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BAB I

PEIYDAHUTUAN

A. Pokok Persoalan

Apatah kegunaan dan manfaat sosiologi mezupakan pertanyaan yang

muncul setelah orang belajar sosiologi selama suatu waktu dalam saat mana

ia belajar lewat beberapa sub disiplin atau eabang yang berhubungan

dengan bidang-bidang sosiologi, seperti : Teori Sosiologi, Sosiologi

Fendidikan, Sosiologi Politik, Sosiologi Agama, Sosiologi Perkotaan dan

Pedesaan, Sosiologi Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan, dan lain-lain;

bidang-bidang itu didahului dengan belajar pengantar sosiologi.

Pertanyaan di atas muncul karena semakin mahasiswa mendalami

pelajaran tentang sosiologi, semakin timbul suatu kesadaran dan bahkan

pandangan kritis tentang apakah sosiologi yang telah dan sedang

dipelajarinya benar-benar merupakan suatu studi ilmiah tentang masyarakat

yang akan memberi dia kemampuan untuk menganalisa masyarakat,

menganalisa perilaku sosial dan melakukan analisis ilmiah terhadap data-

data sosial, sehingga mahasiswa merasa bahwa ilmu sosiologi yang tetah

dipelajari dan dalami sungguh-sungguh bernanfat bagi J;; d;ii i,,*,iyi*pk*t

dia untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran ilmiah di masyarakat yang

pada gilirannya bermanfaat bagi pembangunan masyarakat, hal mana

berarti ilmu sosiologi sungguh diabdikan bagi kepentingan dan

kesej ahteraan masyarakat.

Kesadaran dan pandangan kritis di atas dapat mengarahkan

mahasiswa kepada suatu kenyataan bahwa ia mulai meragukan manfaat dan

keampuhan sosiologi sebagai bidang studi yang dipilihnya justru karena

kekurangmampuannya untuk belaj ar mendalami konsep-konsep, teori-teori,

maupun cara-aara penelitian sosiologi sebagai pokok-pokok kunci guna



mendapat pemahaman mendalam tentang masyarakat dalam suatu sosiologi

yang mcrupakan eabang ihnLr pengetahuan dan disiplin ilmiah dan bukan

suatu sosiologi populer yang menelaah masyarakat atau peristiwa-peristiwa

sosial biasa yang ditulis oleh orang-orang bukan ahli sosiologi atau tulisan-

tulisan sosiologi yang dibuat oleh penulis-penulis tanpa latihan formal dan

pendalaman ilmiah dalam ilmu sosial dan ditujukan pada pembaea umum

serta ditulis, antara lain sekedar latihan mengarang dalam dunia

kcwartawanan biasa (Bdk, Horton &. Hunt, 1987 Hal. \III + 42).

Terdapat pula satu ganjalan bagi mahasiswa yang belajar sosiologi,

dan ini berada jauh dari jangkauan kemampuan dan usaha belajarnya. Hal

ini berkaitan dengan sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang diajarkan dalam

perguruan tinggi. Pengajaran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan oleh para

dosen sosiologi selalu dihantui dan diusik oleh tiga persoalan yang sering

tak terhindarkan, yaitu :

Pertama, apakah pengajaran atau studi sosiologi yang disampaikan kepada

mahasiswa itu benar dan cocok dengan hakekat sosiologi sebagai ilmu

pengetahuan dan disiplin ilmiah serta relevan dengan tuntutan kebutuhan

masyarakat;

Kedu4 apakal. kuiikulum yang menjadi pciokc, pc*g<rjoru., .io,. y.*rrdi,*.1,.a'

sosiologi itu benar-benar dapat memberikan dasar bagi mahasiswa unfuk

mengerti, mendalami masyarakat sehingga di satu pihak mahasiswa tertarik

minatnya pada observasi ilmiah, analisa perilaku sosial, analisa ilmiah

terhadap data-data sosial, dan di lain pihak apakah pengajaran ini

menyodorkan konsep-konsep dasar, teori-teori, dan materi sosiologi yang

deskriptif secara jelas dan mudah dimengerti sehingga semua ini menjadi

bagian yang !'hidup'? dan tersimpan dalam benak mahasiswa dan pada

gilirannya dapat ia terapkan bagi segala yang terjadi di sekitar

kehidupannya; ataukah mahasiswa sedang merenangi materi pelajaran

2



sosiologi yang bersifat populer saja,, dengan penEertian-pengertian yang

kak-u da:r membingungkan, sehingga membuat mahasisrva k-ehilangan

pegangan tentang apa yang sedang dipelajarinya, lalu ia rnenjadi frustasi

dan mengakhiri studi sosiologinya atau dengan sr:atu penyesalan bahwa ia

telah memilih sosiologi sebagai bidang studi pilihannya, atau dengan

perasaan kehampaan atas kumpulan pengetahuan sosiologi yang ia kenal

dan ingat tetapi yang tidak membuat ia memahami masyarakat serta

masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupannya.

Ketiga, apakah pelaku pengajaran sosiologi baik ahli sosiologi maupun

dosen sosiologi, menyadari akan suatu kesepakatan atau komitmen ilmiah

untuk menerapkan dalam pengajaran-pengajaran, dalam kuliah-kuliah,

suatu usaha mengantar mahasiswa kepada kebenaran ilmiah yang nantinya

membuahkan kematangan ilmiah, yang berarti bahwa ia mampu

mengabdikan ilmu sosiologi yang dikuasainya bagi kepentingan

kesejahteraan masyarakat, ataukah menghantar saja mahasiswa kepada

suatu sikap dan pratek menggunakan pengetahuan sosiologi guoa

kepentingan diri melulu atau praktek sosiologi untuk melayani tenokrasi

dan birokasi sehingga apa yang terjadi ialah sosiologi yang mengalami

dcforrrrasi (Bdk, Be.ger & Kel.l..e;, 1i35 II*1. i-i5-i50);

Persoalan-persoalan di atas muncul manakala kita mengungkapkan

pertanyaan dasar yang dikemukakan tadi apakah kegunaan dan manfaat

sosiologi, tetapi serta merta timbul pula pertanyaan lain, ialah : sejauh mana

pemahaman mahasiswa akan konsep teori dan materi-materi sosiologi

sehingga benar-benar mahasiswa memahami masyarakat dan mampu

mengobservasi dan menganalisis menurut eara-cara ilmiah"

Uraian kami selanjutnya akan memperhatikan ketiga pokok yang

dipertanyakan yaitu tentang hakekat, pemahaman sosiologi dan manfaaU



kegunaan sosiologi yang akan menghantarkan pula kepada pertanyaan

tentang masa-lah da:t masa depannya.

B. Hakekat Sosiologi

Auguste eomte (1798 1857) dalam ku,vanya eourse de

Philosophies Positive menciptakan kata "Sosiologi", yaitu suatu studi yang

harus didasarkan pada obse.rvasi, klasifikasi yang sistematis mengikuti

kemajuan ilmu fisika. Oleh karena itu ia menamakan studi ini sebagai fisika

sosial, sebelum istilah sosiologi tersebut di atas muneul (1838).

Sadar akan krisis Revolusi Perancis, ia mencita-citakan reorganisasi

masyarakat yang membutuhkan cara berpikir baru tentang masyarakat dan

untuk itu perlu diterapkan metode positif yang ciri-cirinya yaitu : mencari

pengetahuan tentang fakta, berusaha ke arah kepastian dan kecermatan serta

perhatian diarahkan kepada hal-hal yang berguna atau bermanfaat bagi

perbaikan syarat-syarat hidup. Lagi pula fakta-fakta tak dapat diamati tanpa

tuntunan suatu teori (Bdk, Laeyendeeker 1983, Hal. 145-la6).

