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Teori-teori Perubahan Sosial
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Kecenderungan terjadinya perubahan-
perubahan sosial merupakan gejala yang
wajar yang timbul dari pergaulan hidup

manusia di dalam masyarakat. Perubahan-
perubahan sosial akan terus berlangsung

sepanjang masih terjadi interaksi
antarmanusia dan antarmasyarakat.
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Perubahan sosial terjadi karena adanya
perubahan dalam unsur-unsur yang

mempertahankan keseimbangan masyarakat,
seperti perubahan dalam unsurunsur

geografis, biologis, ekonomis, dan
kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut

dilakukan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan zaman yang dinamis. Oleh

karena itu perlu ditelaah teori-teori yang
menjelaskan mengenai perubahan sosial.
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TEORI-TEORI
PERUBAHAN SOSIAL
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Joseph himes (1967):

1.Teori Sebab-akibat (Theories of causation)

2.Teori Proses (Theories of Process)

3.Teori Fungsional (Functional Theory)



1. Teori Sebab-akibat (Theories of
causation) /  Teori Deterministik
/Single factor Theory

Thesis: perubahan sosial hanya disebabkan oleh
satu faktor (determinan)



a.  Geographic Determinism (Arnold Toynbee & Ellsworth
Huntington)

Kondisi geografis sebagai penyebab terjadinya
perubahan sosial atau terbentuknya suatu sistem
sosial (struktur sosial dan pola kebudayaan) tertentu
dipengaruhi oleh lingkungan geografis  (the natural
environment).





b. Biological Determinism

Faktor biologis sebagai penyebab terjadinya
perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi sebagai
akibat pengaruh perbedaan karakteristik organisme
manusia. Teori ini sangat familiar dengan doktrin
mengenai superioritas dan inferioritas antar ras,
seperti: apartheid, Zionism dll.



c. Economic Determinism

Kekuatan-kekuatan dan proses-proses
ekonomi menyebabkan terjadinya
perubahan struktur sosial dan orientasi
nilai budaya suatu sistem sosial,
misal: revolusi industri melahirkan

paham kapitalism, kolonialis dan
imperialis.



d. Cultural  Determinism

Determinan kebudayaan menjadi
penyebab terjadinya perubahan sosial:

• William F Ogburn: ada dua basic types of
culture, yaitu material dan nonmaterial.
• Max Weber: The protestan ethics and spirit
of capitalism



e. Tecnological Determinism

Perkembangan teknologi menyebabkan
terjadinya perubahan sosial. Perkembangan
teknologi antara lain meneybabkan timbulnya
peranan-peranan baru yang menuntut cara
dan pandangan hidup yang baru, yang
apabila diikuti oleh banyak anggota
masyarakat akan melembaga sebagai
orientasi niali budaya bagi masyarakat.





2.  Teori Proses (Theories of Process)
a. Teori-teori Linier (linear Theories)
Perubahan sosial berlangsung atau berproses

secara linier menurut tahapan tertentu yang
telah berulang kali terjadi dalam sejarah.



• Auguste Comte: skema perkembangan
bertahap masyarakat

• Herbert Spencer: membangun suatu sistem
tahap-tahap evolusi dalam perkembangan
manusia, dari militant ke industrial yang
bersifat progerasif, lebih terspesialiasi,
kompleks dan saling tergantung.

• Karl Marx: sejarah adalah gambaran tentang
proses pertentangan kelas yang kontinyu dan
kemenangan akhir ada pada kaum proletar
dalam bentuk masyarakat tak berkelas



Negara Terbelakang

Negara  Maju



b. Teori Siklis ( Cyclical Theory )

Suatu perubahan sosial itu tidak dapat
dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan

oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat
terdapat perputaran atau siklus yang harus
diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan

kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan
sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat

dihindari.
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1). Teori Oswald Spengler (1880-1936)

Pertumbuhan manusia mengalami empat
tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa,
dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler
digunakan untuk menjelaskan perkembangan
masyarakat, bahwa setiap peradaban besar
mengalami proses kelahiran, pertumbuhan,
dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan
waktu sekitar seribu tahun.
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2). Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968)

Semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem
kebudayaan yang berputar tanpa akhir, yaitu:
1) Kebudayaan ideasional: kebudayaan yang didasari oleh
nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
2) Kebudayaan idealistis: kebudayaan di mana
kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan
rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam
menciptakan masyarakat ideal.
3) Kebudayaan sensasi: kebudayaan di mana sensasi
merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.
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3). Teori Arnold Toynbee (1889-1975)

Peradaban besar berada dalam siklus kelahiran,
pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian.
Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah
mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang
dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya.



C. Model Kecenderungan (Trend Model)

Ferdinand Tonnies; kecenderungan
sebagai suatu transisi dari Gemeinschaft
(communal society) ke Gesellschaft
(Associational society), perubahan sosial
dicirikan dengan suatu kecenderungan secara
menyeluruh (an overall trend)



3. Teori Fungsionalis ( Functionalist
Theory )

Perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara
unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat.

Beberapa unsur kebudayaan bisa saja
berubah dengan sangat cepat sementara
unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti

kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka,
yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang

berubah secara perlahan tersebut.
Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan

sosial atau cultural lag .
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Tokoh : William Ogburn

•Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang
mengacaukan keseimbangan masyarakat.

•Proses pengacauan ini berhenti pada saat
perubahan itu telah diintegrasikan dalam
kebudayaan.

•Apabila perubahan itu bermanfaat, maka
perubahan bersifat fungsional dan akhirnya diterima
oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti
disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan
akan ditolak.
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Pandangan Teori Fungsionalis :

1.Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.
2.Setiap komponen masyarakat biasanya
menunjang kestabilan masyarakat.
3.Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.
4.Kestabilan sosial sangat tergantung pada
kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan
anggota kelompok masyarakat.
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ANALISIS
Russia revisited

Bagaimana perubahan yang terjadi di
Rusia menurut ketiga teori tersebut?
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