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MODUL  I 

SPEKTRUM  TEORI  SOSIOLOGI 

 

 

John Chambers (2004) menyatakan, bahwa kombinasi kata berpengaruh dalam tiga 

cara, yaitu: Pertama, kata-kata digunakan untuk berfokus pada dan melahirkan konsep 

radikal yang secara teknis tersamar. Kedua, gabungan kata memperluas cara pandang 

disiplin ilmu dan menjembatani antar dan inter-disiplin ilmu. Ketiga, kombinasi kata bisa 

merupakan perkembangan, yang diawali dengan tidak sepenuhnya terdefinisikan, namun 

menyediakan tantangan dan kesempatan untuk menciptakan makna. 

Pada beberapa dekade ini beberapa istilah yang sering dibahas para ahli, seperti: 

kemiskinan (poverty), kesetaraan (equity), kapabilitas, keber-hak-an (entitlements), 

penghidupan (livelihood), kerentanan (vulnerability), deprivasi, akuntabilitas, desentra-

lisasi, pemberdayaan, partisipasi, kepemilikan (ownership), pemangku kepentingan 

(stakeholders), transparansi, kemitraan, masyarakat sipil, globalisasi, governance, 

demokrasi, hak asasi manusia, keberlanjutan, dan lain-lain. Hal ini menjadi bukti, bahwa 

penciptaan dan pabrikasi kata merupakan wujud eksistensi manusia, yang menurut Fritjof 

Capra (1996:282), “menjadi manusia adalah berada dalam bahasa” (to be human is to 

exist in language). 

Segenap istilah (mencerminkan realitas) dan realitas itu sendiri, akan lebih mudah 

difahami bila memanfaatkan beberapa paradigma dan teori yang ada pada sosiologi, 

sebagai berikut: 

      

A. Paradigma Fakta Sosial 

Paradigma ini dibangun berdasarkan exemplar karya Emile Durkheim, yaitu 

“The Rules of Sociological Method” (1895) dan “Suicide” (1897). Informasi lainnya 

menyatakan, bahwa paradigma ini menitik-beratkan perhatian pada diferensiasi antara 

sosiologi dengan filsafat. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris, dengan cara 

mengobservasi “fakta sosial”, sedangkan filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak 

(berada dalam alam pikiran manusia). Teori yang membentuk paradigma ini adalah: 

Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro. 

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian berikut ini: 
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1. Teori Fungsional Struktural: 

Teori Fungsional Struktural menyatakan, bahwa masyarakat memiliki suatu 

sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan 

saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan 

membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah, 

bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain 

(Ritzer, 1985:25). 

Asal usul Teori Fungsional Struktural, sebagai berikut: Teori Fungsional 

Struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902-1979) setelah ia 

memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam 

“The Structure of Social Action” (1937). Dalam buku tersebut Pareto menyatakan, 

bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan, dan 

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. 

Perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dari 

sistem tersebut. Talcott Parsons (1902-1979) menyampaikan Teori Fungsional 

Struktural, atau biasa disebut Teori Fungsional, dengan terlebih dahulu 

meluncurkan karyanya, yang berjudul: “Towards a General Theory of Action” 

(1951) dan “The Social System” (1951). Teorinya berfokus pada aspek struktural 

masyarakat, dan prasyarat fungsional dari sistem sosial, untuk memelihara 

keberlangsungannya. Oleh karena itu teorinya disebut “struktural fungsional”, 

kemudian lebih dikenal dengan sebutan “fungsional struktural”, atau sering 

disingkat menjadi “fungsional” atau “Teori Fungsional”. 

Dinamika Teori Fungsional Struktural, sebagai berikut: Tahun 1960-an Teori 

Fungsional Struktural mengalami kemunduran, karena tidak mampu menjelaskan 

adanya fenomena konflik sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tetapi 

Teori Fungsional Struktural sangat baik penjelasannya, ketika membahas 

perubahan sosial. Oleh sebab itu, Jeffrey Alexander dan Paul Colomy mengeritik 

Teori Fungsional Struktural, dan menawarkan teori baru, yaitu Teori Neo-

Fungsional pada tahun 1980. Teori Neo-Fungsional dirumuskan mengikuti alur 
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analisis Parsonian, dengan mempercayai beberapa prinsip, yang selanjutnya 

dituangkan dalam substansi teoritiknya. 