Menjadi kentara bahwa masih sejak dari awal perkembangan

sosiologi oleh comte, dasar-dasar ilmiah sosiologi sebagai ilmu

pengetahuan dan i.s;plii. ;hi,;*h l*l.t, .l,l.,iJaol,-.r. I*ri .:i,r4,oi aLad 20 ;ri
para ilmuwan telah meneruskan usaha dan cita-cita Comte sehingga hasil-

hasil perkembangannya semakin menunjukkan ciri-eiri dan hakekat ilmu

sosiologi, yang dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Definisi hakekat sosiologi akan dapat menunjukkan ciri-ciri dan hakekat

sosiologi. untuk itu kami mendefinisikannya atas cara demikian :

!'Sosiologi adalah rangkaian pengetahuan tentang kehidupan bersama

masyarakat manusia dengan gejala-gejala sosialnya, yang diperoleh

lewat metode ilmiah".
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Sosiologi adalah rangkaian pengetahuan tentang kehidupan bersama

masyarak-at manusia. Dengan kata-kata ini menjadi jelas objek materi

dan objek formalnya; dengan kata "kehidupan bersama". Sosioiogi

dibcdakan dari ilmu-ilmu sosial lainnya karena itulah segi yang

dipelajarinya dari ruang lingkup masyarakat manusia. Kata "gejala-

gejala sosial" menyatakan bahwa selain kehidupan bersama, Sosiologi

mempelajari juga fenomena-fenomena scsial yang timbul dari

kehidupan bersama. Jadi, di samping mempelajari hubungan-hubungan

kelompok-kelompok sebagai wujud nyata dari masyarakat, juga

mempelajari tentang lembaga-lembaga, organisasi-organisasi badan.

Dengan kata lain, terdapat studi tentang masyarakat secara mikro dan

makro. Rangkaian pengetahuan tentang kehidupan bersama, baik yang

bersifat mikro maupun makro diperoleh dengan menggunakan metode-

metode ilmiah, dan termasuk pula teknik-teknik ilmiah. Metode-metode

umum seperti deduksi, induksi, obseryasi dan eksperimentasi digunakan

oleh sosiologi seperti halnya ilmu-ilmu lain. Tetapi perlu ditekankan

dalam sosiologi ialah metode eksperimen laboratorium dan lapangan;

metode observasi adalah metode ilmiah utama yatlg berkembang

Sel..rb.rrig.rri ,JJr.5aii i;Lirik-.-l,r,ii, ilrl.^o1., - i.rpcr.ui y.;rr-lir.or,

inpresionistis, penelitian pengamat serta, studi kasus, penelitian

kuesioner dan wawancara, penelitiarr statistik komperatif dan studi

penelitian evaluasi, studi cross sectional dan longitudinal.

Sosiologi mempunyai rangkaian pengetahuan yang tersusun

sistematis. Ini berarti pengetahuan yang satu dengan yang lain saling

terjalin sehingga yang satu. Konsep yang satu berhubungan erat denqan

konsep yang lain sehingga membentuk proposisi; dan proposisi yang

satu dengan yang lain membentuk teori. selanjutnya rangkaian

pengetahuan tentang kehidupan masyarakat manusia ini terbentuk dari



z.

banyak data-data ilmiah dan bukti-bukti itmiah. Ini berarti dengan

menggunakan metode dan teknik serta penelitian ilmiah bukti-bukti

dapat diverifikasi.

penjelasan di atas tadi menggambarkan eiri-eiri dan hakekat sosiologi

secara formal (bentuk). Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dan

ini bcrupa hakekat material sosiologi yang terdiri atis sistematika antara

pengetahuan, konsep, proposisi dan teori. Uraian sosiologi akan terdiri

atas rangkaian pengetahuan pada umllmnya. Tetapi ada diantara

pengetahuan yang berupa konsep, proposisi dan teori.

Konsep, adalah bahan dasar bagi atau dalam setiap teori.

Semakin konsep bertambah banyak semakin ilmu sosiologi bertambah

berkembang. Pada awal berkembangnya sosiologi sebagai ilmu otonomi

Comte, Spencer dan terutama Durkheim telah meletakkan dasar bagi

sosiologi ilmiah dengan menggariskan suatu perspektif evolusionis

positivis dengan konsep-konsep seperti : keteraturan atau stabilitas

sosial, konsensus, solidaritas sosial, ketergantungan sosial, fakta sosial"

Selanjutnya, perspektif interaksionis menggunakan konsep seperti :

interaksi, tediri", rasionalitas, otoritas, instifusi, birokrasi, dan lain-lain;

p-;;p;Ltlf f*ag,ioi.;l;; .'..;.g;;.^l,ailglrai; -k;.r;cp-L.1.,s,y: altara lain

status, peranan, struktur sosial, sistem sosial, prestise, fungsi dan lain-

lain. Sedangkan perspektif konflik memperkenalkan konsep alienasi,

konflik, kelas sosial, perubahan sosial (Bdk, Horton & Hunt, 1987, Hal.

16-20).

Proposisi, adalah hubungan antara dua atau lebih konsep atau

khususnya hubungan antara variabel-variabel, misalnya hubungan antara

konsep kehidupan keluarga dan kenakalan remaja, pelaksanaan SKS dan

keberhasilan belajar, demokrasi dan kepemimpinan sosial.



Hubungan-hubun gan antara konsep-kons ep atau vari abel-vari ab el

itu dapat berbeda-beda sifatnya berdasarkan jenis proposisi sebagai

pernyataan teoritis, yaitu : prinsip, postulat, hukum, aksioma, dalil,

hinotesa.---r * -----'

Teori, adalah seperangkat proposisi yang mempunyai hubungan

dalam bentuk yang logis dan sistematis, dan yang mcnggambarkan dan

menjelaskan seperangkat gej ala-gejala empiris. Dalam mengembangkan

teori dikenal dalam ilmu sosial dua bentuk, yaitu bentuk deduktif ata-u-

hirarkis yang lebih banyak disukai, disamping bentuk berpola. Dengan

demikian daiam perspektif atau aliran sosiologi yang disinggung di atas

dikenal beberapa teori sosiologi yang menjadi kunci-kunci pokok

mempelajari dan mendalami sosiologi sebagai ilmu antara lain : teori

integrasi, interaksi, konflik, dan teori pertukaran, interaksi simbolik,

teori kritis, fenomenologi serta teori sistem umum dan teori saling

ketergantungan alternatif (Bdk, Doyle Paul Johnson, 1986, Jilid I & ID

C. Bidang-Bidang Sosiologi

Sosiologi memusatkan penelaahannya pada kehidupan kelompok

d*^. yi.;.lEk L*1i..1*p*r 1*-loiripok.-.,1;1.i.i;, ;.1;i ;;iiaJat, tradisi dan nilai-

nilai yang hidup dan yang timbul dari kelompok serta pengaruhnya

terhadap kehidupan kelompok merupakan pusat perhatian ahli sosiologi,

termasuk dalamnya ialah interaksi di dalam dan diantara kelompok, proses

terjadinya interaksi dan perkembangan lembaga merupakan perhatian

bidang sosiologi.

Sosiologi dibagi dalam berbagai bidang khusus sesuai dengan segi

yang dipilih sebagai sudut pandangan dari ruang lingkup masyarakat. Ada

banyak bidang dalam sosiologi yang saling turnpang tindih dengan bidang-

bidang kajian ilmu-ilmu sosial lain khususnya psikologi dan antropologi,



sehingga untuk menerangkan perilaku manusia dalam masyarakat itu si

pelaksana pengajaran hendaknya meningkatkan studi dan pendalaman

dalam bidang ilmu-ihnu sosial lain terutama psikologi dan antropologi

tersebut di atas, karena perilaltu manusia itu tak dapal diterangkan han,v4

oleh satu dua disiplin.

