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A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat memahami tentang: Teori system, teori struktural 

fungsional, teori konflik,  teori rasionalisasi. 
2. Mahasiswa dapat membedakan Teori system, teori struktural 

fungsional, teori konflik,  teori rasionalisasi. 
 
B. URAIAN MATERI 

TEORI-TEORI SOSIOLOGI 
 

1. TEORI SISTEM 
Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta 

sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada 

masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, 

institusi/pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan 

eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu 

kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling 

berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara 

elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal-balik atau 

hubungan dua arah. 

 

Sebagai contoh, misalnya masalah hukum adat yang mempengaruhi 

segi kehidupan ekonomi masyarakat atau nelayan tradisional, atau 

lebih konkrit lagi misalnya bila kita ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh dari nilai-nilai dalam hukum adat  "nedosa"  terhadap 

persepsi masyarakat tentang perkawinan dalam masyarakat adat 

Sangihe, sehingga dengan adanya fenomena dalam satu aspek akan 

mempengaruhi aspek-aspek lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Masih banyak permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dsb 

yang dapat dikaji dengan menggunakan teori sistem. 

 



Pengaruh-pengaruh yang saya kemukakan di atas, senantiasa dapat 

diukur daya determinasinya, sehingga dapat diketahui pada aspek 

mana pengaruh itu menjadi dominan. Oleh sebab itu metode menjadi 

sangat penting relevansinya dalam mengungkap tingkat hubungan. 

Sebagaimana pendapat Ritzer, metode yang digunakan dalam 

bedahan teori sistem adalah metode kuisioner. Metode ini tergolong 

dalam jenis penelitian kuantitatif. Itulah sebabnya para sosiolog, 

bilamana menerapkan teori sistem, maka penelitiannya identik 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 

Orang yang paling giat mengembangkan teori sistem adalah Niklas 

Luhman dan Kenneth Bailey. Keduanya hidup pada abad 20. Sebelum 

kedua ilmuwan di atas, pemikir lainnya yang membicarakan sistem 

adalah Walter Buckley (1967) melalui karyanya yang berjudul: 

Sociology and Modern Systems Theory. (Ritzer & Goodman, 

2009:351). 

 

Menurut Buckley, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem, 

yakni: 

a. Dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial 

b. Memiliki beragam level yg dapat diterapkan pada semua skala 

terbesar sampai skala terkecil atau yang paling objektif sampai 

yang paling subjektif. 

c. Membahas beragam hubungan antar aspek sosial, tidak parsial. 

d. Keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses khususnya 

terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi. 

 

Bersifat integratif.    

Buckley memperkenalkan tiga jenis sistem, yaitu:  

1) Sistem sosial budaya,  

2) Sistem mekanis dan  

3) Sistem organis.  

Dalam sistem sosial budaya, kesalingketerkaitan lebih didasarkan 

pada pertukaran informasi. 



Dalam sistem mekanis, kesalingketerkaitan antar bagian didasarkan 

pada transfer energi, dalam sistem organis kesalingketerkaitan antar 

bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang 

pertukaran energi.  

 

Dalam memahami sistem sosial, dikenal dua pendekatan, yaitu:  

1) Pendekatan sibernetis dan  

2) Pendekatan Ekuilibrium.  

 

Umpan balik merupakan aspek esensial dari pendekatan sibernetis. 

Friksi, pertumbuhan, evolusi dan perubahan sosial dapat dipelajari 

dengan pendekatan sistem sibernetis. Sedangkan keseimbangan 

fungsi merupakan esensi dasar pendekatan ekuilibrium. 

 

Teori sistem mengenal dua konsep krusial yaitu: entropi dan 

negentropi. Entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja dan 

negentropi adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih 

besar. Sistem dalam suatau masyarakat yang tertutup cenderung 

entropis, sementara sistem pada masyarakat yang terbuka cenderung 

negentropis.   