Teori Neo Fungsional menyatakan, bahwa masyarakat merupakan sebuah 

sistem yang relatif mandiri, yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. 

Keseimbangan sistem dan integrasi sistem difahami, dengan asumsi bahwa 

masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Terdapat beberapa tingkat 

integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Terjadi interaksi antar elemen 

yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Selain 

sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan. 

 

2. Teori Konflik 

Teori Konflik menyatakan, bahwa erbagai perubahan yang ditimbulkan oleh 

suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus menerus di antara 

unsur-unsurnya. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi 

terjadinya disintegrasi sosial. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah 

disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. 

Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor 

yang secara sistematis menimbulkan konflik (Ritzer, 1985:30-31). 

Asal usul Teori Konflik, sebagai berikut: Seiring dengan meredupnya  Teori 

Fungsional Struktural, maka tampillah Teori Konflik, mengisi kelemahan Teori 

Fungsional Struktural yang tidak mampu menjelaskan fenomena konflik sosial dan 

ketimpangan distribusi pendapatan. Teori Konflik dikembangkan oleh: (1) Karl 

Marx, (2) Lewis A. Coser, (3) Ralp Dahrendorf, dan (4) lain-lain. Menurut Lewis A 

Coser: (1) Konflik yang terjadi di masyarakat bersifat fungsional. (2) Fungsi 

konflik bagi masyarakat adalah mendorong terjadinya perubahan. 

Ralp Dahrendorf menyatakan, bahwa dalam situasi konflik kelompok yang 

terlibat melakukan berbagai tindakan untuk mengadakan perubahan di masyarakat. 

Pada saat konflik semakin hebat, maka perubahan yang timbul juga semakin 

radikal. Ketika konflik disertai tindak kekerasan, maka perubahan akan 

mengakibatkan kehancuran struktur masyarakat. 
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Dinamika Teori Konflik, sebagai berikut: Teori Konflik dikritik, karena 

mengabaikan ketertiban dan stabilitas, serta berideologi radikal. Randal Collins 

menyatakan, bahwa Teori Konflik akan berkembang bila melalui jalur analisis 

historis tingkat makro. Pada jalur analisis historis tingkat makro dikembangkan 

Teori Neo Marxian. Ada pula sosiolog yang memadukan Teori Neo Marxian 

dengan Teori Neo Fungsional, tetapi ide ini dikritik sosiolog lainnya, karena 

mengaburkan batas pemikiran antara Marx dengan Parson. 

 

B. Paradigma Perilaku Sosial 

Paradigma ini dibangun berdasarkan exemplar karya B.F. Skinner, yaitu “The 

Behavior of Organisms: An Experimental Analysis” (1938). Para sosiolog juga telah 

menjelaskan, bahwa paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia, 

dan kemungkinan pengulangannya. Para penganut paradigma ini menyatakan bahwa, 

kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang 

membentuk pola tertentu. Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Perilaku 

(Behavioral Theory), dan Teori Pertukaran (Exchange Theory). Untuk lebih jelasnya 

dapat diperhatikan uraian berikut ini: 

 

1. Teori Perilaku: 

Teori Perilaku menyatakan, bahwa perilaku seseorang saat ini akan membawa 

suatu akibat baginya di masa yang akan dating. Berdasarkan hal-hal yang 

diperolehnya pada saat ini, dapat diramalkan perilaku seseorang di masa yang akan 

datang. Konsep dasarnya adalah adanya reward and punishment (ganjaran dan 

hukuman), yang dapat mengakibatkan seseorang mengulangi atau tidak mengulangi 

perilakunya. Dengan demikian ada hubungan sebab akibat antara reward and 

punishment dengan perilaku seseorang (Ritzer, 1985:86-87). 

Asal usul Teori Perilaku, sebagai berikut: Pada awalnya psikolog Rusia, Ivan 

Pavlav (tahun 1900-an) berhasil menemukan fenomena sosial yang dikenal dengan 

istilah pengkondisian klasik (classical conditioning). Hasil temuan Ivan Pavlav 

kemudian dikembangkan oleh Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Gestalt. 