Bidang-bidang sosiologi itu antara lain :

1. Teori sosiologi;

2. Sosiologi pendidikan;

3. Sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan;

4. Sosiologi agama;

5. Sosiologi politik;

6. Sosiologi pedesaan;

7. Sosiologi perkotaan;

8. Sosiologi budaya;

9. Sosiologi militer;

10. Sosiologi terapan;

I 1. Sosiologi kesehatan;

12. Sosiologi industri;

: I. 3--:.,L16,'..-lii-. g..,

14. Sosiologi hukum;

1 5. Sosiologi matematis;

16. Sosiologi profesi.

Kemudian ada pula bidang-bidang yang sangat dekat atau tumpang

tindih dengan bidang kajian ilmu sosial lainnya seperti; metodologi dan

statistik, organisasi sosial, ilmu jiwa sosial, perubahan dan pengawasan

sosial, stratifikasi dan mobilitas, ekologi manusia, perilaku menyimpang,

kejahatan dan kenalan, waktu luang dan rekreasi (olahraga dan kesenian),

hubungan ras dan sukt bangsa dan demograf,r, dan lain-lain.



Bidang-bidang tersebut sedikitnya memberikan gambaran pula

tentang eiri-eiri dan hak-ekat sosiologi. Dari gambaran ini muneul satu

pertanyaan : apakah manfaat kegunaan belajar sosiologi? Hal ini akan

diuraikan dalam bagian yang bcrikut.



BAB II
KEGTINAAN BETAJAR SOSIOTOGI

A. Memahami Masyarakat Secara Mendalam

Kerisauan seseorang mahasiswa yang sementara mempelajari

sosiologi sebagai bidang pilihan mungkin akan berkurang setelah dia

menyadari bahwa sosiologi sebagai ilmu atau disiplin ilmiah mempunyai

karakteristik tersendiri dan unik manakala ia memahami apa yang diuraikan

di atas sebagai hakekat sosiologi. Ini berarti menjadi sarjana, doscn atau

ahli sosiologi tidak sarna dengan orang yang begitu memahami kehidupan

masyarakat atau kehidupan sosial, entah sebagai wartawan, pekerja sosial

atau apa saja, karena seorang sarjana atau ahli sosiologi dididik berdasar

disiplin ilrniah sehingga ia memiliki suatu pemahaman dan persepsi yang

mendalam tentang masyarakat secara mendalam karena ia mendalami

kehidupan sosial kemasyarakalan dengan menggunakan data-data ihniah,

bukti ilmiah; ia bekerja dengan menggunakan metode-metode ilmiah, dan

teknik-teknik ilmiah dalam penelitian ilmiah sehingga ia dapat rr€r,vs5sn

penulisan ilmiah bukan sama dengan laporan kehidupan sosial biasa tetapi

-tlur,5<iii r.riv,gu.r... dan menggunakan konsep-kolrS€p, teori-teori ilmiah

sosiologi.

Sebagai contoh, apa yang dipelajari seorang mahasiswa pada awal

pembicaraan sosiologi dalam suatu kuliah pengantar sosiologi adalah

menunjukkan ciri-eiri keilmiahan sosiologi. Horton & Hunt (1987, Hal.7),

antara lain mengatakan suatu pengantar sosiologi harus dapat menyajikan

proses dan tantangan observasi ilmiah serta analisis perilaku sosial; harus

berupaya menumbuhkan kebiasaan untuk melakukan analisis ilmiah

terhadap data sosial dan harus menyuguhkan konsep-konsep dasar dan

materi sosiologi yang deskriptif dan mudah dimengerti, seperti sudah

t0



disinggung di atas. Memang konsep-konsep

mcnscmbanskan observasi dan analisis sosial.'_--__o-_---

dipergunakan untuk

B. Mempelajari Teori dan Bidang Khusus

Apa yang da.pat dikatakan pada umumnya tentang manfaat da.n

kegunaan mempelajari sosiologi ialah dengan itu mahasiswa mempelajari

masyarakat secara dalam. Tetapi dengan belajar pengantar sosiologi,

manfaat dan kegunaan khusus belum dapat ditangkap sebaik-baiknya. Oleh

karena itu, mempelajari teori-teori sosiologi akan membcri wawasan lebih

mendalam tentang apa itu masyarakat dan memahami serta mendalami

teori-teori sosiologi itu berarti kita mempunyai persepsi dan kemamplran

interpretasi tentang masyarakat secara ilmiah yang memberikan suatu

perspektif ilmiah tentang masyarakat, hal mana berbeda dengan

pemahaman sosial kemasyarakatan biasa.

Manfaat belajar sosiologi akan semakin terasa bila mahasiswa mulai

mendalami bidang-bidang khusus dalam masyarakat yang menjadi objek

telaahan dan sosiologi. Maksudnya mempelajari sosiologi seoara lebih

dalam dapat lebih dicapai lewat pelajaran misalnya tentang sosiologi

L.,l;*;ga, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosioiogi pedes*"1,,,

sosiologi pengetahuan, dan sebagainya.

Dengan mendalami bidang-bidang khusus ini mahasiswa akan

semakin merasakan manfaat sosiologi, karena ia semakin sanggup

memahami masyarakat lebih dalam dengan gaya observasi ilmiah, analisis

ilmiah, serta menggunakan data-data ilmiah lalu merangkum dan

menyusunnya dengan berdasar pada konsep-konsep dan teori-teori.
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C. Menjadi Tenaga Ahli

Keunikan dalam mempelajari ilmu sosiologi sedemikian, yang saJa

maksudkan yaitu sosiologi dengan disiplin ilmiah, suatu sosiologi

akademis, dan hanya dengan sosiologi demikian akan dihasilkan sa{,ana

sosiologi yang akan makin menonjolkan secara konkrit manfaat kegunaan

belajar sosiologi bagi mahasiswa, karena dapat menjadikan dia sebagai

tenaga ahli dalam berbagai segi kepentingan, antara lain :

1. Sebagai ahli riset yang bertugas untuk :

a. Memimpin dan mengadakan riset;

b. Memperbaiki omong kosong yang populer;

c. Membuat ramalan-ramalan sosiologis

2. Sebagai konsultan kebijaksanaan yang membantu meramal pengaruh

dari suatu kebijaksanaan dan dengan itu menyumbang dalam pemilihan

kebij aksanaan untuk mencapai tujuan

3. - Sebagai teknisi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

program kegiatan masyarakat, memberi saran-saran dalam hubungan

masyarakat;

- Sebagai sosiologis klinis dan dalam hal ini sosiolog berkedudukan

sebagai ilmuwan ierapar,,

- Sebagai teknisi dalam lembaga pemerintah, angkatan bersenjata dan

lembaga kapitalitas atau kesejahteraan seperti program kesehatan

anak-anak miskin, dan lain-lain

4. Sebagai gutu, pendidik yang merupakan tugas utama bagi sosiolog atau

sarjana sosiologi.

5. Sebagai pekerja bebas dalam sejumlah kecil industri, asosiasi

perdagangan, yayasan, serikat buruh, organisasi-organisasi riset, dengarr

aneka ragam posisi.
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6. Sebagai pekerja dengan karir yang baru muncul dalam macam-maaam

program kcgiatan masyaraJ<-at seperti humas setempat, komisi prak-tek

pekerjaan adil, prograrn latiha,n kerja, program bantuan luar negeri, dan

laLn-1ain.

D. Manfaat dan Kegunaan Sosiologi

Sosiologi mempelajari kehidupan bersama dan gejala-gejala sosial

yang ditimbulkannya. Bilamana sosiologi mempelajari RoffRa-RonRa,

kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, lembaga-

lembaga, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, maka itulah

manfaat umum sosiologi. Dan hal-hal ini dikatakan sebagai kehidupan

sosial masyarakat yang normal. Ada hal-hal atau gejala-gejala yang terdapat

dalam masyarakat tetapi yang sifatnya tidak normal atau tak dikehendaki

masyarakat ataupun yang tidak dapat dijangkau masyarakat.

