
Achra zakya el sabila (5545162640) 2:07 pm on March 21, 2017 
1.)Menurut Charles Ellwood sosiologi adalah pengetahuan yabg 
menguraikan hubungan manusia dan golongannya, asal kemajuannya, 
bentuk, dan kewajibannya. Sumber: hedisasrawan.blogspot.co.id 
2.) Inti definisi: Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan 
antara individu dengan individu maupun kelompok dengan tujuan untuk 
mencapai tujuan sendiri maupun kelompok. 
3.) Perbedaannya dari cara yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Ada 
yang dengan mengharapkan feedback yang baik, ada yang menggunakan 
cara mengerti pola individu lain dan mengendalikannya dan lain 
sebagainya. 
Persamaannya adalah samasama mempunyai tujuan untuk 
mengendalikan dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan hubungan 
atau interaksi sosial. 
4.) Menurut saya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimana manusia berhubungan dan berinteraksi antar individu maupun 
kelompok untuk mencapai tujuan. 
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Chairunnisa Novita Sari 5545163251 2:17 pm on March 21, 2017 
1. Secara inti definisi menurut para ahli tersebut adalah, sosiologi adalah 
ilmu yg mempelajari kehidupan sosial,perilaku sosial, mengamati perilaku 
sosial, yg berdasarkan fakta. Bersifat nyata, non etis (tidak menilai) dari 
sudut pandang 1 masalah saja. 
Dimana ada kehidupan sosial atau ada perilaku sosial menimbulkan nilai2 
norma sosial, dan ada nya perubahan sosial. 
2. Menurut Emile Durkheim : sosilogi mempelajari sosial fakta yang 
mengandung cara bertindak, berfikir, berperasaan, yg berada di luar 
individu dimana fakta2 tersebut memiliki kekuatan umum untuk 



mengendalikan individu. 
Menurut J. AAvan Darn& CJ.Lammers ; ilmu pengetahuan tentang 
struktur2 dan proses2 kemasyarakatan bersifat stabil. 
Persamaannya ( sama2 mempunyai strukutur untuk mencapai keinginan 
yaitu mengendalikan struktur) 
3. Sosiologi menurut saya adalah, ilmu yg mempelajari kehidupan sosial, 
perilaku sosial seseorang, berdasarkan fakta yg nyata kehidupan sosial 
tersebut. 
4. definisi sosiologi menurut Herbert Spencer “ilmu yg mempelejari 
susunan&proses di kehidupan sosial sebagai suatu sistem/keseluruhan” 
(sosialsosiologi.blogspot.co.id) 
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Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 2:17 pm on March 21, 2017 
1. Definisi intinya dari para ahli tersebut adalah sosiologi mempelajari ilmu 
pengetahuan tentang masyarakat dan perilaku individu. 
2. Persamaanya para ahli sama sama berpendapat bahwa sosiologi 
adalah ilmu sosial tentang kemasyaratan. 
Perbedaanya para ahli ada yang menambahkan pendapatnya dengan 
struktur-struktur sosialnya,fakta sosialnya dan penambahan pemikiran 
mereka tentang sosiologi yang lebih mendalam. 
3. Menurut saya pengertian sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang kehidupan sosial masyarakat dan individu serta sifat sifat 
kehidupan manusia. 
4. P.J Baouman : sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 
kehidupan manusia dan hubungan sesama golongan manusia. 
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Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 2:19 pm on March 21, 2017 
https://sosialsosiologi.blogspot.co.id/2012/12/sosiologi.html?m=1 
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Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 2:18 pm on March 21, 2017 
1. Inti definisi dari para ahli tersebut yaitu sosiologi adalah hubungan 
kemasyarakatan yang saling mempengaruhi, timbal balik, prosesnya, dan 
akibatnya. 
2. Perbedaan definisi para ahli tersebut yaitu dari cara mereka 
mengemukakan pendapat, ada yg dari perilaku sosial anggota masyarakat, 
hubungan timbal baliknya, hasil akibat dari perubahan sosial, dan melalui 
penelitian. 
Persamaan definisi dari para ahli tersebut yaitu para ahli mengemukakan 
melalui prosesnya, struktur atau susunan kemasyarakatannya, akibat dari 
perilaku masyarakat tersebut. 
3. Menurut saya, sosiologi adalah mempelajari hubungan tentang individu, 
yang terdapat hubungan timbal balik, hubungan tersebut disebabkan 
karena memiliki kepentingan, dan ada akibat dari hubungan tersebut. 
4. Menurut J. Gillin, sosiologi adalah ilmu yang kurang lebih mempelajari 
interaksi yang muncul didalam masyarakat 
Sumber: https://sosialsosiologi.blogspot.co.id/2012/12/sosiologi.html?m= 
  Reply 
 



