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MASALAH SOSIAL









NILAI

Sebuah konsepsi abstrak yang menjadi acuan atau 
pedoman utama mengenai masalah mendasar dan umum 

yang sangat penting dan ditinggikan dalam kehidupan 
suatu masyarakat, bangsa atau bahkan kemanusiaan. Ia 
menjadi acuan tingkah laku sebagian besar masyarakat 
yang bersangkutan, mengkristal dalam alam pikiran dan 

keyakinan mereka, cenderung bersifat langgeng dan tidak 
mudah berubah atau tergantikan (tanu sutomo, 2007) 



SISTEM NILAI 

WILLIAMS (1960) Sistem nilai tidak tersebar secara sembarangan 
tetapi berbentuk hubungan timbal balik yang mnjelaskan 
keberadaan tata tertib di masyarakat.

KOENTJARANINGRAT (1981) Sistem nilai berfungsi sebagai pedoman 
tertinggi bagi kelakuan manusia. 



ORIENTASI NILAI BUDAYA

Masalah Dasar Dalam Hidup Orientasi Nilai Budaya

Hakikat Hidup Hidup Itu Buruk Hidup Itu Baik Hidup itu buruk, tetapi manusia 

wajib berikhtiar supaya hidup itu 

menjadi baik

Hakikat Karya Karya Itu Untuk Nafkah 

Hidup

Karya itu Untuk Kedudukan, 

kehormatan, dsb.

Karya itu Untuk Menambah Karya

Persepsi Manusia terhadap 

waktu

Orientasi Ke masa Kini Orientasi Ke masa lalu Orientasi Ke Masa Depan 

Pandangan Manusia 

Terhadap Alam

Manusia tunduk kepada alam 

yang dahsyat

Manusia berusaha menjaga 

keselarasan dengan alam

Manusia berhasrat menguasai 

alam

Hakikat Hubungan Antara 

Manusia Dengan Sesamanya

Orientasi 

kolateral(horisontal), rasa 

kebergantungan pada 

sesamanya (berjiwa gotong 

royong)

Orientasi vertikal, rasa 

kebergantungan pada tokoh

atasan dan berpangkat

Individualisme menilai tinggi 

usaha atas kekuatan sendiri



INTERAKSI SOSIAL

Hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut 
hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara orang-orang perorangan dengan 
kelompok-kelompok manusia (Gillin&Gillin dalam Soekanto, 1999)



Faktor Interaksi 

1. Imitasi 

2. Sugesti

3. Identifikasi

4. Simpati



Syarat Interaksi Sosial 

1. Adanya Kontak Sosial (primer; langsung dan sekunder; tidak 
langsung) 

2. Adanya Komunikasi



Bentuk Interaksi Sosial

1. Proses Asosiatif

a. Kerjasama

b. Akomodasi

c. Asimilasi

1. Proses Disasosiatif

a.Persaingan

b.Kontravensi

c.pertentangan



MASALAH BUDAYA



Kurangnya generasi muda yang melestarikan 
budaya



Sikap memiliki terhadap budaya yang masih 
minimal



Pemerintah masih minimal dalam 
memberikan penghargaan dalam budaya



Meniru budaya barat


