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Sosiologi

• Terminologi Sosiologi

- Socius (Latin) : teman

- Logos (Yunani): cerita atau bicara

• Pengertian Sosiologi• Pengertian Sosiologi

- Pengetahuan atau Ilmu tentang sifat, perilaku dan
perkembangan masyarakat (Syarbaini, 2009)

• Keterkaitan dengan Ilmu Sosial

- Cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat
dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia



Definisi Sosiologi

� Max Weber

- Sosiologi  adalah  ilmu  yang berupaya  memahami  
tindakan-tindakan  sosial.

� Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi

- Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang  mempelajari- Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang  mempelajari
struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan
sosial

� Soerjono Sukanto

- Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada
segi-segi kemasyarakatan yang  bersifat umum dan
berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan
masyarakat



Sosiologi Modern

� Bapak sosiologi: August Comte

� Sosiologi Modern: Emile Durkheim

- Disiplin Ilmu (Metode Ilmiah)

- Pengetahuan kemasyarakatan  yang  tersusun  - Pengetahuan kemasyarakatan  yang  tersusun  

dari  hasil-hasil  pemikiran  ilmiah  dan dapat  di 

kontrol  secara  kritis  oleh  orang  lain  atau  umum.

� Ilmu murni dan terapan (Horton & Hunt 1987)



Ciri-ciri Sosiologi

� Empiris: hasil observasi panca indera dan 

mengunakan akal sehat

� Teoritis: menyusun  abstraksi  dari  hasil-hasil 

observasi untuk membuat teoriobservasi untuk membuat teori

� Kumulatif:  memperbaiki,  memperluas  serta  

memperhalus  teori-teori  yang  lama

� Non-ethis: menjelaskan  fakta  tersebut  secara  

analitik bukan menilai baik atau buruk



Perkembangan Sosiologi

� August  Comte,  dia  menekankan  makna  ilmiah  

dengan  menggunakan metode-metode  yang  ada  

dalam  ilmu eksakta  untuk  mempelajari  gejala-

gejala  sosial.  Pendapat  ini didukung  oleh Emile 

Durkheim.Durkheim.

� Montesquieu  (1745) dalam buku Spirit  of Laws 

mengemukakan perlunya melaporkan  "apa yang  

ada,  dan bukan  apa  yang  seharusnya ada“ 

karena fakta  sosial  berbeda  dengan  benda



Ruang Lingkup Sosiologi

� Sosiologi  mempelajari perilaku manusia selalu  

dilihat  dalam  kaitannya  dengan  struktur-struktur  

kemasyarakatan  dan kebudayaan yang  dimiliki, 

dibagi dan ditunjang bersama (Veeger 1985) 

� Sosiologi  adalah ilmu masyarakat  yaitu tentang 

sistem hubungan yang berlaku dan proses yang 

timbul dalam berbagai hubungan tersebut 

(Syarbaini, 2009)



Fokus Sosiologi

� Rakyat merupakan keseluruhan penduduk suatu
wilayah atau daerah yang berdaulat, tanpa
mempersoalkan cara bergaul atau cara hidupnya

� Bangsa ialah warga negara selaku yang memiliki hak
dan kewajibandan kewajiban

� Masyarakat adalah sejumlah manusia yang hidup
dalam suatu lingkungan, dalam kurun waktu yang 
cukup lama sehingga melahirkan budaya dengan
satu kesatuan kriteria dalam memiliki sistem hidup
bersama


