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Tujuan Pembelajaran

■ Mahasiswa dapat memahami definisi dari para ahli.

■ Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan dan permasaan definisi dari setiap
definisi dari para ahli.

■ Mahasiswa dapat merumuskan pengertian Sosiologi Indonesia.



Pengertian Sosiologi

■ bahasa latin yaitu dari kata Socius yang berarti kawan atau teman dan Logos yang
berarti ilmu pengetahuan.

■ Ilmu Sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang masyarakat.

■ Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang mempunyai
hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya.

■ Sosiologi akan mempelajari tentang: masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku
sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya.

■ Kelompok: mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi
politik, ekonomi dan sosial

Arti Bahasa (Etimologi)



Pengertian Sosiologi

■ Allan Jhonson
– Sosiologi: ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam

kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut
mempengaruhi orang dan bagai mana pula orang yang terlibat didalamnya
mempengaruhi sistem tersebut.

■ Emile Durkheim
– Sosiologi: suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang

mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar
individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan
individu.

PARA AHLI



Pengertian Sosiologi

■ J.A.A Von Dorn dan C.J. Lammers
– Sosiologi: ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses

kemasyarakatan yang bersifat stabil.
■ Max Weber

– Sosiologi: ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
■ Paul B. Horton

– Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok
dan produk kehidupan kelompok tersebut.

■ Pitirim Sorokin
– Sosiologi: ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara

aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala
moral),
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Pengertian Sosiologi

■ Roucek dan Warren
– Sosiologi: ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-

kelompok. Max Weber

■ Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi
– Sosiologi: ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial termasuk perubahan sosial.

■ Soejono Sukamto
– Sosiologi: ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan

yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum
kehidupan masyarakat.
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Pengertian Sosiologi

■ William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf
– Sosiologi: penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu

organisasi sosial.

■ William Kornblum
– Sosiologi: suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku

sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam
berbagai kelompok dan kondisi.
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