Gejala-gejala yang tidak normal demikian yang disebut masalah-

masalah sosial, mengganggu ketentraman, kelanggengan masyarakat,

karena menyangkut nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga masyarakat,

bahkan mencakup nilai-nilai moral. Mengapa masalah-masalah sosial ini

mendapat sorotan kitust s sehubungar. dengan kcgduaau 
"roi.rLgi?

Dalam masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang, masalah-

masalah sosial sangat penting dibicarakan untuk dapat diatasi atau dicoba

pemecahannya. Sampai sejauh mana sosiologi berperan dalam usaha

menanggulangi ataupun mengendalikan masalah-masalah sosial ini akan

sedikit disinggung dalam uraian ini.

Ada dua macam masalah sosial, yaitu masalah-masalah

kemasyarakatan (scientific associated problems) dan masalah-masalah

sosial (social problems). Masalah pertama berhubungan dengan

pendalaman dan analisa tentang maeam-macam gejala kehidupan sosial di
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masyarakat, sedangkan yang kedua adalah meneliti gejala-gejala yang

a-bnormal dalam masyarakat agar itu dapat diperbaiki bahkan dihilangkan

(Bdk, Soerjono Soekanto, 1982, Hal.368-369).

Pada pokoknya, seperti diutarakan di atas, sosiologi mengkaji dan

meneliti gejala-gejata dalam kehidupan bersama manusia, Ramun sosiologi

juga mempelajari masalah-masalah sosial justru karena itu merupakan

bagian dari tata perilaku sosial. Ada pula masalah-masalah sosial yang

menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang tcrmasuk persoalan, namun

sosiologi hanya mempelajarinya dalam batas tertentu, yaitu sejauh

membahas aspek ilmiahnya dan menemukan sebab-sebab terjadinya

masalah-masalah sosial tersebut dan tidak terlalu menekankan pemecahan

atau jalan keluarnya. Beberapa masalah sosial yang penting seperti tersebut

di atas itu ialah :

1. Kemiskinan : ini diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak

sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan

kelompoknya, dan tidak mampu memanfaatkan kemampuan mental dan

fisiknya dalam kelompok tersebut. Kebanyakan kemiskinan sebagai

masalah sosial mengena masyarakat modern yang kompleks seperti di

kota-.kota atau pinggiran kota.

2. Kejahatan : sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena

kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama? yang menghasilkan

perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisa terhadap kondisi-kondisi dan

proses-proses tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat

hubungan antara angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi

sosial dimana kejahatan itu terjadi. Para sosiolog atau sosiologi bertugas

untuk menentukan proses terjadinya seseorang menjadi penjahat.

3. Disorganisasi keluarga yaitu perpecahan antara anggota-anggota

keluarga karena mereka gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang
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4.

sesuai dengan peranan sosialnya. Bentuk-bentuk disorganisasi ini antara

lain:

a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan keluarga di luar

perka-winan;

b. Putusnya perkawinan karena perceraian, perpisahan meja dengan

temnat fidrrr:-'---r-- --''---,

c. Kekurangan komunikasi antara anggota-anggota keluarga;

d. Krisis keluarga karena oknum penentu kehidupan kelr-rarga

meninggalkan keluarga di luar kemampxannya, seperti meninggal,

dihuk-unn atau karena peperangan, ataupun oleh karena terganggunya

keseimbangan j iwa seseorang anggota keluarga.

Masalah generasi muda dalam masyarakat modern yang ditandai oleh

dua ciri yang berlawanan, yaitu : keinginan untuk melawan dan sikap

yang apatis. Sikap melawan mungkin disertai dengan rasa takut jangan-

jangan masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan

menyimpang, sedangkan sikap apatis biasanya disertai dengan rasa

kekecewaan terhadap masyarakat.

Peperangan merupakan masalah sosial yang paling sulit untuk

dipecalrka.r, karena irrvri;arigl'ui Lr.L..r..y. rrrcrsycr.rok.t .'kaiigus

sehingga memerlukan kerj asama internasional.

Pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menjual diri atau

menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual

untuk mendapatkan upah.

Delinkuensi anak-anak terkenal di Indonesia dengan sebutan 'ecross

boy" dan"cross girt'. Mereka menggabungkan diri dalam suafu ikatan

kelompok yang mempunyai tingkah laku yang tidak disukai masyarakat

pada umumnya.

5.

6.

7.
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8.

9.

Masalah kependudukan.

Masalah lingkungan hidup (Bdk. Soerjono Soekanto, 1982, Hal. 378-

3es).

E. Pengaruh Sosiologi Bagi Perkembangan Masyarakat

Penulis memaksudkan pada bagian ini menjelaskan beborapa

manfaat sosiologi bagi proses pembangunan dan perkembangan

masyarakat. Sosiologi mempunyai kegunaan bagi proses pembangunan

dalam hal-hal seperti : kegunaan bagi tahap perencanaan pembangunan

<lengan mengidentifisir kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat-pusat kekuasaan,

pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial dan sistem serta saluran-saluran

komunrkasi sosial. Selanjutnya bagi tahap pelaksanaan pembangunan,

seperti : mengid-entifikasi kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat dan

pengamatan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi; akhirnya,

sosiologi mengadakan analisa terhadap efek-efek sosial dari pembangunan.

Pereneanaan sosial dewasa ini menjadi ciri umum bagi masyarakat

yang sedang berkembang dan mengalami perubahan-perubahan. suatu

perencanaan sosial harus didasarkan pada suafu pengertian yang mendalam

tcntang bag;;;n;,ta ll;i,;.1ar;;ii r-;;g b;;i.-..rl,o.ig d*.. l.araiicirtlal. lrcpo.io

taraf yang modern dan kompleks, serta dimana terdapat industri, peradaban

kota, dan lain-lain. Dari sudut sosiologi, perencanaan sosial berupa alat

untuk mendapatkan perkembangan sosial, dan bertujuan pula untuk

menghilangkan atau membatasi keterbelakangan kebudayaan material.

Selanjutnya untuk rnelaksanakan peroncanaan sosial itu dengan baik,

diperlukan organisasi yang baik, yang berarti adanya disiplin di satu pihak

dan hilangnya kemerdekaan di lain pihak.

sosiologi dapat berguna atau dimanfaatkan bagi penelitian-

penelitian. Antara lain penelitian di bidang komunikasi yang berguna bagi
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perencanaan sistem komunikasi massa, penerapannya maupun penilaian

proses tersebut. Begitu pula penelitian di bidang pendidikan (sosiologi

pendidikan) akan memberi manfaat bagi perencana.an sistem pendidikan

yang bersumber dari kebutuhan masyarakat dan yang diarahkan juga

kepada tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

penerapan pendidikan dan penilaian proses pelaksanauin pendidikan

tersebut.
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BAB III
KEGLTNAAN TEORI DAN MASA DEPAN SOSIOTOGI

A. Akar Teori Sosiologi

Teori sosiologi telah merenangi sejaralr yang panj ang, artinya akar-

akarnya telah tertanam jauh sebelum AuguSt Comte menetas jalan

menentukan ke.tika fisik-a sosialnya diberi nama kemudian dengan sosiologi.