 
sdoriza 11:40 pm on March 25, 2017 
90 
  Reply 
 

 
Naufal abdurrahman 2:21 pm on March 21, 2017 
1.apa inti dari para ahli tersebut? Jelaskan 
-inti dari pada para ahli tersebut adalah sosiologi adalah ilmu yg 
mempelajari bagaimana mana kita dapat berinteraksi dengan kelompok 
kelompok dengan baik 
2.jelaskan perbedaan dan persamaan definisi dari para ahli tersebut. 
-Perbedaannya adalah para ahli menjelaskan teorinya dengan topik topik 
-Persamaannya para ahli mempunyai tata cara penyelesaian sosial 
dengan inti yg sama 
3.rumusan pengertian sosiologi menurut saya . 
Menurut saya para ahli menjelaskan teorinya dengan sangat baik dengan 
memeberikan tata cara untuk menyelesaikan masalah masalah sosial yg 
sedang terjadi. Dengan sosiologi kita jadi tau cara berinteraksi dengan 
kelompok. 
4. Sosiologi menurut herbert spencer. 
Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan 
proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. 
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sdoriza 11:41 pm on March 25, 2017 
mana sumber … 89-2=87 
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Nabila Ramadhanty 5545164531 2:24 pm on March 21, 2017 
1. intinya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia 
dalam suatu kelompok yang akan menimbulkan adanya nilai, dan norma 
sosial. 
2.perbedaan : pritim sorokin berpendapat sosiologi adalah hubungan antar 
manusia berdasarkan gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi ,politik dll 
sedangkan menurut selo soemardjan dan sulaiman soemardi sosiologi 
adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia berdasarkan struktur 
sosial, proses sosial dan perubahan sosial 
3.sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia 
4. menurut J. Gillin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang 
timbul di dalam masyarakat. 
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mana sumber …. 88-2=86 
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Dinda Rizky Tri Buana 2:24 pm on March 21, 2017 
1. Inti definisi sosiologi dari berbagai para ahli menurut saya adalah ilmu 
yang mempelajari sistem-sistem yang bersangkutan dan berpengaruh 
dengan kehidupan tiap-tiap individu maupun kelompok seperti memahami 
tindakan sosial,dan kestabilan kehidupan kemasyarakatan agar mencapai 
hasil timbal balik yang diinginkan dengan baik dan maksimal. 
2. Menurut saya persamaan dari tiap-tiap definisi para ahli ialah bertujuan 
untuk mengembangkan interaksi untuk mencapai suatu kehidupan sosial 
masyarakat yang stabil dan maksimal bagi tiap-tiap individu maupun 
kelompok. Dan perbedaan definisi tersebut menurut saya adalah cara 



