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SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI 

 

Slamet Widodo 

 

Kita terlalu sering menggunakan istilah ilmu pengetahuan, bahkan sejak kecil 

kita mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sebenarnya apakah yang dimaksud 

dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan telah 

dibekali dengan kemampuan berupa pikiran, perasaan dan kehendak. Bekal inilah 

yang menyebabkan manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hingga saat 

ini, dengan ilmu pengetahuan itulah manusia mencoba memenuhi kebutuhannya serta 

memecahkan masalah kehidupannya. 

Manusia mempunyai pengetahuan karena telah mendapatkan bekal berupa 

panca indera sehingga mampu menangkap berbagai fenomena yang terjadi di 

sekitarnya. Melalui panca indera tersebut berbagai stimuli dari lingkungan sekitar 

diolah menjadi sebuah kesan di dalam pikiran. Kesan inilah yang kemudian disebut 

dengan pengetahuan. Kemampuan menalar menyebabkan manusia dapat 

mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh dan menjadi terakumulasi. 

Kemampuan menalar atau berpikir ini semakin lengkap dengan adanya hasrat atau 

kehendak. Manusia memiliki kehendak untuk mempertahankan hidupnya, hal inilah 

yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya.  

Tidak semua pengetahuan merupakan ilmu, ilmu pengetahuan adalah 

pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan 

pemikiran serta senantiasa dapat ditelaah oleh orang lain. Sistematika berarti adanya 

urut-urutan tertentu dari tiap-tiap unsur ilmu pengetahuan tersebut yang membentuk 

suatu kesatuan yang utuh. Menggunakan kekuatan pemikiran berarti menggunakan 

otak sebagai sarana berpikir, bukan menggunakan perasaan. Semua stimuli yang 

diterima oleh indera harus dipikirkan terlebih dahulu secara mendalam tidak hanya 

diterima dan dirasakan saja. Ilmu pengetahuan bersifat terbuka sehingga 
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memungkinkan untuk mendapatkan kritik dari pihak lain yang tentu saja bertujuan 

untuk memperbaiki ilmu pengetahuan itu sendiri.  

Pada dasarnya cabang ilmu berkembang dari dua cabang utama yaitu filsafat 

alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu alam (natural sciences) dan filsafat moral 

yang kemudian berkembang menjadi rumpun ilmu sosial (social sciences). Sebagai 

ilmu pengetahuan, keduanya mempunyai persamaan yaitu pemenuhannya terhadap 

unsur-unsur ilmu pengetahuan. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah pada 

objek kajian. Ilmu pengetahuan alam merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala alam baik yang hayati maupun non hayati, sedangkan ilmu 

pengetahuan sosial mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang menyoroti suatu 

bidang dalam kehidupan masyarakat. Ilmu sosial belum mempunyai kaidah dan dalil 

tetap yang diterima oleh sebagian besar masyarakat oleh ilmu sosial belum lama 

berkembang.  

Pada awalnya, ilmu sosial masih berada di bawah bayang-bayang ilmu alam. 

Perkembangan ilmu alam yang sedemikian pesatnya tidak mampu ditandingi oleh 

ilmu sosial. Sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang “baru”. Bahkan para 

pemikir ilmu sosial banyak yang menggunakan dasar pemikiran berupa analogi-

analogi dari ilmu alam. Herbert Spencer, misalnya yang menganalogikan 

perkembangan suatu masyarakat tidak ubahnya seperti perkembangan organisme 

yang semakin lama semakin kompleks.  

  Objek ilmu sosial adalah masyarakat yang sedemikian dinamisnya sehingga 

selalu berubah setiap saat. Bahkan perkembangan ilmu sosial pun diilhami oleh ilmu 

alam sebagaimana pemikiran Herbert Spencer (1820-1903), sangat dipengaruhi oleh 

ahli biologi pencetus ide evolusi sebagai proses seleksi alam, Charles Darwin, dengan 

menunjukkan bahwa perubahan sosial juga adalah proses seleksi. Spencer 

menganalogikan masyarakat sebagai layaknya perkembangan mahkluk hidup. 