 

Talcott Parson mengemukakan bahwa sistem mengandaikan adanya 

kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang 

lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mempelajari tindakan 

sosial, maka Parson mendefenisikan empat sistem tindakan, sebagai 

berikut: 

a. Sistem budaya, disebut juga sistem simbolik yang menganalisis 

"arti", seperti kepercayaan, agama, bahasa dan nilai-nilai dan 

konsep sosialisasi. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang 

sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan 

masyarakat. 

b. Sistem sosial, yang memandang masyarakat berada dalam 

interaksi berdasarkan peran. Sistem sosial selalu terarah pada 

ekuilibrium. 



c. Sistem kepribadian, kesatuan yang paling kecil dipelajari adalah 

individu yang menjadi aktor. Fokus kajian disini adalah kebutuhan, 

motif dan sikap. 

d. Sistem organisme, kesatuan yang mendasar pada sistem ini 

adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik dimana 

manusia itu hidup, juga sistem syaraf yang berkaitan dengan 

kegiatan motorik dan sistem organ manusia. 

 Teori Parson di atas dikembangkan oleh Luhmann yang dikenal 

dengan Teori Sistem Umum (TSU), sambil mengkritik beberapa hal 

yang sangat prinsip. 

 
 

2. TEORI KARL MARX 
Teori Karl Marx menjelaskan tentang teori struktural fungsional. 

Menurut Karl Marx, stratifikasi yang berbeda-beda itu mempunyai 

fungsi tersendiri. Karl Marx melahirkan suatu aliran, yaitu aliran 

komunisme. Agama adalah candu yang terdapat didalam masyarakat. 

Dalam prakteknya seperti orang katolik. Fungsi tersebut didalamnya 

terdapat suatu konflik. Adanya pembagian masyarakat itu memicu 

terjadinya suatu konflik. Mark juga menjelaskan tentang suatu revolusi 

karena menurutnya kita sebagai masyarakat haruslah mengambil alih 

secara cepat dalam berbagai bidang apapun.  

 

Masyarakat juga tidak mempunyai stratifikasi kelas karena memiliki 

suatu alat, dalam artian sama rata. Karl Marx mempunyai semboyan 

yang sangat khas, yaitu “sama rata sama rasa”. Menurut Karl Marx, 

agama itu tidak boleh karena menimbulkan suatu konflik. Tetapi jika 

agama dilarang, maka kita tidak akan mempunyai suatu pedoman 

untuk hidup didalam dunia ini. Karl Marx juga menjelaskan tentang 

konsep kapitalisme. Paradigma yang dianut oleh Karl Marx adalah 

paradigma fakta sosial. Jadi semakin miskin seseorang sebagai rakyat 

maka semakin miskin juga seseorang dalam hal apapun.  

 

Tetapi semakin kaya seseorang maka semakin kaya juga seseorang 

tersebut dalam hal apapun. Marx juga berpendapat bahwa kolektifitas 



selalu menimbulkan suatu perbedaan. Sedangkan yang mendorong 

adanya suatu kesadaran itu adalah setiap materi-materi yang diberikan 

dan dipahami.  

 

Dalam teorinya Marx ini terdapat pemaksaan terhadap kelas bawah 

dan bukan karena konsensus. Pemaksaan disini berarti stabilitas 

dalam teori konflik. Konflik dalam teori ini merupakan konflik vertikal 

karena tentang suatu alat reproduksi. 

 

Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural 

yang kurang memperhatikan fenomena konflik di dalam masyarakat. 

Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur 

kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga 

masyarakat secara keseluruhan bias menjalankan fungsinya dengan 

baik. Namun demikian, teori ini mempunyai akar dalam karya Karl 

Marx di dalam teori sosiologi klasik dan dikembangkan oleh beberapa 

pemikir sosial yang berasal dari masa-masa kemudian.  

 

Karl Marx melahirkan sebuah aliran, yaitu aliran komunisme. Teori 

konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang 

masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian 

atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk 

menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya 

atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. 

 

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya 

tidak banyak berbeda dari pandangan teori funsionalisme structural 

karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu 

sistem yang tediri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya 

terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-

elemen pembentuk masyarakat itu.  

 



Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu 
fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan 

secara normal. Sedangkan teori konflik, elemen-elemen itu 
mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka 

berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh 

kepentingan sebesar-besarnya. Kunci untuk memahami Marx adalah 

idenya tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara 

segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk 

dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara 

individu, kelompok , atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-

potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia 

pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam 

bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. 