bagaimana para ahli tersebut menjabarkan atau memahami tentang 
sosiologi dari berbagai pandangan atau perspektif. 
3. Sosiologi menurut yang saya ketahui ialah ilmu yang mempelajari 
tentang tata cara berinteraksi dalam berperilaku bagi tiap-tiap 
individu,kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok 
dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian 
terciptalah kehidupan sosial kemasyarakatan yang stabil dan mencapai 
tujuan dengan mendapat hasil timbal balik yang baik. 
4. Definisi sosiologi menurut Hasan Shandily yaitu ilmu yang mempelajari 
hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara 
manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan 
maksud hidup bersama cara terbentuk dan tumbuh,serta berubahnya 
perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan (Sumber : 
https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/www.titiiagustia_
29.com/pengertian-sosiologi-menurut-para-
ahli_54f97798a3331123668b466a ) 
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Dinda Rizky Tri Buana 2:26 pm on March 21, 2017 
5545164313 
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Silmi Hakim (5545162898) 2:26 pm on March 21, 2017 
1. suatu kelompok masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, 
mempelajari tentang kehidupan manusia dan perilaku manusia. 



3. mempelajari tentang kehidupan manusia dan perilaku manusia, ilmu 
yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial untuk mengendalikan individu, 
mempelajari tentang struktur dan proses sosial kemasyarakatan dan 
interaksi manusia dengan manusia lainnya. 
2. perbedaan nya menurut emile durkhem itu beliau lebih kepada 
mengendalikan si individu dan menurut max weber beliau lebih kepada 
memahami tindakan-tindakan sosial 
persamaan nya menurut emile durkhem ada tindakan fisik kepada individu 
seperti cara bertindak, berpikir, berperasaan kepada diluar individu, 
sedangkan max weber beliau ilmu yang berupaya memahami tindakan-
tindakan sosial seperti berperilaku di dalam masyarakat. 
4. sosiologi menurut ahli M.J Bierens De Haan, sosiologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mana ilmu tersebut mempelajari tentang manusia dan 
hakekatnya, susunannya, hubungannya, kodratnya dan segala 
perkembangan masyarakatnya. 
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mana sumber … 86-2=84 
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Syelviana Wati (5545163414) 2:27 pm on March 21, 2017 
1. inti definisi dari para ahli tersebut, bahwa sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari kehidupan, fakta-fakta, dan berupaya memahami tindakan 
tindakan sosial dan dapat mempengaruhi sekelompok individu tersebut. 
2. Perbedaan dari definisi : perbedaan cara pandang memelajarinya, yaitu 
ada mempelajari kehidupan dan perilaku, mempelajari fakta-fakta, 
mempelajari proses, tindakan dan lainnya. Sedangkan persamaan nya 
adalah bertujuan untuk bagaimana dapat mempengaruhi sistem atau 
sekelompok individu agar kita tidak terpengaruh oleh individu itu, intinya 
bisa mengendalikan sistem sosialnya. 
3. Pengertan sosiologi menurut saya adalah Ilmu yang mempelajari 
tentang masyarakat dan upaya untuk mengetahui bagaimana kehidupan 



dimasyarakat, bagaimana memahami sistem yang terjadi dimasyarakat 
dan bagaimana mengendalikan diri didalam masyarakat. 
4. Pengertian sosiologi menurut, Koentjaraningrat. 
Sosiologi adalah suatu proses yaitu proses belajar kebudayaan dalam 
hubungan dengan sistem sosial. 
(Sumber: http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-
menurut-para-ahli.html?m=1) 
  Reply 
 