1. Politik Ekonomi Laissez-Faire dan Utilisme Inggris

Akar teori sosiologi telah mulai ditanam manakala paham

individualistis dan pandangan rasional tentang manusia di Inggris

menggerakkan suatu politik ekonomi "L,aissez-Faire" dan tingkah laku

utilisme. Penerapan nyata dari pandangan ekonomi macam ini dapat

dilihat dalam pasar ekonomi, dimana para ahli ekonomi klasik

memandang bahwa seorang "manusia ekonomi" mementingkan

perhitungan dalam menentukan pilihan atas usaha memperbesar

kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi serta mengurangi

penderitaan atau menekan biaya. Para ahli ini mengasumsikan bahwa

manusia yang bertindak atas dasar kepentingan diri secara rasional,

-uvoro o*li.ai',-l* r'i*.*jk k* .-l-lati iudr, yr-iSvl.ijr.crr, ycrir$ Sadaf dimana

mereka membatasi ekonomi individunya sendiri, menciptakan suatu

pengafuran dan bersepakat mematuhi peraturan yang tidak terkenda-li

dan menjamin kerja sama. Dengan kata lain, "kontrol sosial" merupakan

suatu asumsi yang ada dalam masyarakat.

Kontrol ini tidak boleh terlalu besar, jangan itu menghambat

usaha pengejaran kepentingan pribadi demi tercapainya kesejahteraan

umum. Dalam karyanya "The wealth of Nations", Adam Smith

mengajukan bahwa kesejahteraan masyarakat umum akan terjamin

dalam jangka panjang, bila inrlividu dibiarkan malahan didorong untuk
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mengejar keuntungan-keuntungan pribadi. Individu diperkirakan akan

menyumbangkan yang paling baik untuk masyarakat dengan berusaha

memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain yang juga meningkatkan

kepentingan mereka sendiri.

Teori yang bersifat paradoks ini merupakan suatu argumentasi

dasar dalam teori fungsionalisme dewasa ini, dan pendekatan

individualistis serta asumsi bahwa secara sadar orang menentukan

pilihan-pilihan yang rasional sifatnya agar keuntungannya bertambah

merupakan dasar pemikiran dari teori pertukaran sekarang ini.

2. Positivisme Perancis

Palam ini dilandaskan oleh- Saint Simon, August eomte di awal

abad ke-19 dan khususnya oleh Emile Durkheim di akhir abad ke-19.

Pssitivisme berpandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari

pengalaman empiris atau pengalaman indrawi seperti yang diajarkan

oleh empirisme Inggris, tetapi dengan tekanan pada pengalaman lahiriah

belaka, yaitu "fakta positif' atau data*data yang ditempatkan di depan

saya (positum,kata lain yang berarti ditempatkan, ditaruh).

D;l'.ga;l r,;;ig;ltih po;l'"lvl;^;.i, p*;"il;nb-.rhan sclsiologi di Perancis

mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat atau kehidupan sosial

merupakan bagian dari alam dan dikendalikan oleh hukum-hukum alam,

yang dapat ditemukan dengan penerapan teknik ilmiah seperti dalam

penelitian yang dilaksanakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.

Hukurn-hukum tersebut, bila didapatkan, dapat digunakan untuk

perubahan sosial dan reorganisasi masyarakat; keteraturan sosial dan

kemajuan akan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sudah

dibangun. Pemerintahan nasional akan beqperan penting dalam usaha
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reorgani sas i masyarakat asal oran g-orang pemerintahan bertindak sesuai

dengan hukum-hr;kum alam yang ditemukan oleh para ahli sosiologi.

3. Historisisme Jerman

Tradisi historis Jerman berbeda dengan apa yang telah muneul

dan berkembang di Perancis dan Inggris. Tradisi ini menekankan dunia

manusia sebagai dunia kebcbasan tidak seperti dunia alam fisik yang

tunduk pada hukum-hukum alam. oleh karena itu manusia tak dapat

tunduk pada hukum tersebut, dalam arti hukum-hukum alam yang

disanjung po s itivisrne tidak dapat diberlakukan.

Sclain dunia manusia mengatasi dunia determinisme, maka

dituntut pula pemahaman, bukan penggambaran dari pertanyaan-

pertanyaan yang ada di kulit luar saja melainkan pemahaman yang

mendalam tentang arti kesadaran akan orientasi subjektif dan maksud-

maksud individu yang terlibat di dalam suahr kebudayaan tertentu

dengan perilaku tertentu dalam suatu masyarakat yang dinamis, dengan

pandangan hidup yang khusus, ideal dan nilai-nilai serta artinya yang

khusus.

T;ka,;a; l;;,ii;, l;,.i*-1. lni rnenccrminkan suatu tradisi idealistik

yang kuat di dalam pemikiran sosial Jerman. Dalam idealisme ini

ditekankan kenyataan dunia ide-ide dan pentingnya dalam kehidupan

manusia dan sehubungan dengan itu pemahaman atas arti-arti subjektif

atau pandangan hidup budaya sangat penting untuk mengerti perilaku

manusia; oleh karena itu para ahli sejarah Jerman memandang setiap

masyarakat itu unik dan hanya dapat dimengerti sehubungan dengan

tradisi-tradisi budayanya sendiri. Jadi, ada perbedaan antara masyarakat

yang satu dengan masyarakat yang lain sehingga hukum alam universal
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untuk mengatur masyarakat dengan metode-metode ilmiah tak dapat

diterima.

Max Weber adalah ahli waris utama tradisi historis Jerman dan

strategi-strategi metodologis yang ia kembangkan meneerminkal

usahanya untuk tetap menekankan gejala-gejala historis dan budaya

sebagai yang unik, seraya membandingkannya dcngan gejala-gejala

lintas budaya.

4. Pragmatisme dan Psikologi Sosial Arnerika

Sosiologi Amerika sangat dipengaruhi oleh akar-akar sosiologi

yang telah tertanam di Eropa dan yang dimasukkan dalam perspektif

sosiologi Amerika oleh Talcott Parsons dan beberapayang lain. Tetapi

sumbangan Amerika yang terpenting khususnya ialah sosiologi aliran

interaksionisme simbol yang terutama berhubungan dengan psikologi

sosial yang terutama dikembangkan oleh mazhab Chicago.

Sosiologi Amerika ini dapat dilukiskan dengan eara menelaah

mentalitas Amerika. Pertama, sifat khas Amerika ialah tidak tahan

dengan ide-ide yang sangat spekulatif dan tak bernilai praktis" Tetapi

'. i,r'c-i.io rio,, koyo.,.ioiatt fironusia berhubungan erai denga* tindakan; ide-

ide ini dikembangkan dan dipelajari dalam membuat keputusan-

keputusan untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang nyata.

Wawasan yang sangat fundamental mengenai hubungan antara pikiran

dan tindakan berasal dari John Dewey dan yang diambil alih oleh

George Herbert Mead yang membantu mendasarkan interaksionisme

simbol dalam psikologi sosial. Mead menekankan munculnya pikiran

manusia merupakan tahap sangat penting dalam proses evolusi membuat

manusia mu-ngkin untuk mengatasi masalah. Hubungan antara pikiran
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dan tindakan sejalan dengan pragmatisme Amerika dan tak cocok

dengan snekulasi vano tidak relevan
----.,--- -r ------"' J *"a -'--'

Kedua, sifat khas Arn.erika yang mempengaruhi sosiologinya

adalah tekanan kuat pada inrjividualisme. Tidaklah mengherankan ka-la-u

sumbangan khusus dari para pelopor sosiologi Amerika merupakan satu

pandangan tingkatan mikro mengenai kenyataan sosial. Kenyataan

sosial ini terdiri dari tindakan-tindakan sosial individu dan pola-pola

interaksi serta struktur sosial atau institusi sosial yang dibangun atau

diubah oleh persetujuan-persetujuan antar individu atau keiompok

dalam bentuk negosiasi.