 

Segi-segi pemikiran filosofis Marx berpusat pada usaha untuk 

membuka kedok sistem nilai masyarakat, pola kepercayaan dan 

bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan 

memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meskipun dalam 

pandangannya, orientasi budaya tidak seluruhnya ditentukan oleh 

struktur kelas ekonomi, orientasi tersebut sangat dipengaruhi dan 

dipaksa oleh struktur tersebut. Tekanan Marx pada pentingnya kondisi 

materiil seperti terlihat dalam struktur masyarakat, membatasi 

pengaruh budaya terhadap kesadaran individu para pelakunya.  

 

Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang 

tidak dapat diabaikan oleh teori apa pun yaitu antara lain adalah, 

pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, 

kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang 

dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi 

terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai 

pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur 

sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting. 

 



Marx lebih cenderung melihat nilai dan norma budaya sebagai ideologi 

yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominan untuk 

membenarkan berlangsungnya dominasi mereka. Selanjutnya, mereka 

pun berusaha mengungkapkan berbagai kepentingan yang berbeda 

dan bertentangan yang mungkin dikelabui oleh munculnya konsensus 

nilai dan norma. Apabila konsensus terhadap nilai dan norma ada, 

para ahli teori konflik menduga bahwa konsensus itu mencerminkan 

kontrol dari kelompok dominan dalam masyarakat terhadap berbagai 

media komunikasi (seperti lembaga pendidikan dan lembaga media 

massa), dimana kesadaran individu dan komitmen ideologi bagi 

kepentingan kelompok dominan dibentuk. 

 

Perspektif konflik yang berakar pada pemikiran Karl Marx, betapapun 

radikalsme diakui sebagai salah satu jalan keluar sehingga sangat erat 

dengan revolusi, hal ini tidak dimaksudkan menumpahkan darah. 

George Ritzer misalnya mengatakan bahwa tidak benar kalau 

Marxisme dikatakan sebagai ideology radikal yang haus darah (a 

bloodthirsty radical ideology). Marx adalah seorang humanis. Hatinya 

terluka melihat pnderitaankaum buruh akibat eksploitasi di bawah 

sistem yang kapitalistik. Rasa kemanusiaan itu mendorongnya untuk 

mencetuskan keinginan merubah tatanan kapitalistik dalam sistem 

yang mapan tetapi dalam praktek mengeksplotasi masyarakat.  

 

Oleh karena itu, sistem tersebut harus diubah agar menjadi lebih 

manusiawi. Tetapi hal itu hanya harus mungkin terjadi dalam sistem 

sosialis. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem 

sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan 

selamanya berada pada keteraturan. masyarakat. Teori konflik juga 

membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang 

berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. 

Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan 

konflik karena adanya perbedaan kepentingan.  

 



Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya 

perubahan sosial. Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik 

yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul 

terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam 

produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan social 

manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan 

pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produks. Dengan demikian 

masyarakat terpecah menjadi kelas-kelas social berdasarkan 

kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki 

kekuatan-kekuatan produksi. Jadilah kelas dominan menjalin 

hubungan dengan kelas-kelas yang tersub-ordinasi dalam sebuah 

proses eksploitasi ekonomi. 

 

Teori Marx di atas memandang eksistensi hubungan pribadi dalam 

produksi dan kelas-kelas social sebagai elemen kunci dalam banyak 

masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pertentangan antara kelas 

dominan dan kelas yang tersubordinasi memainkan peranan sentral 

dalam menciptakan bentuk-bentuk penting perubahan social. 

Sebenarnya sebagaimana yang ia kumandangkan, sejarah dari semua 

masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah pertentangan-

pertentangan kelas. Marx menghadirkan suatu analisis yang kompleks 

dan masih relevan tentang dasar-dasar historis ketidak setaraan di 

dalam kapitalisme dan bagaimana cara mengubahnya. Walaupun 

teori-teorinya terbuka untuk berbagai interpretasi, namun kita tidak 

mencoba untuk menghadirkan interpretasi tentangnya yang membuat 

teori-teorinya konsisten dengan studi-studi historis aktualnya. 