 
sdoriza 11:45 pm on March 25, 2017 
85 
  Reply 
 

 
Feby rivana isnaeni 2:30 pm on March 21, 2017 
Name: feby rivana isnaeni 
Nim: 5545163901 
1. Intinya para ahli sosiolog telah berpendapat bahwa ilmu sosiologi adalah 
yg mempelajari perilaku, fakta fakta sosial, individu dengan kelompok, 
kelompok dengan kelompok beserta struktur sosial didalamnya. 
2.persamaan= beberapa ahli dalam mendefinisikan sosiologi tidak jauh 
jauh dari penggunaan kata SOSIAL karena pada dasarnya 
berkehidupan/sosial sangat berkaitan dari definisi sosiologi itu sendiri. 
Perbedaan= beberapa ahli mempunyai kalimat kalimat yg berbeda dalam 
mendefinisikan sosiologi misalnya j. A. A. Von dorn memakai kata struktur 
struktur dan max weber menggunakan kata tindakan tindakan. 
3.menurut saya sosiologi, adalah ilmu yg mendalami kehidupan dan 
perilaku sosial dengan orang lain antar kita dengan org lain dan 
didalamnya harus pula mempelajari fakta fakta sosial dan struktur struktur 
berkehidupan sosial. 
4.menurut august comte, sosiologi ilmu yg mempelajari tentang gejala 
gejala sosial kehidupan masyarakat maupun kelompok dengan individu. 
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mana sumber …. 84-2=82 
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RIDHA TRIANOVIANTI (5545163600) 2:33 pm on March 21, 2017 
1. Hubungan timbal balik antar masyarakat yang saling mempengaruhi dan 
adanya tindakan yang mempengaruhi masyarakat. 
2.perbedaan nya menurut Pritim sorikin sosiologi mempelajari tentang 
aneka macam gejala sosial, misalnya agama, keluarga, moral dll. 
Sedangkan menurut soerjono soekanto sosiologi mempelajari tentang 
masyarakat dari segi prilaku, cara berinteraksi dengan masyarakat. 
3.sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan 
bermasyarakat seperti cara berprilaku yang adanya timbal balik dan saling 
mempengaruhi dan adanya perubahan sosial yang terjadi. 
4. Sosiologi menurut P. J bouman adalah ilmu pengetahuan tentang 
kehidupan manusia dan hubungannya sesama gol manusia. 
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mana sumber … 83-2 = 81 
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Jihan salsabila 2:34 pm on March 21, 2017 



Jihan salsabila 
5545164320 
1.sosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kehidupan dan perilaku manusia dan mempunyai sistem dan 
struktur sosial 
2.beberapa ahli mendefinisikan beberapa persamaan yaitu selo soemerjan 
dan J.A.A vorn dorn yang membahas mengenai struktur sosial dan 
perbedaan nya yaitu definisi william menurut dia sosiologi itu penelitian 
secara ilmiah dan menurut rouncek ilmu yang mempelajari hubungan 
antara manusia dan kelompok 
3.sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi hubungan antar 
masyarakat dan mempunyai struktur sosial. 
Pengertian sosiologi menurut august comte adalah ilmu yang mempelajari 
tentang gejala sosial kehidupan dengan individu maupun kelompok 
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mana sumber … 82-2=80 
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Puji noer hikmah 2:43 pm on March 21, 2017 
Puji Noer Hikmah 
5545163886 
1. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara 
masyarakat berserta anggota didalam masyarakat tersebut 
2. Perbedaan: para ahli memiliki pendapat yang berbeda beda yaitu pada 
struktur&proses bermasyarakat 
Persamaan: para ahli memiliki pendapat yang sama, yaitu sama sama 
mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan anggota didalamnya 
3. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial antar manusia 
dengan manusia lainnya dan bagaimana mereka menciptakan kehidupan 
yang damai dengan adanya segala macam gejala sosial 
4. Paul B. Horton: sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan 



pada kehidupan kelompok kelompok masyarakat dan produk atau hasil 
dari kehidupan kelompok tertentu. (Rudyirawanmaster.blogspot.com) 
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mana sumber …81-2=79 
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Luluk Udiarti (5545165068) 2:48 pm on March 21, 2017 
1. inti dari definisi para ahli ialah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, 
bagaimana cara masyarakat dapat menghadapi individu maupun dengan 
kelompok lainnya dengan memahami setiap struktur struktur yg ada pada 
orang lain maupun kelompok itu sendiri. 
2. -perbedaan : dalam mempelajari ilmu sosiologi para ahli melihat dari 
berbagai macam macam segi seperti, segi fakta, proses, pengaruh timbal 
balik, maupun tindakan (perilaku) 
• persamaan :dalam mempelajari ilmu sosiologi,para ahli mengamati ruang 

lingkup masyarakat dengab berbagai interaksi individu dengan orang 
lain maupun kelompok 

