
PELAPISAN STRATIFIKASI SOSIAL
1. Pengertian Pelepasan Stratifikasi Sosial

Pelapisan sosial  merupakan  salah satu bentuk perbedaan sosial secara vertikal. 
Dalam  ilmu  sosial  pelapisan  sosial  disebut  dengan  istilah  stratifikasi  sosial  (Social 
Stratification).  Stratifikasi  berasal  dari  bahasa  latin  “Stratum”  yang  berarti 
tingkatan/lapisan dan “Socius” yang berarti rekan/masyarakat sehingga:
 Pitirim A. Sorokin

Mengatakan  bahwa  social  stratification  adalah  pembedaan  penduduk/ 
masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarki) yang diwujudkan dengan 
adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.

 Plato
Mengatakan  bahwasanya  masyarakat  negara  dapat  dibedakan  menjadi  3 

golingan yaitu:
1. Filsuf

Sebagai pemimpin negara
2. Prajurit

Penjamin terlaksananya hukum negara
3. Rakyat (petani)

Sebagai warga negara
 Aristoteles

Mengatakan pernyataan tentang adanya fenomena stratifikasi sosial dimana ia 
mengatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 golongan yakni:

− Mereka yang kaya sekali
− Mereka yang miskin sekali
− dan mereka  yang berada  diantara  keduanya (antara kaya sekali  gan miskin 

sekali)
Berdasarkan  pada  apa  yang  dikemukakan  oleh  para  tokoh  diatas,  dapat  diambil 
kesimpulan bahwa ada beberapa tinjauan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam 
masyarakat  dan  suatu  pelapisan  sosial  /stratifikasi  sosial  diartikan  sebagai  pembedaan 
kedalam  kelas-kelas  secara  vertikal,  yang  mewujudkan  dengan  adanya  tingkatan 
masyarakat dari yang tinggi sampai ke yang lebih rendah.

Perbedaan  kehidupan  masyarakat  tradisional  dengan  modern,  maka  dapat 
diketahui perbedaannya yaitu sebagai berikut:
a.  Pelapisan  Sosial  dalam  masyarakat  pada  awalnya  didasarkan  pada  perbedaan-

perbedaan tertentu yang menyangkut status diri/turunan.
Contoh  :  Perbedaan  antara  pemimpin  dan  rakyat  (pihak  yang  dipimpin),  golongan 

bangsawan dengan warga biasa.
b. Sejalan dengan perkembangan masyarakat  yang semakin majemuk,  pelapisan sosial 

kemudian  didasarkan  pada  sektor  ekonomi  yaitu  pekerjaan  yang  digeluti 
(prefesi)/kekayaan yang dimiliki.

c. Perkembangan  masyarakat  yang  terus  berlanjur  menjadikan  dasar  pelapisan  sosial 
semakin  beragam,  sehingga  ada  banyak  kriteria  yang  bisa  dipakai  sebagai  dasar 
pelapisan sosial dalam masyarakat. Contoh : munculnya perbedaan berdasarkan aspek 
intelektual, politik, ekonomi, dsb. 

2. Proses Terjadinya Pelapisan Stratifikasi Sosial
Pelapisan Sosial terjadi melalui dua cara sebagai berikut:
a. Secara tidak disengaja

Ciri-cirinya sebagai berikut:
1. Pelapisan sosial terbentuk sejalan dengan perkembangan masyarakat.
2. Pelapisan sosial terbentuk diluar kontrol masyarakat yang bersangkutan. 
3. Pelapisan sosial  terjadi sesuai dengan situasi  dan kondisi sosial  budaya wilayah 



yang bersangkutan.
4. Kedudukan  seseorang  dalam  suatu  lapisan  (disertai  hak  dan  kewajibannya) 

berlangsung secara otomatis. 
b. Secara Sengaja

Seorang  tokoh  bernama  Joseph  scehum  Peler  (1883-1950)  seorag  sosiologi 
Amerika  serikat  mengatakan  bahwa  pelapisan  sosial  diperlukan  masyarakat  agar 
mampu menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan yang nyata.

3. Ukuran Dasar (Kriteria) pelapisan (Stratifikasi) sosial
Soerjono  Soekonto  seorang  sosiologi  Indonesia  menyebutkan  adanya  empat 

ukuran kriteria yaitu:
a. Kekayaan
b. Kekuasaan dan Wewenang
c. Kehormatan.
d. Ilmu pengetahuan/pendidikan

4. Macam-Macam Pelapisan (stratifikasi) sosial
a. Berdasarkan status yang diperoleh secara Alami

1. Stratifikasi berdasarkan perbedaan usia
2. Stratifikasi berdasarkan senioritas
3. Stratifikasi berdasarkan jenis kelamin
4. Stratifikasi berdasarkan sistem kekerabatan
5. Stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tertentu

b. Berdasarkan status yang diperoleh melalui serangkan usaha
1. Stratifikasi sosial atas dasar pendidikan
2. Stratifikasi sosial atas dasar pekerjaan

Berdasarkan maka pencaharian stratifikasi sosial dibedakan sbb:
a. Elite: orang-orang kaya yang menempati kedudukan tertinggi
b. Prefesional : orang-orang yang berijazah dan bergelar kesarjanaan
c. Semi  profesional  :  para  pegawai  kantor,  pedagang,  teknisi  berpendidikan 

menengah
d. Tenaga terampil : orang-orang yang mempunyai keterampilan teknik mekanik.
e. Tenaga tidak terdidik : misal, pembantu rumah tangga dan tukang kebun.