 

Marx percaya bahwa masyarakat terbentuk di sekeliling kontradiksi-

kontadiksi yang hanya bisa di selesaikan melauli perubahan sosial 

yang aktual. Salah satu kontradiksi mendasar yang di lihat Marx adalah 

antara sifat dasar manusia dan syarat-syarat kerja di dalam 

kapitalisme. Bagi Marx sifat dasar manusaia dikaitkan dengan kerja 

yang mengekspresikan dan mentranfomasikan hakikat kita.  

 



Dibawah kapitelisme, kerja kita dijual sebagai komoditas, dan hal lain 

menyebabkan kita teraliensi dari aktivitas produktif kita. Analisis marx 

terhadap masyarakat kapitalis. Kita mulai dengan konsep sentral 

tentang komoditas-komoditas, kemudian melihat kontradiksi antara 

nilai-guna komoditas tersebut dan nilai-tukarnya. Di dalam kapitalisme, 

nilai komoditas tukar cenderung melebihi penggunaanya yang aktual di 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, oleh karena itu, 

komoditas-komoditas mulai tampak terpisah dari kerja manusia dan 

kebutuhan manusia dan pada akhirnya tampak menjadi berkuasa atas 

manusia. Marx menyebut hal ini dengan fetisisme komoditas. 

Fetisisme ini merupakan suatu bentuk reifikasi, dan pengaruhnya lebih 

dari sekedar terhadap komoditas-komoditas: secara khusus, 

mempengaruhi sistem ekonomi yang mulai terlihat seperti kekuatan 

objektif dan nonpolitis yang menentukan kehidupan manusia. Karena 

refikasi ini, kita tidak melihat bahwa ide kapital memuat suatu relasi 

sosial yang kontradiktif antara orang-orang yang mengambil 

keuntungan dari investasi-investasi dan orang-orang yang bekerja 

menyediakan nilai-surplus yang membentuk keuntungan. Marx 

percaya kalau kapitalisme adalah sesuatu yang baik dan bahwa kritik 

pedasnya terhadap kapitalisme adalah sesuatu yang baik dari sudut 

kemungkinannya dimasa yang akan datang. 

 

Marx merasa mampu memperkirakan nasib kapitalisme dimasa depan 

karena dia berpegangan pada pemahaman materialisme historisnya. 

Dengan fokus pada kekuatan produksi, Marx mampu memperkirakan 

tren sejarah yang memungkinkanya menentukan di titik-titik mana saja 

aksi-aksi politik dapat efektif. Aksi dan refolusi politik sangat diperlukan 

karena relasi produksi dan ideologi menentukan perkembangan 

kekuatan-kekuatan produksi. Dalam pandangan Marx perubahan-

perubahan ini akhirnya akan melahirkan masyarakat komunis. 

 
3. TEORI PERUBAHAN SOSIAL 

 
Pemikiran Max Weber (1864-1920) Tentang Hubungan Antara Agama 

dengan Rasionalitas 



 

Tulisan-tulisan metodologis dari Weber, dalam The Protestant Ethic 

(1958), menjelaskan masalah kebenaran dan interpretasi sejarah baik 

yang materialistis maupun yang idealistis sebagai pola-pola teoritis 

yang menyeluruh. Akan tetapi, metodologi Weber harus ditempatkan di 

dalam kerangka pertentangan yang sedang berlangsung mengenai 

hubungan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan 

tentang manusia atau sosial. Ruang lingkup tindakan manusia 

dikatakan sebagai suatu ruang lingkup dimana metode-metode ilmu 

alam tidak berlaku, sehingga di dalam ruang lingkup itu harus dipakai 

prosedur-prosedur intuisi, yang tidak eksak dan persis. 

 

Karya Weber pada dasarnya adalah mengemukakan teori tentang 

rasionalisasi (Brubaker, 1984). Secara spesifik, berkembangnya 

birokrasi dalam kapitalisme modern, merupakan sebab-akibat dari 

rasionalisasi hukum, politik, dan industri. Menurutnya, birokratisasi itu 

sesungguhnya merupakan wujud dari administrasi yang konkrit dari 

tindakan yang rasional, yang menembus bidang peradaban Barat, 

termasuk kedalamnya seni musik dan arsitektur. Kecenderungan 

totalitas ke arah rasionalisasi di dunia Barat merupakan hasil dari 

pengaruh perubahan sosial. 