Manusia dan masyarakat termasuk didalamnya kebudayaan mengalami 

perkembangan secara bertahap. Mula-mula berasal dari bentuk yang sederhana 
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kemudian berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks menuju tahap akhir yang 

sempurna. Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila 

bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan 

organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan 

masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian 

kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha 

meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara 

intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. 

Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu 

stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan 

meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, 

berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan 

terwujudnya masyarakat global. 

 Sosiologi pedesaan merupakan ilmu pengetahuan karena telah memenuhi 

unsur-unsur ilmu pengetahuan, yaitu : 

1. Empiris, yang artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi 

terhadap kenyataan dan akal sehat sehingga hasilnya tidak bersifat spekulasi. 

2. Teoritis, yang artinya tersusun sebuah abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi 

tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis dan 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menghasilkan 

teori. 

3. Kumulatif, yang berarti teori-teori baru yang dibentuk didasarkan pada teori-

teori yang sudah ada. Teori-teori baru tersebut lahir dimaksudkan untuk 

memperbaiki teori yang sudah ada. 

4. Bersifat non etis, yang berarti tekanan utama bukanlah pada baik buruknya 

sebuah fakta namun tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta yang terjadi 

secara analitis dan mendalam. 
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Ilmu pengetahuan pada dasarnya bersumber dari filsafat, yang dianggap 

sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat berkembang dan mempunyai berbagai 

cabang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan jaman, masing-masing 

cabang ilmu pengetahuan kemudian memisahkan diri dan berkembang untuk 

mencapai tujuannya masing-masing. Pada awalnya, astronomi dan fisika yang 

memisahkan diri dari filsafat kemudian disusul oleh beberapa ilmu pengetahuan 

lainnya. 

Sosiologi sendiri secara “resmi” memisahkan diri dari filsafat pada abad 19 

yang ditandai dengan terbitnya tulisan Auguste Comte. Tulisan yang berjudul 

Positive Philosophy merupakan awal lahirnya sosilogi sebagai ilmu pengetahuan. 

Tulisan yang terbit pada tahun 1842 ini mengukuhkan Comte sebagai bapak 

sosiologi. Lahirnya tulisan Comte pada dasarnya adalah sebuah bentuk keprihatinan 

terhadap kondisi masyarakat Eropa pada saat itu. Pokok perhatian sosiologi di Eropa 

adalah pada kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat.  

Kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi 

1. Revolusi politik 

Berbagai peristiwa politik yang terjadi di Eropa yang diawali dengan Revolusi 

Perancis pada tahun 1789 memberikan semangat bagi para pemikir untuk 

mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Revolusi selain merubah 

tatanan politik juga membawa dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat. 

Serangkaian konflik dan peperangan menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi 

masyarakat, terutama di Perancis. Pada saat itulah, para pemikir mencoba untuk 

merubah tatanan masyarakat yang tercerai berai menjadi lebih kondusif. Beberapa 

pemikir bahkan secara ekstrim ingin mengembalikan kondisi seperti pada abad-

abad pertengahan. Namun beberapa pemikir lainnya mencoba mencari celah untuk 

mencari “tatanan masyarakat masa depan” yang lebih ideal. Perhatian utama para 
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pemikir adalah pada isu “ketertiban sosial” yang kemudian dikenal dengan 

sosiologi klasik, dengan pemikir utama Comte dan Durkheim. 

2. Revolusi industri dan kemunculan kapitalisme 

Selain revolusi politik yang melanda Eropa, revolusi industri juga turut 

memberikan warna pada lahirnya sosiologi. Revolusi industri ditandai dengan 

berubahnya corak produksi negara-negara Eropa yang semula bertumpu pada 

sektor pertanian berubah pada sektor industri. Revolusi industri muncul sebagai 

akibat dari lahirnya berbagai penemuan baru di bidang teknologi. Salah satu 

penemuan yang spektakuler adalah kemunculan mesin uap yang ditemukan oleh 

James Watt. Kapitalisme lahir ditandai dengan penguasaan aset produksi oleh 

sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat hanya dijadikan 

alat produksi sebagai buruh dengan tingkat keuntungan yang kecil. Kondisi ini 

memunculkan gerakan buruh yang menuntut kesejahteraan bahkan secara radikal 

seringkali berubah menjadi “pemberontakan buruh”. Pergolakan ini menjadi bahan 

kajian bagi para pemikir, antara lain Marx, Weber, Durkheim dan Simmel. 