3. Stratifikasi sosial atas dasar ekonomi
4. Stratifikasi sosial atas dasar kriteria sosial
5. Stratifikasi atas dasar kriteria politik

Seorang tokoh bernama Mac Iver  menyebutkan adanya tiga  pola  umum dalam 
stratifikasi politik yaitu:
a. Tipe kasta : sistim lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku.
b. Tipe oligarki : mempunyai garis pemisah yang tegas, tetapi dasar untuk menentukan 

perbedaan kelas.
c. Tipe Demokrastis : garis-garis pemisah antara lapisan luwes/fleksibel/tidak kaku.

5. Sifat Pelapisan (Stratifikasi) Sosial
Berdasarkan sifatnya, pelapisan (stratifikasi) sosial dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a. Pelapisan (stratifikasi) sosial terbuka

Terjadi adanya dorongan beberapa faktor sebagai berikut:
1. Perbedaan ras dan sistem nilai budaya (adat istiadat)
2. Kelangkaan hak dan kewajiban
3. Pembagian tugas (spesialisasi)



b. Pelapisan (stratifikasi) sosial tertutup
Kasta memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
1. Keanggotaan yang diwariskan berlaku seumur hidup.
2. Keunggulan yang diwariskan berlaku seumur hidup.
3. Perkawinan bersifat endogami (menikah dengan orang yang berkasta sama)
4. Hubungan dengan kelompok sosial lainnya bersifat terbatas.
5. Kasta diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan.

6. Perkembangan Pelapisan (Stratifikasi) Sosial Masyarakat Indonesia
Bentuk-Bentuk Pelapisan Sosial
a. Sistem Pelapisan (stratifikasi) sosial pada masyarakat pertanian

1. Dasar sistem pelapisan sosial masyarakat pertanian
2. Pola pemilikan tanah pada pelapisan sosial masyarakat pertanian
Yaitu meliputi :
a. Pola berdasakan sifat senioritas

Berikur merupakan pembedaan lapisan sosial masyarakat berdasakan sifat yaitu:
1. Soekarjo Kartohadi Koesoemo

a. Golongan warga masyarakat yang berasal dari keturunan orang-orang yang 
menjadikan desa (cikal bakal)

b. Golongan warga masyarakat yang darang kemudian dan membukan tanah 
ditempat yang agak jauh dari pusat desa.

2. Koentjaraningrat
Beliau menyatakan bahwa pelapisan sosial paling sedikit kriteria campuran:
a. Keturunan cikal bakal desa dan pemilik tanah (kentol)
b. Pemilik tanah diluar gol kentol
c. Mereka yang tidak memiliki tanah

3. Teer Haar
Beliau  menyatakan  bahwa  pelapisan  sosial  masyarakat  dibedakan  menjadi 
sebagai berikut:
a. Golongan pribumi pemilik tanah
b. Golongan orang-orang yang hanya memiliki  rumah dan pekarangan bumi 

atapun tanah pertanian saja.
c. Golongan  orang-orang  yang  hanya  memiliki  rumah  saja  tanpa  memiliki 

tanah pekarangan dan mencari nafkah sendiri.
Berikut adalah contoh pelapisan sosial dengan pola berdasarkan sifat senioritas pada 
beberapa daerah di Indonesia.
1. Pelapisan sosial di Jawa

a. Golongan wong baku
b. Golongan keturunan orang-orang yang datang kemudian

2. Pelapisan sosial di Minangkabau (Sumbar)
Meliputi lima kelompok:
a. Urang Asa (Orang Asal)
b. Kemanakan Tali Periuk
c. Kemanakan Tali Budi
d. Kemanakan Tali Ameh
e. Kemanakan Bawah Lutuik

3. Pelapisan Sosial di Sumatra Utara
a. Sipungka Huta/Bangsa Taneh
b. Kelompok keturunan pendatang

4. Pelapisan Sosial di Mentawai (Sumbar)
a. Golongan Sibakliat Langgai
b. Golongan Taitol



3. Pola berdasarkan Identifikasi
Berikut ini merupakan contoh pelapisan sosial berdasarkan pola identifikasi 

dibeberapa daerah di Indonesia
1. Jawa Tengah

a. Golongan priyayi : golongan pegawai pemerintah/para pemimpin formal di 
desa.

b. Golongan kuli kenteng : golongan pemilik sawah yang sekaligus manjadi 
pedagang perantara.

c. Golongan kuli gendut : penggarap sawah dengan sistem maro (bagi hasil)
d. Golongan kuli  karang lopek :  golongan buruh tani  yang hanya memiliki 

tempat tinggal dan pekarangan saja.
e. Golongan  Indung  Tiosor  :  golongan  buruh  tani  yang  tidak  mempunyai 

tempat tinggal, tanah, pekarangan, serta sawah.
2. Jawa Barat

Masyarakat pedesaan di Jawa Barat diklasifikasi  dalam dua pelapisan 
sebagai berikut:

a. Elite Desa : golongan lapisan atas yang terdiri atas kepala desa (pamong), 
pegawai, pemuka agama dan adat.

