadap aturan sosial dan menekan orang tertentu ke arah perilaku 

nonkonformis. 

 

Dalam struktur sosial dan budaya, ada tujuan atau sasaran budaya yang disepakati 
oleh anggota masyarakat. Tujuan budaya adalah sesuatu yang “pantas diraih”. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, struktur sosial dan budaya mengatur cara yang harus 

ditempuh dan aturan ini bersifat membatasi. Merton menyatakan bahwa perilaku 

menyimpang terjadi karena tidak adanya kaitan antara tujuan dengan cara yang telah 

ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. 

 

Lebih jauh, Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi 

tertentu. Empat dari lima tipe tersebut merupakan perilaku menyimpang. 

Konformitas, perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan 

masyarakat. 

a) Inovasi (innovation), mengikuti tujuan dengan cara yang dilarang masyarakat 

b) Ritualisme (ritualism), meninggalkan tujuan budaya, tetapi tetap berpegang pada 

cara yang telah ditetapkan masyarakat 
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c) Retretisme (retreatism), tidak mengikuti tujuan dan cara yang ditetapkan 

masyarakat 

d) Pemberontakan (rebellion), tidak lagi mengikuti struktur sosial yang ada dan 

berupaya menciptakan struktur sosial yang baru 

 

Emile Durkheim 
Durkheim berpendapat bahwa orang yang berwatak jahat akan selalu ada dan 

kejahatan pun akan selalu ada. Dia bahkan berpandangan bahwa kejahatan 

diperlukan oleh masyarakat, karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan 

hukum dapat berkembang secara normal 

 

Karl Marx 

Teori Marx dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurut Marx, perilaku 

menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang 

berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Menurutnya, hukum 

merupakan cerminan kepentingan pihak yang berkuasa dan pengadilan hanya 

menguntungkan pihak tersebut. 
 

David Berry 

Penyimpangan tidak hanya semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap 

nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tetapi juga karena orang tersebut 

memiliki standar yang berbeda dengan orang 

 

Hubungan Antara Perilaku Menyimpang dan Sosialisasi yang Tidak Sempurna 

 

Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari tentang pelaku-pelaku sosialisasi, 

seperti keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan media massa (cetak elektronik). 

Setiap pelaku sosialisasi mempunyai fungsi masing-masing yang seharusnya saling 
melengkapi. Namun pada kenyataannya, sering terjadi ketidaksepadanan antara 

pesan yang disampaikan pelaku sosialisasi yang satu dengan pelaku sosialisasi yang 

lain. Hal ini menjadikan proses sosialisasi kurang sempurna. 

 

Macam-macam Perilaku Menyimpang 

 

Tindakan Kriminal atau Kejahatan 

Tindakan kriminal atau kejahatan bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, 

dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contoh tindakan kriminal (delik) 

antara lain adalah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, 

dan perampokan. Tindakan kejahatan umumnya mengakibatkan pihak lain 

kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Tindakan kejahatan 

mencakup pula semua kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan 

Negara seperti korupsi, makar, subversi, dan terorisme. 
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Donald Light, Suzanne Infeld Keller, dan Craig J. Calhoun membedakan kejahatan 

menjadi empat tipe, yaitu: 

a) Kejahatan tanpa korban (crime without victim), kejahatan jenis ini tidak 

mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contoh, 
berjudi, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan perilaku seks bebas 

b) Kejahatan terorganisir (organized crime), pelaku kejahatan jenis ini merupakan 

komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan uang atau kekuasaan dengan menghindari hukum. Contoh, 

komplotan koruptor, pelacuran, perjudian illegal, penadah barang curian, atau 

peminjaman uang dengan bunga tinggi (rentenir) 

c) Kejahatan kerah putih (white collar crime), merupakan tipe kejahatan yang 

dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam 

pekerjaannya 

d) Kejahatan korporat (corporate crime), kejahatan yang dilakukan atas nama 

organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contoh, 
perusahaan yang membuang limbah ke sungai 

 

Penyimpangan Seksual 

Adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. 

a) Perzinaan, hubungan seksual di luar nikah 

b) Lesbianism, hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita 

c) Homoseks, hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama laki-laki 

d) Kumpul kebo, tinggal bersama seperti suami istri tanpa hubungan pernikahan 

e) Transvestitisme, memuaskan keinginan seks dengan mengenakan pakaian lawan 

jenis 

f) Sodomi, hubungan seks melalui anus 
g) Sadism, pemuasan seks dengan menyakiti orang lain 

h) Pedofilia, memuaskan keinginan seks melalui hubungan seksual dengan anak-anak 

 

Pemakaian dan Pengedar Obat terlarang 

Yakni menggunakan obat-obat yang terlarang seperti narkotika, minuman keras, 

ganja dan lain halnya yang dilarang oleh undang-undang. 

 

Penyimpangan dalam Bentuk Gaya Hidup 

Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang berbeda dari biasanya antara lain 

sikap arogan dan eksentrik. 
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H. Pengendalian Sosial 
Hakikat Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial adalah mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan 

mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang 

telah melembaga. Para sosiolog menggunakan istilah pengendalian sosial untuk 

menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang 

oleh sekelompok orang atau masyarakat yang bersangkutan untuk memaksa individu 

agar taat pada sejumlah peraturan. 

 
Cara Pengendalian Sosial 

Terdapat dua sifat pengendalian sosial, yaitu preventif dan represif. Preventif adalah 

pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Represif adalah 

pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum 

terjadi pelanggaran. Pengendalian yang terakhir ini dilakukan setelah orang 

melakukan suatu tindakan penyimpangan. 

 

Cara Pengendalian Melalui Institusi dan Noninstitusi 

Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-

lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, 

agama, politik, ekonomi dan keluarga. Cara pengendalian melalui noninstitusi adalah 

cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau 
kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian ini sering kali 

menggunakan kekerasan dan sifatnya tidak resmi. 

 

Cara Pengendalian secara Lisan, Simbolik, dan Kekerasan 

Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik disebut juga cara pengendalian sosial 

persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing 

anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Cara pengendalian sosial melalui kekerasan sering juga disebut cara pengendalian 

koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan 

kekuatan fisik. Tujuannya adalah agar si pelaku jera dan tidak melakukan 

perbuatannya lagi. 

 

Cara Pengendalian Sosial Melalui Imbalan dan Hukuman (Reward and 

Punishment) 

Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif. Seseorang 

diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma 

sosial yang berlaku. Cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat 

represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi 

pelanggaran. 
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Cara Pengendalian Sosial Formal dan Informal 

Cara pengendalian formal menurut Paul Horton dan Chester Hunt adalah cara 

pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan 

resmi, seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, atau lembaga peradilan. Cara 

pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh 

kelompok yang kecil, akrab, bersifat resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan 
resmi yang tertulis. 

 

Cara Pengendalian Sosial melalui Sosialisasi 

Menurut Erich Fromm, apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para 

anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola 

hidup masyarakat tersebut. Agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai 

dan norma (konform), diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut 

sosialisasi. 

 

Cara Pengendalian Sosial Melalui Tekanan Sosial 

Richard Lapiere melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari 
kebutuhan individu agar diterima dalam kelompok. 

 

Peran Lembaga Formal dan Informal dalam Pengendalian Sosial 

a) Polisi 

b) Pengadilan 

c) Adat 

d) Tokoh Masyarakat 

e) Media Massa 
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