Edward Thorndike mengembangkan temuan Ivan Pavlav menjadi teori belajar yang 
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dikenal dengan sebutan “connectionism”, yang menyatakan bahwa ada berbagai 

respon terhadap situasi tertentu, respon yang salah dieliminasi, hingga muncullah 

respon yang tepat untuk menghadapi suatu situasi. Sementara itu, B.F. Skinner 

berhasil menemukan fenomena yang kemudian dimuatnya dalam substansi Teori 

Perilaku, yang dibangun untuk mengakomodir fenomena di masyarakat. Teori 

Skinner ini memusatkan perhatian pada pengaruh perilaku yang terjadi di 

lingkungan terhadap perilaku seseorang. 

 

2. Teori Pertukaran: 

Teori Pertukaran menyatakan, bahwa jika perilaku tertentu memperoleh 

reward (ganjaran), maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. 

Semakin sering suatu reward diberikan bagi perilaku tertentu, maka semakin sering 

pula perilaku tersebut diulangi. Selain itu, semakin bernilai perilaku seseorang bagi 

orang lain, maka semakin besar peluang orang tersebut mengulangi perlakunya. 

Pertukaran kembali (re-exchange) berpeluang terjadi pada kedua pihak yang 

melakukan interaksi. Penilaian bagi suatu perilaku tidak selalu bersifat ekonomi 

(perbandingan cost and benefit) melainkan dapat pula bersifat subyektif. Semakin 

sering seseorang memperoleh reward atas perilakunya, maka akan semakin 

berkurang nilai dari perilaku tersebut (Ritzer, 1985:92-94). 

Asal usul Teori Pertukaran, sebagai berikut: Peter M. Blau menyatakan, 

bahwa berdasarkan konsep pertukaran, maka masyarakat memiliki struktur sosial 

yang kompleks. Prosesnya meliputi: (1) pertukaran atau transaksi antar individu; 

(2) yang meningkat menjadi diferensiasi status dan kekuasaan; (3) yang mengarah 

pada legitimasi dan pengorganisasian; (4) yang menyebarkan bibit oposisi dan 

perubahan. George Homan menyatakan, bahwa selama berlangsungnya proses 

interaksi selalu timbul suatu fenomena baru.  

 

C. Paradigma Definisi Sosial 

Paradigma ini dibangun berdasarkan exemplar karya Max Weber, yaitu 

“Theories of Societies” (1961), yang berisi tentang “Social Action and Its Types”. 

Para sosiolog menjelaskan, bahwa paradigma ini mengakui adanya fakta sosial, tetapi 
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tidak membedakan antara struktur sosial dengan pranata sosial, karena keduanya 

secara bersama-sama membentuk tindakan manusia, yang disebut “tindakan sosial” 

(social action). Tindakan sosial, adalah tindakan seseorang yang mempunyai makna 

(arti subyektif) bagi dirinya, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain. Teori 

yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Aksi, Teori Interaksionisme Simbolik, 

dan Teori Fenomenologi. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian berikut ini: 

 

1. Teori Aksi: 

Teori Aksi menyatakan, bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya 

sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. 

Sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, 

teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai 

tujuan. Kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah 

dengan sendirinya. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang 

telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-

prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan (Ritzer, 1985:53-54). 

Asal usul Teori Aksi, sebagai berikut: Teori Aksi (Action Theory) dibangun 

berdasarkan pemikiran Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan 

Vilfredo Pareto (1848-1923). Beberapa informasi terpercaya menyatakan, bahwa 

Teori Aksi kemudian berkembang ketika Charles Horton Cooley (1864-1924) 

membuktikan, bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah “kesadaran subyektif”. Akhirnya Teori Aksi semakin 

berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang 

mendukung teori ini. 

 

2. Teori Interaksionisme Simbolik: 

Teori Interaksionisme Simbolik menyatakan, bahwa manusia bertindak 

terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 

Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kemudian 
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makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi social sedang                                         

berlangsung (Ritzer, 1985:60-61). 