3. Kemunculan sosialisme 

Sosialisme dianggap sebagai musuh bebuyutan kapitalisme sehingga dapat 

dikatakan bahwa upaya penghancuran kapitalisme adalah melalui sosialisme. 

Marx adalah salah satu pendukung gagasan sosialisme, walaupun Marx tidak 

secara tegas akan mengambangkan sosialisme, namun dalam banyak tulisannya 

Marx mengkritik habis-habisan kapitalisme. Namun demikian pemikiran Marx 

ditentang oleh Weber dan Durkheim. Walaupun menyadari maslaah yang timbul 

seiring dengan kapitalisme, mereka lebih mengkhawatirkan isu sosialisme yang 

dibawa oleh Marx. Marx mencita-citakan tatanan masyarakat baru melalui revolusi 

sosial (gerakan buruh) yang dinilai oleh Weber dan Durkheim akan membawa 

permasalahan baru yang jauh lebih besar. Mereka berdua menawarkan solusi yang 

lebih soft berupa reformasi. 
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4. Feminisme 

Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut adanya persamaan hak 

dan keluar dari subordinasi yang dihasilkan oleh sistem sosial masyarakat Eropa. 

Gerakan buruh, persamaan hak perempuan, penghapusan perbudakan, kedudukan 

perempuan dalam hukum dan berbagai isu gender lainnya menjadi salah satu 

bahan debat yang menjadi perhatian utama para aktivis feminisme pada waktu itu.  

5. Urbanisasi 

Revolusi industri mebawa permasalahan sosial baru berupa urbanisasi. Laju 

perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi sangat mengkhawatirkan 

demikian pula perubahan desa menjadi kota seiring perubahan sistem produksi. 

Migrasi desa kota membawa dampak pada penyesuaian pola perilaku masyarakat 

urban. Serangkaian permasalahan juga timbul ketika desa terkena dampak 

industrialisasi. Topik ini kemudia semakin berkembang ketika Amerika mulai 

terkena dampak revolusi industri. Chicago, sebuah kota di Amreika menjadi salah 

satu “laboratorium” yang mampu memberikan pencerahan bagi para pemikir untuk 

mengembangkan teori-teori sosiologi dan melahirkan mahdzab Chicago. 

6. Perubahan keagamaan 

Kapitalisme tidak dapat lepas dari perubahan-perubahan dalam bidang keagamaan. 

Weber mencoba menelaahnya melalui tulisan yang berjudul Etika Protestan dan 

Semangat Kapitalisme. Gerakan protestan yang berkembang pesat menjadi salah 

satu kajian yang menarik bagi sosiolog. Marx bahkan secara ekstrim mengkritisi 

masalah keagamaan ini. 

7. Perkembangan ilmu pengetahuan 

Lahirnya sosiologi dibarengi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. 

Tidak mengherankan apabila beberapa pemikir mencoba menggunakan 

pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan alam. Namun demikian debat terjadi 

ketika beberapa ahli berargumen bahwa fenomena sosial tidak sama dengan 

fenomena alam. 
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Tokoh-tokoh sosiologi 

Auguste Comte (1798-1857) 

Comte merupakan orang yang pertama kali mengenalkan istilah sosiologi. 

Pada awalnya Comte tidak menggunakan istilah sosiologi, namun fisika sosial. 

Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa Comte sangat terpengaruh oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan alam yang sudah mapan pada masa itu. Comte 

mulai tertarik pada masalah sosial ketika menghadapi masyarakat Eropa yang 

mengalami berbagai “kerusakan” sebagai akibat peperangan.  

 Perhatian utama Comte pada sosiologi menghasilkan dua bidang kajian yaitu 

social statics dan social dynamics. Social statics mencurahkan perhatian pada gejala 

sosial yang bersifat tetap seperti struktur sosial. Sedangkan social dynamics lebih 

diarahkan pada proses-proses perubahan sosial yang terjadi. Bagi Comte, dinamika 

sosial jauh lebih penting karena perubahan yang terjadi mampu merubah pola sosial 

yang semula statik. Comte tidak menyetujui revolusi, perubahan tatanan memang 

diperlukan oleh masyarakat Eropa pada masa itu namun langkah yang dirasa 

bijaksana adalah melalui reformasi. 