b. Masyarakat Awam : golongan lapisan bawah yang terdiri dari petani, buruh 
tani, pedagang kecil.

b. Sistem pelapisan (stratifikasi) sosial pada masyarakat feudal
1. Bentuk pelapisan sosial pada masyarakat feudal

Bentuk ini adalah contoh pelapisan sosial
a. Pelapisan sosial masyarakat Aceh

1) Raja beserta keluarga
2) Golongan olee baling (pegawai raja)
3) Golongan ulama (Teungku)
4) Golongan rakyat jelata

b. Pelapisan sosial masyarakat Sumatra Selatan
1) Raden untuk laki-laki dan Raden Ayu untuk gelar perempuan.
2) Masagus untuk laki-laki dan masayu untuk perempuan
3) Kemas untuk laki-laki nymas untuk perempuan

c. Pelapisan sosial masyarakat suku tolaki di Sulawesi Tenggara
1) Golongan anakia (Bangsawan)
2) Golongan Toono Motuo (Penghulu)
3) Golongan Toono Dadio (rakyat bank)

d. Pelapisan sosial masyarakat Sulsel (Bugis, Makasar)
1) Golongan Anakaning
2) Golongan To-Maradeka
3) Golongan Ata

e. Pelapisan sosial masyarakat di daerah Maluku yang tampak jelas dikepulauan 
kei
1) Mei/Mei-mei adalah golongan bangsawan
2) Ren/Ren-Ren adalah golongan tengah
3) Iri/Iriri adalah golongan bawah

f. Pelapisan sosial masyarakat Jawa (Surakarta dan Yogyakarta)
1) Golongan Raja
2) Golongan Prajurit dan Pamongpraja
3) Golongan rakyat biaya



2. Pemilikan tanah sebagai dasar pelapisan sosial pda masyarakat Feodal
a. Pemilik/tuan tanah/bangsawan
b. Pemilik dan penggarap
c. Penyakap
d. Buruh tani
Berikut ini adalah contoh pelapisan sosial yang berlaku atas pemilikan tanah
a. Golongan Elit Desa
b. Golongan kuli kenteng
c. Golongan kuli Kendo
d. Golongan Gendut
e. Golongan Magersari
f. Golongan Mondok, Emplok, Bejang/Hosor

3. Sifat sistem pelapisan sosial pada masyarakat geodal
Berikut  ini  merupakan  sebab-sebab  berkurangnya  cirri  pelapisan  dalam 

masyarakat feudal.
a. Adanya  pencabutan  hak  milik  atas  tanah  yang  pada  zaman  dahulu  banyak 

dikuasai/dimiliki oleh kaum bangsawan.
b. Tingkat  pendidikan  yang  semakin  maju  membuka  jalan  bagi  anggota 

masyarakat lain untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik. 
c. Terjadinya perkawinan antara orang keturunan bangsawan dan orang biasa.
d. Proses demokrasi yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
e. Pelapisan sosial masyarakat Indonesia bersifat terbuka

c. Sistem Pelapisan (stratifikasi) sosial pada masa pemerintah colonial
Penggolongan penduduk Hindia-Belanda menjadi 3 golongan sebagai berikut:
1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan
2. Golongan TimurAsing
3. Golongan Bumiputera (Pribumi/Bangsa Indonesia Asli)

d. Sistem Pelapisan (Stratifikasi) sosial masyarakat Industri
Berikut  ini  adalah  penggolongan  kedudukan  seseorang  dalam  sistem  pelapisan 
masyarakat Industri.
1. Kelas Atas (upper class)
2. Kelas Menengah (middle class)
3. Kelas Bawah (lower class)

7. Konsekuensi Stratifikasi Sosial
Perbedaan perilaku tersebut menyangkut hasil sebagai berikut
a. Perbedaan dalam berbusana dan perlengkapan rumah tangga
b. Perbedaan dalam pemakaian Bahasa dan Gaya Bicara
c. Perbedaan dalam pola komunikasi nonverbal
d. Penyebutan gelar, pangkah/jabatan
e. Perbedaan seragam yang dipakai
f. Perbedaan tipe dan letak tempat tinggal
g. Perbedaankegiatan rekreasi, olahraga, dan keagamaan.
h. Perbedaan selera makan

1) Diferensiasi Sosial (Perbedaan Sosial)
Adalah pembedaan penduduk/warga masyarakat ke dalam golongan/kelompok 

secara  horizontal.  Penggolongan  atas  dasar  perbedaan  Ras,  Etnik,  Agama,  Gender 
disebut kemajemukan sosial, sedang pengelompokan berdasar perbedaan profesi dan 
jenis kelamin disebut Heterogenitas sosial. 



Ciri-ciri diferensiasi sosial
1. Berdasarkan cirri fisik/generic kuantitatif: bentuk kepala, badan, hidung dll.
2. Berdasarkan  cirri  sosial,  timbu  karena  adanya  perbedaan  pekerjaan  yang 

menimbulkan perbedaan cara pandang dan polaprilaku diri masyarakat: pola prilak 
seorang pejabat berbeda dengan rakyat.