Asal usul Teori Interaksionisme Simbolik, sebagai berikut: K.J. Veeger 

menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing 

berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan 

beralamat sendiri. Teori Interaksionisme Simbolik diawali oleh adanya filsafat 

instrumentalisme yang disampaikan oleh John Dewey (1859-1952), yang menolak 

pemisahan antara teori dengan praktek, serta menolak adanya value free science. 

Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh: (1) George Herbert Mead (1863-

1931), (2) Charles Horton Cooley, dan (3) Herbert Blumer. 

 

3. Teori Fenomenologi: 

Teori Fenomenologi menyatakan, bahwa norma (aturan) sosial yang 

mengendalikan tindakan para aktor, dan yang memantapkan struktur sosial, 

sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian 

yang dialaminya. Selanjutnya perlu difahami, bahwa aktor, adalah pihak yang 

melakukan sesuatu. Sementara itu, sikap alamiah, adalah sikap yang diisyaratkan 

atau ditunjukkan oleh aktor dalam kehidupannya sehari-hari yang nampak sebagai 

suatu kewajaran. Selain itu perlu diketahui, bahwa masalah mikro, adalah hal-hal 

yang secara sosiologis bersifat mikro, seperti: proses pembentukan dan 

pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka (face to face). 

Akhirnya perlu diketahui, bahwa proses tindakan, adalah proses yang 

mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh para aktor 

(anggota masyarakat) dalam interaksi sehari-hari (Ritzer, 1985:69-71). 

Asal usul Teori Fenomenologi, sebagai berikut: Max Weber menyatakan, 

bahwa tindakan manusia dapat menjadi hubungan sosial. Hal ini menurut Alfred 

Schutz menunjukkan adanya bentuk inter-subyektivitas, yang mengacu kepada 

suatu kenyataan, bahwa individu dan kelompok saling berinteraksi, saling 

memahami, dan saling bertindak. Berdasarkan konsep inter-subyektivitas inilah 

Alfred Schutz (1899-1959) membangun Teori Fenomenologi. George Ritzer 

menyatakan, bahwa bila diamati dengan seksama maka diketahui adanya empat 
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unsur pokok dalam Teori Fenomenologi,yaitu: (1) actor atau actor, (2) sikap 

alamiah atau natural attitude, (3) masalah mikro atau micro problem, dan (4)       

proses tindakan atau action process. 

 

D. Paradigma Integratif 

George Ritzer dan Douglas J. Goodman dalam bukunya “Modern Sociological 

Theory” (2003) mengungkapkan, bahwa ada dinamika paradigma sosiologi. Menurut 

mereka, telah berkembang Paradigma Integratif, yang menggabungkan tiga paradigma 

(Paradigma Fakta SPosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial). 

Karena paradigma telah terintegrasi (Paradigma Integratif), maka yang membedakan 

suatu kajian sosiologi tertentu dengan kajian sosiologi lainnya terletak pada teori yang 

digunakan, yang kemudian disebut perspektif. Dengan demikian muncullah perspektif, 

seperti: Perspektif Fungsional Struktural, Perspektif Konflik, Perspektif Interaksio-

nisme Simbolik, dan lain-lain. 

 

RANGKUMAN 

Realitas sosial akan lebih mudah difahami bila memanfaatkan beberapa paradigma 

dan teori yang ada pada sosiologi, seperti: Pertama, Paradigma Fakta Sosial, yang 

dibentuk oleh Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori 

Sosiologi Makro. Kedua, Paradigma Perilaku Sosial, yang dibentuk oleh Teori Perilaku  

dan Teori Pertukaran. Ketiga, Paradigma Definisi Sosial, yang dibentuk oleh Teori Aksi, 

Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori Fenomenologi. Keempat, Paradigma 

Integratif yang menggabungkan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan 

Paradigma Perilaku Sosial. 

 

EVALUASI 

1. Jelaskan secara singkat Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Perilaku Sosial, Paradigma 

Definisi Sosial, dan Paradigma Integratif! 

2. Jelaskan secara singkat substansi Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori 

Perilaku, Teori Pertukaran, Teori Aksi, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori 

Fenomenologi! 
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3. Jelaskan secara singkat asal usul Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori 

Perilaku, Teori Pertukaran, Teori Aksi, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori 

Fenomenologi!    
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