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Perubahan sosial masyarakat

PerubahanPerubahan dalamdalam bentukbentuk strukturstruktur
sosialsosial,, lembagalembaga sosialsosial,, sistemsistem sosialsosial,,
aktivitasaktivitas sosial,normasosial,norma sosialsosial,, situasisituasi

alamalam dandan situasisituasi sosialsosial..



DEFINISI MASYARAKAT
Emile Durkheim
masyarakat adalah suatu kenyataan objektif
individu yang merupakan anggotanya
Karl Marx
masyarakat adalah struktur yang menderita
ketegangan kelompok yang terpecah secara
ekonomi
Max Weber
masyarakat adalah struktur yang ditentukan
oleh harapan dan nilai dominan dalam
masyarakat
Mac Iver dan Charles Page
masyarakat adalah sistem yang mengatur
hidup masyarakat
Selo Sumardjan
masyarakat adalah orang yang hidup
bersama dan menghasilkan kebudayaan
Paul B Hurton dan C Hunt
masyarakat adalah kumpulan manusia yang
hidup bersama, memiliki kebudayaan dan
melakukan aktifitas di dalamnya.
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UNSUR MASYARAKAT

Kepercayaan dan
Pengetahuan
keyakinan akan mempengaruhi
perilaku masyarakat
Perasaan
perasaan akan terbentuk melalui
hubungan sosial dalam masyarakat
Tujuan
masyarakat memiliki tujuan, dan
tujuan tersebut dapat berupa
persatuan dari tujuan-tujuan yang
dimiliki anggota masyarakat.
Kedudukan dan Peran
setiap anggota masyarakat akan
memiliki kedudukan dan perannya

Norma
patokan tingkah laku individu
dalam masyarakat
Pangkat
kedudukan seseorang dalam
masyarakat
Kekuasaan
kemampuan untuk mempengaruhi
orang lain
Sanksi
sesuatu bentuk imbalan (punish
and reward) atas tindakan
seseorang.
Fasilitas
alat untuk mencapai tujuan
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Perubahan sosial
di masyarakat

DAMPAK POSITIF
• Lancarnya perkembangan

industri
• Majunya komunikasi dan

IPTEK
• Terciptanya transaksi

ekonomi yang efektif
• Adanya barang-barang

dengan banyak pilihan
• Meningkatkan etos kerja

tinggi
• Apalagi?????

DAMPAK NEGATIF
• Adanya kompetisi yang ketat
• Terdesaknya dan terkikisnya

budaya lokal
• Matinya industri lokal
• Meningkatnya perilaku

konsumtif
• Muncul sifat serba instant

dan imitatif
• Bergesernya nilai dan norma
• Muncul banyak masalah

sosial.
• Apalagi????
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CONTOH MASALAH SOSIAL

Menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat merupakan salah satu
contoh masalah sosial di masyarakat



Masalah sosial seperti misalnya kejahatan, sering
diberitakan di media massa



Perubahan sosial positif

integrasi

Perubahan sosial negatif

Maladjusment

Contoh: Aksi protes, demonstrasi, kenakalan remaja,
kriminalitas,pergolakan daerah
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Cara mengatasi perubahan
sosial budaya
1. Meningkatkan eksistensi jati diri bangsa

berbasis budaya dan kepribadian bangsa
2. Menumbuhkan sifat loyalitas terhadap

NKRI
3. Meningkatkan sosialisasi budaya

PENDIDIKAN
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