3. Berdasar cirri budaya.
2) Bentuk-bentuk Diferensiasi sosial

1. Perbedaan Ras
Ras adalah kategori individu secara turun temurun yang punya ciri-ciri fisik dan 
biologis tertentu yang sama, ciri fisik manusia dibagi menjadi 
a. Ciri fenotip (ciri-ciri yang tampak)

Ciri Kualitatif : warna kulit, rambut, bentuk muka, hidung dll.
Ciri kuantitatif : tinggi badan, berat badan, ukuran kepala,a

b. Ciri-ciri Filogenetik
Yaitu hubungan asal-usul ras-ras perkembangannya

c. Ciri-ciri Genetik
Yaitu ciri yang didasarkan pada keturunan darah

Kuntjaraningrat membagi ras menjadi:
a. Caucasoid (kulit putih)
b. Mongoloid (kulit kuning)
c. Negrito (kulit hitam)

2. Perbedaan Suku Bangsa
Suku bangsa dalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan 

sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang palign mendasar dan umum yang 
berkaitan dengan asal-usul, tempat asal dan kebudayaan.

Kelompok  suku  dibedakan  oleh  semua  karakteristik  kebudayaan  yang 
dimilikinya dan meliputi : agama, bahasa, atau kebangsaan. Diantara suku bangsa 
di Indonesia yang sangat banyak tersebut, punya dasar persamaan sebagari berikut:
a. Persamaan kehidupan sosialnya yang berdasarkan atas asa kekeluargaan.
b. Azas-azas yang sama terhadap hak milik atas tanah.
c. Azas-azas  yang  sama  dalam bentuk-bentuk  persekutuan  masyarakat  seperti 

bentuk kekerabatan dan adapt perkawinan.
d. Azas-azas persamaan dalam hokum adat.

3. Perbedaan Agama
Disetiap  agama  punya  tata  cara  yang  berbeda  baik  cara  menjalankan 

ibadah, hari-bari besar dll. Perbedaan agama seharusnya tidak dijadikan sebagai 
sebab perselisihan dan harus tetap menghardai dan menghormati agama lain.

4. Perbedaan jenis kelamin (gender)
Manusia ada pria dan wanita, laki-laki dipandang yang terkuat, dan wanita 

lemah,  namun  sekarang  tidak  sedikit  wanita  yang  mengambil  alih  fungsi  dan 
pekerjaan kaum laki-laki, sehingga terjadi diferensiasi sosial dimana funsi yang 
biasa dilakukan laki-laki mulai dilakukan wanita. 

5. Perbedaan pekerjaan.
Pekerjaan  mempengaruhi  pendapatan,  pendapatan  yang  tetap  adalah 

pegawai, pendapatan yang tidak tetap adalah petani, dagang, dll. Pekerjaan setiap 
orang berbeda dikarenakan tingkat pendidikan yang diperolehnya. 

6. Perbedaan Klan (clan)
Clan adalah suatu kesatuan (kelompok) kekerabatan yang didasarkan atas 

hubungandarah  (genealogis)  yang ada  di  masyarakat.  Klan  menyangkut  sistem 
kekerabatan unilateral, yaitu yang menentukan garis keturunan melalui garis laki-
laki saja (patrilineal) atau perempuan saja (matrilineal)



Bagan klan Partilineal

Bagan klan Matrilineal

Didalam masyarakat uan yang tidak boleh terjadi perkawinan antara pralel causin, 
namun dianjurkan antara cross causin.
- Paralel Causin adalah saudara sepupu yang merupakan anak dari saudara laki-

laki ayah/saudara perempuan ibu.
- Corss  Causin  adalah  saudara  sepupu  yang  merupakan  anak  dari  saudara 

perempuan ayah/saudara laki-laki ibu

KONFLIK SOSIAL
Macam-Macam Konflik
1. Konflik antara Kelas Sosial

Karena adanya adanya orang-orang baru maupun kelompok baru dalam satu kelas sosial. 
Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi, politik ataupun sosial lainnya.
Contoh :
Konflik antar kelas sosial yaitu antara buruh dengan majikannya.

2. Konflik Antar kelompok sosial
Keseimbangan  kelompok  sosial  dalam  masyarakat  dapat  terganggu  karena  naik  atau 
turunnya  kedudukan  kelompok-kelompok  sosial  sehingga  dapat  menimbulkan  konflik 
antar kelompok.
Contoh :
Konflik sosial, konflik antar golongan, konflik antar politik.

3. Konflik Antar Generasi
Yaitu antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua cara berpikirnya 
merasa lebih mapan di banding dengan golongan muda, tetapi golongan bagi golongan 
muda justru golongan tua dianggap masih  tradisional,  sulit  diajak maju dan dianggap 
selalu ketinggalan zaman. 