Ketiga, sifat khas yang lain ialah sikap optimis terhadap

kemajuan d;rn janji akan adanya reformasi-reformasi sosial yang

direncanakan. Memang bagr banyak ahli sosiologi Amerika di masa

awal, perhatian atas masalah-masalah sosial dan keinginan akan

perubahan-perubahan sosial sudah masuk dalam sosiologi. Hanya

pembaharu-pembaharu Amerika tidak tertarik pada reorganisasi

masyarakat seperti apa yang diimpikan positivisme Perancis, melainkan

pada perubahan-perubahan perbaikan yang diarahkan pada masalah-

;,,a;*1a1. lihusus.

Singkatnya, sosiologi Amerika sejak semula sudah bersiufat

pragmatis, individualistis dan optimis; dan perkembangannya sekarang

mencerminkan akar-akar asli Amerika dengan ide-ide yang

dicangkokkan dari Eropa.

B. Kegunaan Teori Sosiologi

Mengapa saya seakan-akan kembali kepada telaah yang sudah

dibicarakan sebelumnya ketika disinggung tentang teori dan perspektif

dalam sosiologi? Kita sedang berbieara, menelaah tentang hakekat dan
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manfaat sosiologi dengan tekanan pada suatu sosiologi akademis, sosiologi

sebagai disiplin ilmia-h= Olch karena itu kita perlu menelaah apa manfaat

teori-teori sosiologi bagi sosiologi itu sendiri dan bagi mahasiswa yang

mendalami dan akan meneliti masyaralat itu.

Durkheim, Weber dan Simmel adalah ahli-ahli sosiologi yang

mempunyai jasa penting dalam usaha menegakkan suatu sosiologi

berdisiplin ilmiah. Durkheim, misalnya, telah berjasa dengan

keberhasilannya melembagakan sosiologi sebagai satu disiplin akademis

dengan diresmikannya sosiologi dalam lemba_{a pendidikan yang sangat

terhormat di Perancis.

Teori-teori sosiologi dalam perkembangannya telah memperdirikan

sosiologi menjadi cabang ilmu pengetahuan dan disiplin ilmiah, sehingga

sekarang orang dapat mempelajari masyarakat atau kehidupan kelompok,

atau pula kehidupan bersama manusia dengan mengikuti beberapa cara

pandang seperti yang telah disinggung terdahulu, atau dengan mengikuti

telaah berdasarkan apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya

dipelajari dalam sosiologi. Dengan kata lain, kita ingin melihat apa

keguanaan teori-teori sosiologi dengan mendasarkannya pada telaahan

tontang paradigma. Tanpa tcori-teo;i yang ada dan yang dikci,,bo,igLa.,

sampai sekarang akan sulitlah kita mempelajari masyarakat atau kehidupan

kelompok itu atas cara ilmiah. Karena dengan teori-teori yang terdiri dari

sejumlah konsep-konsep, kita dapat mengkaji dan menganalisis masyarakat

dengan menggunakan data-data ihniah, metode-metode ilmiah dan teknik-

teknik ilmiah.

Ada banyak teori-teori yang telah dikembangkan dan kumpulan

teori-teori ini mertgarah kepada suatu teori yang lebih umum yang pada

gilirannya membangun suatu paradigma. Ada tiga macam paradigma

penting dalam sosiologi yang perlu kita perhatikan untuk meneliti,
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mendalami, dan menganalisis masyarakat itu. Kegunaan sosiologi akan

semakin nampa-k justru lewat tclaah tentang teori-teori dalam paradigma

karena dengan itu kita dapat menelaah masyarakat secara ilmiah.

1" Paradigma fakta sosial : memiliki cxemplar berdasarkan karya

Durkheim The Rules of Sociological Method (1895) dan Suicide

(1897). Pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian adalah fakta-

fakta sosial yang terdiri atas dua tipe, yaitu : struktur sosial dan pranata

sosial. Selanjutnya, teori-teori paradigma ini, yaitu : teori

fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem dan teori sosiologi

makro.

2. Paradigma definisi sosial : didasarkan pada exemplar karya Max Weber,

yaitu dalam analisanya tentang tindakan sosial antar hubungan sosial.

Selanjutnya, teori-teori paradigma ini ialah : teori aksi, interaksi

simbolik, fenomenologi dan ethnomethodologi.

3. Paradigma perilaku sosial : berdasarkan pendekatan behaviorisme dalam

ilmu sosial khususnya sosiologi melalui karya B. F. Skinner dengan

pokok persoalannya ialah pemusatan perhatian kepada hubungan antar

individu dan lingkungannya yang terdiri atas macam-macam objek

sosial dan oLjek non sosial. Teori-i"eori yang rLr,roruir Lo .iai.,r,

paradigma ini ialah teori behavioristis (reinforcement dan ganjaran) dan

teori pertukaran.

Dengan tiga paradigma ini kita mempunyai tiga cara pandang

terhadap apa yang menjadi pokok persoalan dalam studi tentang

masyarakat, dengan mengacu kepada konsep-konsep dan terutama teori-

teori khusus sampai kepada teod-teori dasar yang telah diutarakan di atas

(Bdk, George Ritzer, 1985, Hal. 15 f!.

24



C. Masalah dan Masa Depan Sosiologi

t" Masalah Yang Dihaclapi

Pembahasan ringkas tentang teori-teori sosiologi menghantar

k-ita kepada satu kenyataan tentang masalah-masalah yang ada rli

dalam sosiologi itu yang dikarenakan perbedaan memandang

masyarakat berdasarkan perspektif tertentu atau berdasarkan

paradigma ataupun berdasarkan aliran-aliran. Sosiologi dikatakan

sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Sampai krni

sosiologi belum memiliki satu paradig*a dominan yang diperlukan,

sehingga sosiologi menjadi ilmu yang sungguh-sungguh, dan setiap

paradigma atau perspektif mempunyai kepentingannya. Selain itu

terdapat perkembangan dimana perspektif utama dalam sosiologi,

sedang perspektif atau paradigna perilaku sosial konon sekarang

lebih menarik, biarpun usaha-usaha untuk memperdamaikan atau

mengintegrasikan paradigma-paradigma muncul dari beberapa ahli

sosiologi dari kalangan teori fenomenologi dan interaksi simbolik,

yaitu : Peter Berger dan Thomas Luckman dalam karyanya The

Social Construction of Reality (1966), yang ingin mendamaikan

paiadigma fakta sosial dengan d;fi;.;s; ;-;.;1,

berdasarkan teori aksi dan interaksi simbolik.

Demikian pula aliran fungsionalisme yang nampaknya kokoh

semakin dikritik sekarang antara lain, seperti yang diucapkan Ernest

Gellner dan dikutip oleh Friedrichs, yang kini saya kutip ialah :

!'fungsionalisme membuat kita buta bagi apa yang paling baik dan

apa yang paling jelek dalam kehidupan masyarakati'. (Bdk, Veeger,

1986, Hal. 240). Fungsionalisme dan teori konflik tidak

menghasilkan suatu gambaran manusia dan masyarakat yang

memadai. Demikian pula masalah dalams sosiologi yang lebih
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umum ialah akibat negatif pemakaian metode ilmu alam dalam

sosiologi menyebabkan manusia menjadi objek, hingga manusia

didistorsi. Sosiologi terlalu membatasi diri hingga hanya gejala yang

dapat dilihat dari luar dan sering atau selalu susul menyusul atar-t

muncul bersamaan dengan waktu yang disoroti. Dengan demikian

sifatnya menjadi deterministis dan menutup mata terhadap unsur

kebebasan manusia yang berkuasa atas lingkungannya dan segala

kondisinya. Begitu juga kalau sosiologi hanya melihat relasi-rclasi

dan menutup mata terhadap orang yang berelasi, maka akibatnya

iala-h relativisme.