3. sosiologi menurut saya ialah ilmu yg memusatkan kepada penelitian 
ilmiah tentang masyarakat dengan melihat proses maupun perilaku yg 
terjadi didalam sesuatu kelompok 
4. pengertian sosiologi menurut Koerjaraningrat yaitu suatu proses belajar 
kebudayaan dalam hubungan masyarakat dengan sistem sosial. 
sumber :http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-
menurut-para-ahli.html?m=1 
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Bayu Tresna Aji 2:52 pm on March 21, 2017 
Bayu Tresna Aji 
5545164611 
1.Sosiologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan 
manusia dalam struktur masyarakat yang saling mempengaruhi. 
2.Persamaan Para Ahli memiliki persamaan pendapat bahwa Sosiologi 
adalah Ilmu yang mempelajari Kehidupan sosial manusia dalam struktur 
masyarakat dalam cara berinteraksi 
Perbedaan: -Wiliam F.Ogrnbum & Wiliam Korblum berpendapat bahwa 
sosiologi adalah upaya Ilmiah berbeda dengan para ahli lain. 
Perpedaan pandangan dari para ahli terdapat pada sintesa dan 
penggunaan bahasa serta pandangan umum dan khusu,seperti: sistem 
dengan Struktur 
3.Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial 
manusia dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dan saling 
mempengaruhi hubungan manusia dengan masyarakat 
4.Drs. Ary H. Gunawan 
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah 
dengan analisis atau pendekatan sosiologis. 
Sumber:http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-
menurut-para-ahli.html?m=1 
Buku:sosiologi pendidikan 
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Dwi kemala sari 2:54 pm on March 21, 2017 
Nama: Dwi Kemala Sari 
NIM : 5545163405 
1. Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari interaksi manusia antara manusia 
satu dengan yang lainnya seperti nilai, norma, serta kebiasaan – 
kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat. 
2. Persamaan : dari pengertian beberapa ahli ditemukan persamaan yaitu 
sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu interaksi manusia 
dengan manusia lainnya yang dimana setiap individu memiliki perbedaan 
karakter namun sebagai masyarakat harus menerima setiap karakter 
sehingga terjadi toleransi tiap antar budaya 
Perbedaan : dari setiap pengertian sosiologi menurut para ahli memiliki 
banyak perbedaan seperti sistem sistem yang ada di dalam definisi dan 
perbedaan kata dalam definisi 
3. Sosiologi merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara 
sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran (logika). 
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mana sumber mash kurang 1 jawaban…. 78-2-5=71 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik (5545161804) 3:05 pm on March 21, 2017 
1. intinya: sosiologi adalah ilmu yang mempelajari segala interaksi individu 
dengan individu lainnya di masyarakat. 
2. perbedaan : beberapa ahli menjelaskan sosiologi bertujuan untuk 
mempelajari perilaku dan kehidupan manusia yang berusaha untuk 
mempengaruhi orang, adapula yang berpendapat bahwa sosiologi 



mempelajari struktur, proses sosial serta fakta-faktanya untuk 
memecahkan suatu persoalan. 
persamaan :sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau 
interaksi sosial individu dengan individu lainnya dalam suatu kelompok 
bermasyarakat. 
3. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan 
manusia lainnya dalam kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk 
mendapatkan pola-pola umum interaksi dengan mempertimbangkan 
gejala-gejala sosial yang terjadi. 
4. Drs. Ary H. Gunawan 
sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah 
dengan analisis atau pendekatan sosiologi 
sumber :http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-
menurut-para-ahli.html?m=1 
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Arif Novianto 3:12 pm on March 21, 2017 
Arief Novianto 
5545164395 
1. sosiologi adalah kesadaran hubungan antara individu dengan 
masyarakat yang lebih luas, baik pada masa kini maupun masa lalu. 
Kesadaran ini memungkinkan kita semua untuk memahami kaitan antara 
situasi sosial personal kita secara dekat, serta dunia sosial impersonal 
secara jauh yang mengelilingi dan membantumembentuk diri kita 
2. persamaan : Merupakan cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari 
tentang gejala dalam masyarakat yang bersifat rasional dan ilmiah 
perbedaan : Untuk mengatur suatu hubungan antar individu dengan 
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. 
3. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi 



kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan 
pola-pola umum kehidupan masyarakat.masyarakat adalah sekelompok 
individu yang mempunyai hubungan memiliki kepentingan bersama dan 
memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, prilaku 
masyarakat, dan prilaku sosial manusia dengan mengamati prilaku 
kelompok yang dibangunya. 
4. Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama 
dalammasyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang 
menguasaikehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup 
bersama cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-
perserikatan hidup serta kepercayaan (Hassan Shadily) 
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sdoriza 11:55 pm on March 25, 2017 
mana sumber … 75-2=73 
  Reply 
 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 3:18 pm on March 21, 2017 
1. Inti definisi dari para ahli tersebut menjelaskan tentang kehidupan dan 
perilaku yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan melalu 
struktur dan proses yang memusatkan penelaahan kehidupan kelompok 
dan pengaruh umpan balik antara manusia dan kelompok termasuk 
perubahan sosial yang hasilnya yaitu organisasi sosial . 
2. Perbedaan definisi dari para ahli tersebut mengenai pola pikir dan yang 
mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang dalam struktur 
melalui proses kehidupan sosial dan berpengaruh umpan balik 
Persamaan definisi dari para ahli tersebut mengenai kehidupan individu 
dan masyarakat melalui kelompok-kelompok. 
3. Menurut saya sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan 
individu dan masyarakat mengenai pola umum kehidupan masyarakat 
yang memiliki struktur dan prosesnya dan berpengaruh untuk perubahan 
sosial. 
4. Menurut J. Gillin 



Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul di dalam 
masyarakat.(hedisastrawan.blogspot.com) 
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Sahara Dwi Yunita (5545165398) 3:19 pm on March 21, 2017 
1. initi dari definisi para ahli adalah bahwa sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang kehidupan dan perilaku suatu masyarakat yang 
mempelajari fakta fakta sosial, yang mengandung didalamnya cara 
bertindak,berfikir,berperasaan struktrur kemasyarakatan yang stabil untuk 
memahami tindakan sosial. 
2. perbedaannya terletak pada cara para ahli mengemukakan pendapatnya 
masing masing. ada yang mempelajari fakta fakta sosial,struktur,ataupun 
kehidupan dan perilaku dan persamaannya adalah semua para ahli 
memusatkan fokusnya kepada masyarakat. 
3. menurut saya sosiologi adalah suatu ilmu kemasyarakatan yang 
didalamnya mempelajari struktur proses kemasyarakatan , fakta sosial 
serta hubungan antara suatu individu terhadap individu lainnya untuk 
mencapai suatu kesejahteraan untuk masyarakat. 
4.Hassan Shandily : Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup 
bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia 
yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud 
hidup bersama cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-
perserikatan hidup serta kepercayaan 
(http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-menurut-
para-ahli.html?m=1) 
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Abdul Ramadhan 3:35 pm on March 21, 2017 
ABDUL RAMADHAN 
5545165116 
1.Inti dari sosiologi menurut para ahli menjabarkan bahwanya sosiologi 
adalah ilmu yang mepelajari tentang masyarakat ,baik prilaku,interaksi 
masyarakat,tindakan sosial,fakta-fakta sosial yang secara strukturtural 
didalam suatu masyarakat,kelompok,komunitas bangsa dan negara 
Dengan demikian terdapat dua unsur pokok dalam sosiologi, yaitu manusia 
dan hubungan sosial (masyarakat). 
2.persamaan: 
-bahwa persamaan dari para ahli menrangkan sosiologi ilmu yang 
mempelajari tentang kehidupan masyarakat antara individu satu dengan 
individu,ataupun individu dengan masyarakat ataupun kelompok 
Perbedaan: 
-beberapa ahli menerangkan bahwa sosiologi adalah suatu tindakan dan 
fakta-fakta sosial ada juga yang berpendapat bahwa sosiologi merupakan 
ilmu yang memusatkan segi-segi dan pola seprti hal yang di kemukakan 
oleh soerjoeno soekamto dengan selo seoermardjan 
3. menurut saya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial 
individu dengan orang lain dan juga mempelajari tentang sosialisasi agar 
individu berprilaku sesuai harapan di dalam suatu sistem dan struktur 
sosial masyarakat. 
Pengertian Sosiologi secara umum menurut saya adalah Ilmu 
pengetahuan tentang masyarakat yang mempunyai hubungan, memiliki 
kepentingan bersama, dan memiliki budaya 
contohnya adalah ; seorang murid yang mematuhi tata tertib sekolah, 
seorang anak yg mendapat pengaruh dari teman”nya dll. 
4. Nursid Sumaatmadja (1986) 
sosiologi adalah ilmu pengetahuan tantang relasi – relasi social, 