Kakek Nenek

Saudara Perempuan 
Ayah

Ayah Ibu

Anak

: Laki-laki (anak)

: Laki-laki

: Perempuan

: Garis keturunan

: Perkawinan

: Saudara

: Anak (Perempuan) 

: Laki-laki

: Perempuan

: Garis keturunan

: Perkawinan

: Saudara

Kakek Nenek

Saudara Laki-Laki 
Ayah

Ayah Ibu

Anak



A. Konflik Sosial
1. Definis Konflik

Soerjono  Soekanto  mendefinisikan  konflik  sebagai  suatu  pertentangan  atau 
pertikaian yang apabila dijabarkan secara lebih mendalam maka konflik adalah suatu 
proses  individu  atau  kelompok  yang  berusaha  memenuhi  tujuannya  dengan  jalan 
menentak  pihak  lawan,  yang  adakalanya  disertai  dengan  ancaman  dan  kekerasan. 
Apabila  ditinjau  dari  aspek  bahasa  (etimologis)  konflik  berasal  dari  kata  asing 
configure yang berarti “saling memukul”.

Konflik sosial dapat dimaknai kedalam 2 sudut pandang yaitu yang pertama 
adalah bahwa konflik merupakan pertikaian terbuka. Contohnya revolusi, pemogokan, 
dan gerakan perlawanan. Serang sudut pandang yang kedua memaknai konflik sebagai 
suatu hal yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur 
sosialnya. 

Terdapat beberapa tokoh teorifisi konflik diantaranya adalah  Ralf Dahrendorf 
dan Randall Colling. Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat 
mempunyai  dua  wajah  yaitu  konflik  dan  consensus.  Ia  mengungkapkan  bahwa 
masyarakat  tidak akan ada tanpa consensus  dan konflik,  karena keduanya menjadi 
persyaratan satu sama lain. Dalam masyarakat tidak akan terjadik konflik jika tidak 
ada konsesus terlebih dahulu. 
Contoh :  Seorang pelajar  dari  Indonesia  tidak mungkin berkonflik  dengan seorang 

petani di Afrika karena diantara keduanya tidak ada kontak dan kesepakatan 
yang  menjadi  bahan  untuk  berkonflik.  Namun  sebaliknya  konflik  dapat 
menimbulkan consensus dan integrasi apabila dapat diselesaikan secara baik 
dan tepat.

2. Gejala-gejala konflik
Konflik sosial ditengarai oleh adanya:
a. Ketidak  sepahaman  lagi  pada  anggota  kolompok  tentang  tujuan  bersama yang 

semula menjadi pegangan kelompok yang bersangkutan.
b. Norma-norma dalam kelompok satu sama lain saling bertentangan. 
c. Sanksi menjadi lemah karena tidak dilaksanakan secara konsekuen. 
d. Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok.
e. Terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan yang prinsip dalam masyarakat, 

dan
f. Terjadinya perselisihan paham yang berkepanjangan pada masing-masing pihak. 

3. Faktor penyebab konflik sosial
Ada beberapa faktor penyebab konflik sosial yaitu meliputi:
a. Peberdaan individu
b. Perbedaan latar belakang kebudayaan.
c. Perbedaan kepentingan
d. Perubahan-perubahan Nilai yang cepat

4. Bentuk-bentuk konflik sosial
Beberapa bentuk khusus dari konflik sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Pertentangan  pribadi,  merupakan  bentuk  pertentangan  antar  individu,  diantara 

individu tertanam rasa benci, dan keduanya saling menyalahkan atau merugikan. 
b. Pertentangan  rasial,  terjadi  karena  perbedaan  ciri-ciri  fisik  yang  dapat 

menyebabkan konflik sehingga disebut konflik antarrasional.
c. Pertentangan antara kelas sosial, terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. 
d. Pertentangan  politik  adalah  politik,  antara  sejumlah  organisasi  politik,  antara 

golongan, atau organisasi politik masyarakat. 
e. Pertentangan  yang  bersifat  internasional  antara  lain  pertentangan  antaranegara 

yang menyangkut masalah perbedaan persepsi dan kepentingan. 



Selain  bentuk-bentuk  konflik  sosial  yang  telah  disebutkan  diatas  terdapat 
beberapa tokoh yang memberi pendapat mengenai macam-macam dan situasi-situasi 
konflik.

Dahrendorf menggolongkan konflik kedalam beberapa macam yaitu  sebagai 
berikut:
a. Konflik antara atau dalam peran sosial contohnya adalah antara peranan-peranan 

dalam keluarga atau profesi
b. Konflik antara kelompok-kelompok  sosial
c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
d. Konflik  antara  satuan  nasional,  contohnya  adalah  antara  partai  politik,  antara 

negera, dan antara organisasi-organisasi internasional 
Sedangkan Ursula Lehr mengungkapkan adanya beberapa kemungkinan situasi 

yang dapat menimbulkan konflik yaitu meliputi sebagai berikut:
a. Konflik dengan orang tua sendiri.
b. Konflik dengan anak-anak sendiri
c. Konflik dengan sanak keluarga
d. Konflik dengan orang lain
e. Konflik dengan suami atau istri
f. Konflik di sekolah
g. Konflik dalam pemilihan pekerjaan
h. Konflik agama
i. Konflik pribadi