Lain dari pada itu terdapat pula masalah yang menghantui

sosiologi sebagai ilmu yang modern. Krisis modernitas sebagai suatu

gejala sosial telah turut melibatkan sosiologi dalam menimbulkan

disintegrasi. Maksudnya, sosiologi sebagai ilmu modern dapat

berperan dan berpengaruh terhadap cara kehidupair, sehingga tatanan

sosial lama kelamaan goyah padahal integrasi merupakan pusat

perhatian dan usaha dalam sosiologi yang sejak Durkheim

diusahakan untuk diwujudkan. Sudah kami singgung pada bagian

pendahuluar, tentang ;c;i;l;g; s J;L ;;;,^;;;.1;ni; J;f-;":i;;i i;n
sosiologi populer yang dalam segala seginya berbaya, karena

kesalahann a yang mendasar ialah kegagalannya untuk melihat batas

tcgas antara ilmu dan kehidupan (Bdk, Peter Berger dan Hansfried

Kellner, 1985, Hal. 183).

2. Masa Dep*n Sosiologi

a. Sosiologi Positivis dan Interpretatif

Masa depan sosiologi kiranya memberi tugas kepada para

ahli teori untuk berusaha mengembangkan teori-teori sosiologi

26



yang lebih memadai, yang lebih tepat diterima dalam arti, di satu

pihak k-alau patokan keitrmiahan sosiologi ialah adanya paradigma

sosiologi yang dominan atau eksklusif, rnaka tugas para ahli teori

sosiologi mencakup usaha untuk menemu-kan teori mana yang

dapat nantinya diterima oleh para ahli sosiologi, sehingga julukan

"sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma aneka" akan

ditinggalkan akhir-akhirnya; di lain pihak kalau patokan

keilmiahan ilmu sosiologi tidak perlu mengikuti prosedur

keilmiahan ilmu-ilmu alam, maka para ahli ilmu sosial khususnya

ahli sosiologi bertugas untuk mengembangkan sosiologi sebagai

ihnu yang sejati dengan mencari metode-metode tersendiri justru

karena mengembangkan keilmiahan ilmu sosial justru karena

mengembangkan keilmiahan ihnu sosiologi dengan metode-

metode ilmu alam, akan membuat ilmu sosiologi berkembang

secara formal tetapi mengalami jalan buntu dalam usaha unfuk

mengabdikan ilmu ini bagi kepentingan manusia atau

masyarakat.

Pemakaian metode-me.tode ilmu alam dalam sosiologi

memba;'; d;i:-pal ;:;;;tlf, L;;l.a J.;.;;; tt; ;:;::rsi;,.;;cn;;31

objek. Kalau kehidupan bersama manusia dipandang sebagai

objek belaka, maka akan terjadi distorsi sebagaimana ungkapan

Parsons bahwa bukanlah pribadipribadi melainkan peranan-

peranan yang merupakan unsur-uRsur dari struktur sosial. Suatu

sosiologi yang mendekati, mengenal dan mendalami orang

menurut peranan dan fungsi mereka adalah bagaikan panggung

atau layar yang menampilkan boneka-boneka atau petaku-

pelakunya.
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Begitu pula kalau sosiologi hanya mempelajari pola-pola

perilaku yang selalu tampak dalam situa-si tcrtentu atau hanya

tingkah laku yang berulang-ulang dan selalu sama, maka

kebebasan manusia tidak relevan lagi. Sebagai eontoh, Merton

menawarkan antara lain konsep "orde", Parsons dengan konsep

"relasi-relasi interdependensi yang tentu?', "situasi-sitr_rasi dan

pola-pola yang khas dan berulang-ulang". f)engan demikian

sosiologi ini membatasi diri hingga hanya gejala yang dapat

dilihat dari luar dan selalu susul menyusul yang disoroti. Kembali

pendekatan ini menutup mata terhadap unsur kebebasan manusia,

hingga kelakuannya akan menghasilkan suatu citra manusia

dimana manusia tidak lebih dari variabel tergantung saja dan

olehnya martabat diri manusia tidak diakui. Oleh karena itu suatu

sosiologi yang membakukan atau mengobjektivir kategori-

kategori dan konsep-konsep ilmu alam dalam mendekati manusia

sosial, menghasilkan suatu gambaran manusia yang tidak sadar,

tidak bebas, dan tidak bertanggungfawab sendiri.

Selanjutaya P. Berger dalam "Invitation to Sociolog,t"
.--t..t.'-t-^,_ ,-.1_ _._ _.1a^ _ :-t _- - !_I_L ^ .:t.rrl!tur\rurrqr. vUr ris evJts--tl uv-,.Jrvb ***rrlri JWvrst.b Jr 

qtrb {vr {qa rr\

oleh manusia dan kelakuannya. Max Weber dan P. Berger

bertitik tolak dari kesadaran manusia; tetapi bahaya baru muncul

ialah subjektivisme dan reduksi sosiologi kepada psikologi.

Psikologisme mengandaikan kesadaran semata-mata adalah

proses imanen yang tertutup dalam dirinya. Dalam kesadaran ini

terdapat gagasan atau pengertian-penge.rtian yang oleh subjek

pengenal dikenakan atau diproyeksikan pada kenyataan di luar.

Lalu, kalau sosiologi masuk dan terjebak dalam subjektivisme

dan menjadi psikologi, maka kehidupan sosial kehilangan
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pendasarannya pada realitas luar dan tiap individu menjadi

ukuran segalanya, maka sosiologi tamat riwayatnya.

b. Lahan-lahan Baru Sosiologi

Di atas telah disinggung tentang pentingnya suatu

sosiologi yang memberi perhatian pada manusia, kesadaran dan

tingkah lakunya; masa depan sosiologi juga terbentang pada

manfaat dan kegunaannya terhadap kebutuhan-kebutuhan

masyarakat modern yang mengalami proses pembangunan dan

percepatan dalam kehidupannya. Pada ken.vataannya, manakala

dalam proyek-proyek pembangunan kita "mengutamakarr

manusia" maka sosiologi semakin menonjol serta semakin

ditcrima sebagai bagian penting dalam kehidupa-n modem dan

bagi kemajuan manusia. Jadi, bila di atas sehubungan dengan

teori nampak suatu kemuraman melingkupi perkembangan ilmiah

sosiologi, maka tidak demikian kiranya bila kita melihat

kepentingan sosiologi, khususnya sosiologi terapan; artinya dapat

dikatakan bahwa pada sisi ini sosiologi menghadapi suatu masa

1:p::l i'=lg ::=:l:i:i et::h, Detga:: l::tl l::i:, pengetahuen

sosiologi semakin dibutuhkan dalam banyak upaya manusia dan

masyarakat untuk mclaksanakan pembangunan dan kemajuem.

Pertama, proses pembangunan pedesaan berencana tidak

mengajak sosiologi atau para sosiolog untuk ikut serta lalu

disinyalir bahwa kegagalan karena hal itu kurang diperhatikan

dan dipahami secara sosiologis. Kenyataan ini kini berubah,

karena minat dalam identifikasi dan penyertaan variabel-variabel

sosio budaya dalam proyek pembangunan bertambah. Dengan
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demikian semakin diterima pentingnya kedudukan sosiologi bagi
u_paya proyek-proyek pembaxgltnan.

Kedua, pengetahuan sosiologi dan anarisis sosiologi dapat

rnenolong mempersepsi persoalan sosio blrdaya 5,ang ar]a dalam
program-program keuangan. sebagai contoh, ahli sosiologi
pembangunan harus mempertairyakan pertanyaan-pertanvaan

sosiologis yang menentukan, seperti : dapatkah struktur sosial
yang ada berftingsi dalam pergescran yang bcgitu cepat akiba_t

masuknya gelombang uang yang besar? Ahri sosiorogi seringkali
sama sekali telah merumuskan k-embali masalah-masa-lah prak-tis,

sehingga keseluruhan jalannya kegiatan praktis dirubah. Dan
inilah alasan dasar memasukkan pengetahuan sosiologi daram
merancang dan melaksanakan perubahan program yang didorong
oleh uang.