artinyabahwa manusia merupakan mahluk yang aktif mengadakan kontak 
–kontak dengan interaksi – interaksi social yang berupa tingkah laku 
dandapat saling mempengaruhi. Oleh karena itu, ada juga 
yangmenyebutkan bahwa sosiologi dapat diartikan secara luas sebagai 
studitentang interaksi – interaksi dengan tipe – tipenya yang timbul 
darikontak antar individu – individu. Kelanjutan interaksi social terjadi 
antarrelasi social yang akhirnya membentuk suatu kelompok social. 
Dankelompok – kelompok social ini merupakan bagian yang aktif 
darikelompok – kelompok sosialnya. 
http://mediaacehinformasi.blogspot.co.id/2015/10/50-pengertian-sosiologi-
menurut-para.html 
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Rizki Iskandar 4:46 pm on March 21, 2017 
1.Inti dari para ahli tentang sosiologi 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku tindakan 
atau tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial. 
2. Persamaan dan Perbedaan dari definisi para ahli. 
Persamaan : sama sama mempelajari bagaimana tingkah laku dan sistem 



yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Perbedaannya pada cara pandang dalam mengamati segi segi kehidupan 
masyarakat yang dijadikan dasar teori masing-masing para ahli. 
3. Menurut saya Ilmu sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
perilaku dan kebiasaan masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat. 
4. Menurut Ibnu kaldun Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang solidaritas sosial. 
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NIM 5545165138 
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Ichsan Hadis L (5545163491) 8:24 pm on March 21, 2017 
Ichsan Hadis Lazuardy (5545163491) 



1.Inti Para ahli tentang sosiologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang 
fakta – fakta atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia seperti 
berinteraksi antra individu dengan individu , individu dengan kelompok dan 
kelompok dengan kelompok dan tiap interaksi menimbulkan umpan baik 
atau feedback yang menimbulkan perubahan sosial 
2.persamaan 
sama-sama mempelajari bagaimana individu dengan latar belakang yang 
berbeda harus mampu menyikapi unsur unsur kehidupan yang ada di 
dalam masyarakat 
perbedaan 
para ahli memahami atau menaliti ilmu sosiologi dari unsur atau 
pandangan yang berbeda baik dalam sistem dan definisi 
3.menurut saya sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari 
bagaimana seorang individu harus dapat menerima keadaan dan mampu 
beradaptasi dengan lingkungan tersebut . dan mempelajari suatu 
kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat 
4.Anthony Giddens 
Sosiologi adalah studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok-
kelompok manusia, dan masyarakat. 
http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-sosiologi-menurut-
para-ahli.html 
  Reply 
 

 
sdoriza 12:01 am on March 26, 2017 
71 
  Reply 
 

 
sdoriza 12:04 am on March 26, 2017 
RALAT 70	