5. Akibat-akibat bentuk pertentangan atau konflik
a. Bertambahnya solitaritas In Group
b. Retaknya persatuan dalam kelompok
c. Perubahan kepribadian para individu
d. Jatuhnya korban manusia dan hancurnya harta benda
e. Akomodasi
Tidak  semua  konflik  mendatangkan  hal-hal  yang  buruk  akan  tetapi  terkadang 
mendatangkan sesuatu yang positif,  selama konflik yang terjadi  tidak sampai pada 
kekerasan. Segi positif dari konflik adalah sebagai berikut:
a. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. 
b. Dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-

kekuatan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. 
c. Dapat membantu penghidupan norma-norma lama dan menciptakan norma-norma 

yang baru.
d. Menjadi media mengurangi ketergantungan antar individu maupun kelompok.
e. Menjadi media dalam rangka mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan 

dalam masyarakat. 
6. Cara menanggulangi konflik

a. Melalui kompromi atau perundingan diantara pihak-pihak yang sedang berkonflik. 
b. Rekonsiliasi  yaitu  upaya menjalin  persahabatan kembali  dengan menumbuhkan 

rasa saling percaya bagi pihak-pihak yang berkonflik/
c. Melalui uapaya perdamaian menuju meja perundingan bagi kelompok yang sedang 

bertikai
d. Pencapaian kesepakatan untuk mengakhiri sengketa.
Terdapat  beberapa  bentuk  akomodasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  media 
pengendalian konflik, yaitu sebagi beriku:
a. Konsiliasi

Konsiliasi  menjadi  media  pengendalian  konflik  sosial  yang  utama.  Konsiliasi 
tertentu yang mengkondisikan berlangsungnya diskusi dan pengambilan keputusan 
diantara  pihak-pihak  yang  berlawanan  mengenai  persoalan-persoalan  yang 



dipertentangkan. Pada umumnya konsiliasi berlangsung dalam kehidupan politik.
b. Mediasi

Mediasi  adalah  pengembangan  konflik  dengan  mendatangkan  mediator  dan 
dilaksanakan apabila  kedua belah pihak yang berkonflik  sepakat  untuk menuju 
pihak ketiga yang akan memberikan nasihat maupun pertimbangan-pertimbangan 
mengenai bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan konflik/pertentangan yang 
terjadi.  Dalam  proses  mediasi,  mediator  (pihak  III)  tidak  berwenang  untuk 
mengambil keputusan penyelesaian masalah yang akan ditempuh. 

c. Arbitrasi (Arbitration)
Arbitrasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dipergunakan apabila mediasi 
tidak tercapai sebagai penyelesaian konflik. Arbitrasi sering disebut “Perwalian” 
dan  dilaksanakan  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang 
bertentangan/berkonflik untuk menerima atau dengan terpaksa menerima hadirnya 
pihak  ke-3  yang  akan  memberikan  keputusan-keputusan  tertentu  untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi.

d. Compromise
Adalah suatu bentuk akomodasi  dimana pihak-pihak yang terlibat  pertentangan 
saling  mengurangi  tuntutannya  sehingga  tercipta  suatu  penyelesaian  atas 
perselisihan yang terjadi. Syarat utama untuk melaksanakan Compromise adalah 
kerelaan untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya.

e. Coercion
Adalah suatu  bentuk ekomodasi  yang dilaksanakan adanya paksaan.  Coercion 
merupakan  bentuk  ekomodasi  yang  berlansung  ketika  salah  satu   pihak  yang 
bertikai berada dalam keadaan lemah dan sebaliknya.

B. Konflik dan Kekerasan
Kekerasan  adalah  konflik-konflik  social  yang  tidak  terkendali  olehe  masyarakat  dan 
mengembalikan norma serta nilai-nilai social yang ada sehingga bebrwujud tindakan yang 
merusak (destruktif).

C. Intergenerasi Sosial
1. Definisi integrasi Sosial

Merupakan proses penyesuaian di antara unsure-unsur yang sealing berbeda dalam 
kehidupan social.

2. Syarat-syarat integrasi social
Menurut William F. Ogbuin dan Mayer Nimkoff:
a. Kemampuan  untuk  mengisi  kebutuhan  anggota  masyarakat  satu  dengan  yang 

lainnya.
b. Nilai-nilai  dan  norma-norma  social  tersebut  berlaku  dalam  waktu  yang  cukup 

lama.
3. Bentuk-bentuk Integrasi Sosial

a. Tertib social
b. Sosial Order
c. Keajegan
d. Pola

D. Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Sosial
1. Homogenitas kelompok
2. Besar kecilnya kelompok
3. Mobilitas geografis
4. efektivitas dan efisiensi komunikasi



MOBILITAS SOSIAL
A. Faktor terjadinya Mobilitas Sosial

Mobilitas  sosial  dapat  berkembang  pada  masyarakat  yang  system  pelapisan 
sosialnya  terbuka,  sedangkan  pada  masyarakat  proses  mobilitas  karena  dianggap 
merugikan kepribadian seseorang atau masyarakat.

Mobilitas  sosial  dapat  mengakibatkan  “mobilitas  geografis”,  yang  disertai 
kerugian, karena jalinan sosial yang telah berjalan tiba-tiba lenyap.
Contoh :
Adanya transmigrasi misalnya akan mengakibatkan konflik antara masyarakat pendatang 
masyarakat yang telah lama tinggal di daerah itu.
- Mobilitas Vertikal naik

Mampu menunjukkan kemungkinan-kemungkinan pada seseorang akan menjadi lebih 
sehat dan bahagia.