Ketiga, pengetahuan sosiologi dan analisis sosiologi
secara khususnya semakin dibutuhkan terutama bagi sosiologi
pedesaan dalam rangka meraksanakan pembangunan pedesaan.

Sehubungan dengan itu usaha-usaha para ahli sosiologi yang
, L I . ' l: t- -t--^^j -...t- - -t.+ ... v_r\v,s ur __-.io5*.r -ori., i_iii;i p;.t;l;ian dan menghadapi

berbagai proses produksi yang berbeda-beda semakin penting
artinya dan usaha-usaha itu pada gilirannya akan turut
mcndorong berkembangnya sosiologi pertanian, bahkan sosiologi
irigasi' sosiologi kehutanan dan sosiologi petemakan serta

sosiologi perkebunan.

sebagai contoh, sosiologi pertanian atau sosiologi
pedesaan baru meningkatkan relevansi keahlian sosiologi dalam
menjelaskan hubungan-hubungan sosiar dan organisasi dalarn
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pertanian dan perubahannya karena dampak teknologi, kekuatan

pasar, pembangunan industri, tekanan penduduk, dan lain-lain.

Jadi demikianlah masa depan sosiologi yang terbentang

dan memberi peluang pula bagi kepentingan sosiologi atar: ma-sa-

depan sosiologi yang cerah ini, membangkitkan upaya-upaya

sehingga kegunaan dan manfbat sosiologi tetap berkembang dan

akhir-akhirnya dapat menarik hagi mahasiswa untuk

mempelajarinya.
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BAB IV

PENUTTTP

Setelah diuraikan tentang sosiologi, kegunaan dan masa depannya,

maka danatlah ditarik heherana kesimnrrlan :--r---*^- -r- "--"-'r----- '

1. Sosiologi merupakan satu disiplin akademis, oleh karena itu harus

dibedakan dengan apa yang disebut "sosiologi populer", dan apa yang

perlu diperhatikan oleh para mahasiswa yang belajar sosiologi ialah agar

ia mempelajari sosiologi sebagai ilmu yang membawa mahasiswa pada

kemampuan menggunakan "pisalr" analisis sosiologi untuk rnendalami

masyarakat dan memecahkan problem masyarakat.

2. Pengajaran dan studi sosiologi hendaknya cocok dengan hakekat

sosiologi sebagai ilmu dan relevan rJengan tuntutan masyarakat,

sehingga membawa mahasiswa pada kemampuan untuk mendalami

masyarakato kemampuan akan observasi ilmiaft, analisa perilaku sosial,

analisa data-data sosial, serta di lain pihak menghantar mahasiswa pada

penguasaan akan konsep-konsep dasar, teori-teori dan materi sosiologi

yang deskriptif sehingga mudah dan jelas dimengerti dan merupakan

bagt,ar-,i';,g 1;i.1;p "1"., i;;;irapan dalam benak mahasis-na.

3. Sosiologi sebagai ilmu merupakan rangkaian pengetahuan ilmiah

tentang kehidupan bersama masyarakat manusia serta gejala-gejala

sosial yang diperoleh lewat metode-metcde ilmiah, lalu mempunyai

susunan yang sistematis; selanjutnya hakekat sosiologi seeara material

terdiri atas konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan teori-teori.

4. Pelajaran tentang sosiologi diperdalam dengan mendalami bidang-

bidang khusus sesuai dengan segi yang dapat dipilih sebagai sudut

pandangan dan bidang-bidang ini memberi pula gambaran tentang

hakekat sosiologi biarpun ada bidang-bidang yang tumpang tindih
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5.

dengan kajian ilmu sosial lainnya sehingga belajar sosiologi meminta

para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan pendalaman tcntang

beberapa ilmu sosial yang lain seperti psikologi, antropologi dan ilmu

polirik.

Kegunaan belajar sosiologi bagi mahasiswa akan memberi dia

pemahaman tentang masyarakat secara mendalam dan ilmiah serta

seeara konkrit akan menjadikannya sebagai tenaga ahli, seperti : ahli

riset, konsultan kebijaksanaan, teknisi pcreneanaan dan pemprograrnan,

sosiologi klinis, sebagai guru serta sebagai pekerja bebas" atau pekerja

dengan karir yang baru.

Manfaat dan kegunaan sosiologi bagi masyarakat selain sebagai pisau

analisa ilmiah terhadap masyarakat, juga sebagai alat ,tpemeeah

persoalan" yaifu masalah-masalah sosial (social problems) dan masalah-

masalah kemasyarakatan (scientific or soeiated problems). Seiain itu,

sosiologi mernpengaruhi perkembangan masyarakat dan

pembangunannya, pereneanaan sosial serta penelitian-penelitian terpadu

dengan antara lain pendidikan dan komunikasi.

Kegunaan teori sosiologi ialah menegakkan suatu sosiologi berdisiplin

:h.i:h, J'::rg :isrlampukan kita untuk menganalisa dan menginterpretasi

masyarakat seeara ilmiah, tetapi sosiologi yang tetap berkaitan dengan

gambaran kenyataan sosial sekitar kehidupan sehari-hari; karena itu

akar-akar teori sosiologi datang dari adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan

mentalitas yang berlaku dalam kehidupan yang nyata biarpun

kenyataannya yang menonjol hanyalah empat wilayah yang melahirkan

sosiologi dan teori sosiologi, yaitu : Inggris dengan ekonomi laissez

faire dan utilisme-nya, Perancis dengan positivisme, Jerman dengan

historisme dan Amerika dengan pragmatisme dan psikologi sosialnya.

6.

7.
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8. Kegunaan teori-teori sosiologi diarahkan demi mencapai suatu teori

yang lebih universal menuju ke suatu paradigma dominan, atau menqu

pada penemuan metode+netode dan cara serta daya kerja ilmiah yang

khas ilmu sosial <lengan meninggalk-an eara--eara ya-ng terlalu bcrba-u

positivistis dan ihnu alam. Untuk itu harus dikurangi pertentangan

diantara para ahli teori dalam sosiologi atau para ahli sosiologi perlu

meneliti untuk lebih menetapkan perkembangan ilmu sosiologi yang

benar-henar mendalami secara ilmiah masyarakat manusia, rJan yang

mampu menjadi pisau analisis serta mempengaruhi perkembangan

masyarakat asal saja manusia tidal< di distorsi"

Hal yang mendorong masa depan cerah bagi sosiologi dan yang

menghapus kesuraman sosiologi sebagai ilmu ialah kenyatawt bahwa

sosiologi sebagai disiplin ilmiah semakin diperlukan dalam menangani

proyek-proyck pembangunan pedesaan. Justru tanpa melibatkan

sosiologi terjadi kegagalan-kegagalan dalam program-program itu.

Tetapi dengan ikut sertanya sosiologi dalam menangani proyek-proyek

itu, bukan hanya dalam mengevaluasi, maka pembangunan semakin

dilak-sanakan dengan mengutamakan "manusia". Hal ini berarti, di satu

prhak sosiclogi sebagai disipliir il;niah mcluas dengan dibutuhkarurycr

dan dikembangkannya sosiologi pertanian, bahkan sosiologi irigasi,

sosiologi kehutanan dan sosiologi perkebunan; di lain pihak, ini

membuka jalan menuju pada satu sosiologi yang lebih mengutamakan

manusia yang berarti sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang lama

kelamaan menemukan dirinya sebagai benar-benar ilmu tentang

masyarakat manusia yang dapat diabdikan bagi kesejahteraan manusia,

tidak mendistorsi manusia serta tidak menimbulkan deformasi dan jauh

dari pengaruh berlebihan ilmu-ilmu alam dan positivisme yang naif.

9.
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