 

Weber mengakui bahwa ilmu-ilmu sosial harus berkaitan dengan 

fenomena spiritual atau ideal, sebagai ciri-ciri khas dari manusia yang 

tidak berada dalam jangkauan bidang ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, 

pembedaan yang diperlakukan tentang subyek dan obyek tidak harus 

melibatkan pengorbanan obyektivitas di dalam ilmu-ilmu sosial, atau 

pembedaan yang menyertakan intuisi sebagai pengganti untuk analisis 

sebab-musabab yang dapat ditiru. Menurut Weber, ilmu-ilmu sosial 

bermula dari suatu perasaan bertanggungjawab atas masalah-masalah 

praktis, dan kemudian dirangsang oleh rasa keharusan manusia 

memberi perhatian demi terjadinya perubahan sosial yang diinginkan 

(Giddens, 1986: 164). 

 



Penggunaan ilmu pengetahuan empiris dan analisis logis dapat 

memperlihatkan kepada seseorang tentang apa yang dapat 

dicapainya, atau akibat apa saja yang terjadi selanjutnya, serta 

membantunya menjelaskan sifat dari ideal-idealnya. Akan tetapi, ilmu 

pengetahuan itu sendiri sulit untuk menerangkan kepadanya tentang 

keputusan apa yang harus diambil. Analisis Weber mengenai politik 

dan tentang logika motivasi politik, didasarkan atas pertimbangan-

perimbangan ini. Perilaku politik dapat diarahkan dalam suatu etika 

dari maksud-maksud pokok atau dalam suatu etika 

pertanggungjawaban. Perilaku ini pada akhirnya bersifat keagamaan, 

atau paling tidak memiliki bersama dengan perilaku keagamaan 

dengan atribut-atributnya yang luar biasa. 

 

Inti dari pembahasan Weber tentang sifat obyektivitas merupakan 

usaha untuk menghilangkan kekacauan, yaitu yang menurut Weber 

seringkali dianggap menutupi pertalian yang logis antara 

pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan pertimbangan-pertimbangan 

nilai. Arah tujuan tulisan-tulisan empiris dari Weber sendiri yang 

tampak dalam Economy and Society menyebabkan suatu perubahan 

tertentu dalam penitikberatan di dalam pendirian tersebut. Weber tidak 

melepaskan pendirian fundamentalnya tentang pemisahan logis dan 

mutlak antara pertimbangan-pertimbangan faktual dan pertimbangan-

pertimbangan nilai. Dengan demikian, sosiologi itu sendiri berkaitan 

dengan perumusan dari prinsip-prinsip umum dan konsepsi-konsepsi 

jenis umum yang ada hubungannya dengan tindakan sosial. 

Sebaliknya, sejarah diarahkan ke analisis dan penjelasan sebab-

musabab dari tindakan-tindakan, struktur-struktur dan tokoh-tokoh 

yang khusus dan yang dalam segi budaya memiliki arti penting. 

(Giddens, 1986: 168-178). 

 

Di sisi lain, Weber dan Marx tampaknya setuju untuk menolak 

idealisme Hegel, yang menyatakan bahwa di dunia ada yang 

mendominasi, yaitu national spirit (folk spirit). Durkheim menyatakan 

bahwa memang ada semangat tertentu dalam kelompok yang 



mengikat sehingga menjadi unit analisis. Asumsi dasar Marx mengenai 

saling ketergantungan antara pelbagai institusi dalam masyarakat juga 

ditekankan dalam fungsionalisme Durkheim, Misalnya, pandangan 

keduanya mengenai pentingnya hasil tindakan yang tidak 

dimaksudkan, yang sebenarnya bertentangan dengan hasil yang 

diharapkan. Sebagai contoh tentang ini, dapat dilihat pula dalam 

pengaruh-pengaruh yang tidak diharapkan dari investasi kapitalis yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, akan tetapi secara 

tidak disengaja mempercepat krisis ekonomi (Johnson, 1986: 163). 
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