- Mobilitas sosial turun
Menyebabkan hal-hal  yang bersifat  vertikal  seperti  gangguan kesehatan,  keretakan 
keluarga, perasaan terasing (alleriasi) dan keterpencilan sosial (social distance).

B. Pengertian Mobilitas Sosial
Mobilitas  social  berasal  dari  bahasa  latin  mobilis  yang  berarti  mudah 

dipeindahkan/banyak bergerak  dari  satu tempat  ketempat  lain.  Mobilitas  social  adlaah 
perpindahan orang atau kelompok dari strata social t ertentu ke strata social yang lain. 
Sedangkan mobilitas gegrafis adalah perpindahan orang dari dearah yang satu kedarah 
yang lain.

Mobilitas  dimasyarakat  dapat  dibedakan  menjadi  2  kelompok  yaitu  mobilitas 
social  dan  mobiltas  geografis.  Mobilitas  geografis  adalah  perpindahan  orang  atau 
kelompok dari daerah satu kedarah yang lain. 

C. Terjadinya Mobilitas Sosial
1. Status Sosial

Menurut John Locke manusia lahir bagaikan kertas putih yang belum tertulis, sehingga 
status sosialnya masih mengikuti jejak dari orang tuanya. 

2. Keadaan Ekonomi
Kebutuhan  ekonomi  yang  dialami  oleh  individu/seseorang  dapat  menjadi  pemicu 
terjadinya mobilitas social.

3. Situasi Politik
Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas dalam suatu Negara.

4. Motif-motif  keagamaan
Secara tidak langsung, motif-motif keagamaan dapat mendorong terjadinya mobilitas 
social.

5. Faktor Kependudukan
Dengan  bertambahnya  penduduk  maka  dapat  mengakibatkan  sempitnya  lahan 
pertanian karena dibuat untuk perumahan.

6. Keinginan melihat daerah lain

D. Arah Mobilitas Sosial
Bila terdapat mobilitas dua arah yaitu tingkat mobilitas  individu yang menurun atau naik 
merupakan salah satu tolok ukur dari masyarakat yang bersistem terbuka, sedang yang 
individu kenyataannya masih berada pada status social sama dengan orang tuanya maka 
berarti kita memiliki masyarakat yang bersistem tertutup.

Gerak  social  vertical  yang  menurun  mempunyai  dua  bentuk  utama  yaitu: 
“Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya”. Demikian 
pula gerak sosial vertical naik mempunyai 2 bentuk utama yaitu masuknya individu yang 



mempunyai kedudikan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi kedudukan mana 
telah ada lembaga atau wadahnya lebih dahulu.

Gerak sosial horizontal merupakan suatu peralihan individu/objek sosial tertentu 
kepada kelompok sosial lainnya yang sederajat.

E. Mobilitas Sosial Vertikal
1. Prinsip Mobilitias Sosial Vertikal

a. Terbukanya system pelapisan dalam satu gerakan secara vertical pada masyarakat.
b. Laju gerak sosial yang vertikal dapat disebabkan oleh factor-faktor ekonomi.

2. Saluran Gerak Sosial yang Vertikal
Menurut Piterlum A. Sorokin, gerak sosial yang vertikal mempunyai saluran dalam 
masyarakat yang biasa disebut sosial circulation
Saluran yang terpenting adalah
- Angkatan bersenjata - Organisasi-organisasi politik
- Lembaga-lembaga keagamaan - Ekonomi
- Sekolah-sekolah - Keahlian

3. Mobilitas sosial Antar Generasi
Adalah mobilitas antara 2 generasi/lebih misalnya ibu, generasi cucu dan seterusnya/ 
generasi sekarang/generasi terdahulu.
- Mobilitas intergenerasi adalah gerakan sosial yang terjadi antar beberapa generasi 

dalam satu garis keturunan.

- Mobilitas intragenerasi adalah gerakan yang terjadi dalam generasi yang sama

4. Terjadinya Mobilitas Sosial
Tingkat mobilitas pada masyarakat modern ditentukan 2 faktor:
a. Faktor Struktur

Yang  menentukan  jumlah  relative  dari  kedudukan  tinggi  yang  harus  diisi  dan 
dengan cara mudah untuk memperolehnya.
1. Struktur pekerjaan
2. Perbedaan fertilitas
3. Ekonomi Ganda
4. Ekonomi tradisonal

b. Faktor Individu
Faktor ini termasuk factor  kemujuran yang menetukan siapa yang akan berhasil 
mencapai kedudukan yang lebih baik.
1. Perbedaan kemampuan
2. Orientasi sikap terhadap mobilitas
3. Faktor kemujuran

Kakek (petani) Nenek

Ayah (guru) Ibu

Anak (Dosen)

Kakek (petani) Nenek

Anak 1(rektor) Anak 2 (guru) Anak 3 (Dosen)



Mobilitas Sosial
A. Pengertian Mobilitas Sosial

Berasal  dari  kata  latin  mobilis  yang  berarti  “mudah  dipindahkan”  ataupun  “banyak 
bergerak”  dari  suatu  tempat  ketempat  lain.  Menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  gerak 
dalam pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial

B. Jenis-Jenis Mobilitas Sosial
Secara umum terdapat dua macam mobilitas, yaitu sebagai berikut:
1. Mobilitas geografik, merupakan perpindahan individu/kelompok dari 1 daerah menuju 

daerah lain (migrasi).
2. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu/kelompok dari suatu status sosial menuju 

status sosial lain:
a. Mobilitas Horizontal

Diartikan  sebagai  peralihan  individu,  kelompok,  ataupun  objek-objek  sosial 
lainnya,  dari  suatu  kelompok  sosial  menuju  kelompk  sosial  lainnya  yang 
sederajad/dalam lapisan sosial yang sama.
Contoh : Beralihnya kewarganegaraan seseorang

b. Mobilitas Vertikal
Adalah  perpipndahan  individu/sekelompok  orang  dari  suatu  kedudukan  sosial 
menuju kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat/lapisan sosial yang berbeda.
Terdapat 2 jenis mobilisasi sosial vertikal, yaitu:
1. Mobilitas sosial vertikal yang naik (gerak sosial naik)

Dinamakan juga dengan social  climbing (upward mobility) sociali  climbing 
mempunyai 2 bentuk utama, yaitu sebagai berikut:
a) Masuknya  individu-individu  yang  mempunyai  kedudukan  rendah/lebih 

rendah kedalam kedudukan yang tinggi.
b) Dibentuknya  kelompok  baru  yang  ditempatkan  pada  derajat  yang  lebih 

tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut.
2. Mobilitas sosial vertikal yang turun (gerak sosial turun)

Dinamakan juga dengan social  sinking (downward mobility).  Social  sinking 
mempunyai 2 bentuk utama, yaitu:
a) Turunnya  kedudukan  individu  menuju  kedudukan  yang  lebih  rendah 

derajatnya.
b) Turunnya derajat sekelompok individu ataupun tidak dihargainya lagi suatu 

kedudukan sebagai suatu lapipsan sosial atas.
Berikut ciri-ciri yang menandai mobilitas sosial vertikal
1. Mobilitas sosial  vertikal pada dasarnya dapat terjadi pada masyarakat mana 

pun baik masyarakat yang menganut system pelapisan tertutup.
2. Mobilitas  sosial  vertikal  berlangsung menurut  norma dannilai  yang berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga menimbulkan beberapa akibat 
sebagai berikut:
a) Mobilitas sosial tidak dapat berlangsung dengan sebebas-bebasnya, berapa 

pun terbukanya sistem pelapisan sosial yang dianut oleh suatu masyarakat. 
Yaitu diperlukannya beberapa syarat yang harus terpenuhi yakni meliputi 
adanya keahlian, kecakapan dan syarat-syarat khusus lainnya.

b) Mobilitas vertikal yang berlangsung dalam suatu masyarakat tidak sama 
dengan moobilitas vertikal yang berlangsung dalam masyarakat lain. 

3. Laju gerak sosial vertikal dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi masyarakat 
yang bersangkutan.

4. Mobilitas vertikal berlangsung melalui saluran-saluran yang ada dalam masyarakat. 
Pritirim A.  Sorokin   Menamakan  saluran  tersebut  dengan  nama social  circulation, 
yaitu  proses  gerak  sosial  melalui  saluran-saluran.  Soerjono  Soekanto  menyatakan 



bahwa  saluran  yang  sangat  terpenting  dalam  mobilitas  vertikal  adalah  angkatan 
bersenjata, Lembaga  Keagamaan, Lembaga Pendidikan, Organisasi politik, ekonomi 
dan keahlian, l embaga perkawinan dan organisasi pemerintahan. 
Saluran-saluran sosial:
a. Angkatan Bersenjata
b. Lembaga Keagamaan
c. Lembaga Pendidikan
d. Organisasi-Organisasi Politik, Ekonomi dan Keahlian
e. Lembaga Perkawinan
f. Organisasi Pemerintahan

C. Mobilitas Antar Generasi
Disebut  juga  dengan  perbedaan  status  sosial  anak  dengan  orang  tua  ditandai 

dengan adanya perkembangan taraf hidup. Mobilitas antar generasi diklasifikasikan dalam 
2 bentuk, yaitu:
1. Mobilitas Intergenerasi

Adalah suatu peralihan status sosial yang terjadi diantara beberapa generasi. Mobilitas 
intergenerasi dapat meliputi dua hal yaitu intergenerasi naik dan intergenerasi turun. 

Mobilitas Intergenerasi naik

Mobilitas Intergenerasi turun

2. Mobilitas Intragenerasi
Adalah peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sam mobilitas 
intragenerasi dapat dilihat dari status sosial yang dimiliki dalam satu keluarga.

Mobilitas intragenerasi 

Kakek petani Nenek petani

Ayah mantri Ibu guru

Anak Dokter 
spesialis bedah

Kakek pengusaha Nenek pengusaha

Ayah pengacara Ibu perawat

Anak Sopir Taxi

Kakek (petani) Nenek

Anak 1(rektor) Anak 2 (guru) Anak 3 (Dosen)