 Comte mempercayai akan adanya evolusi pada masyarakat sehingga dia 

melahirkan hukum tiga tingkatan. Teori ini menerangkan bahwa terdapat tahapan 

intelektual yang harus dilalui oleh dunia sepanjang sejarah. Tahap teologis 

merupakan tahap pertama dan menjadi karakteristik dunia pada tahun 1300-an. Pada 

tahap ini manusia berkeyakinan bahwa kekuatan adi kodrati sebagai pengendali 

segala sesuatu di dunia. Tokoh agam menjadi salah satu panutan utama bagi 

masyarakat. Tahap metafisik terjadi pada tahun 1300-1800.  Pada tahap ini kekuatan 

abstrak dianggap sebagai penentu segala sesuatu, bukan lagi hanya bertumpu pada 

kekuatan adi kodrati. Tahap positivistik ditandai dengan munculnya keyakinan pada 

ilmu pengetahuan. Kekuatan Tuhan dan alam mampu digali lebih lanjut melalui ilmu 

pengetahuan. 
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Emile Durkheim (1858-1917) 

Seperti halnya Comte, karya Durkheim diinspirasi oleh kekacauan pada 

masyarakat sebagai akibat dari revolusi prancis pada masa itu. Sebagian besar 

karyanya berupaya mengupas masalah ketertiban sosial, sebuah keadaan yang dicita-

citakan oleh masyarakat Eropa. Menurutnya, kekacauan merupakan hal yang wajar 

seiring perkembangan masyarakat yang semakin modern. Untuk mengatasi hal itu, 

Durkheim menyarankan adanaya reformasi sosial sehingga bisa membentuk tatanan 

masyarakat yang lebih stabil. Jelas Durkheim bersebeangan dengan Marx yang lebih 

mengedepankan revolusi dengan kekuatan buruhnya.  

  

Karl Marx (1818-1883) 

 Kapitalisme telah menyebabkan eksploitasi tenaga kerja besar-besaran. Upah 

yang diberikan oleh pemilik modal hanyalah upah semu saja, karena nilai lebih yang 

dihasilkan oleh barang industri tidaklah seimbang dengan “pengorbanan” yang 

dilakukan oleh buruh. Kapitalisme juga telah membelenggu krativitas buruh. Terlebih 

dengan adanya introduksi mesin-mesin industri menjadikan buruh semakin tersisih 

dan persaingan diantara buruh menjadi ketat. Akibat dari semua ini adalah 

ketidakberdayaan buruh dalam menolak upah rendah, yang ada adalah keterpaksaan 

bekerja dengan upah rendah daripada harus tidak menerima upah sama sekali. 

Marx melihat pada moda produksi kapitalis bersifat labil dan pada akhirnya 

akan hilang. Hal ini disebabkan pola hubungan antara kaum kapitalis modal dan 

kaum buruh bercirikan pertentangan akibat eksploitasi besar-besaran oleh kaum 

kapitalis. Kaum buruh merupakan kaum proletar yang kesemuanya telah menjadi 

“korban” eksploitasi kaum borjuis. Marx meramalkan akan terjadi suatu keadaan 

dimana terjadi kesadaran kelas di kalangan kaum proletar. Kesadaran kelas ini 

membawa dampak pada adanya kemauan untuk melakukan perjuangan kelas untuk 

melepaskan diri dari eksploitasi. Perjuangan ini dilakukan melalui revolusi. Marx 

menyatakan bahwa negara terbelakang akan memerlukan dua tahap revolusi, yaitu 
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revolusi borjuis dan revolusi sosialis. Revolusi borjuis dilakukan oleh kelas borjuis 

nasional untuk melawan penindasan oleh negara maju dan kemudian baru berlanjut 

pada revolusi sosialis oleh kelas proletar. Asumsi ini runtuh karena kelas borjuis 

nasional ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pembebas kelas 

proletar dari eksploitasi kapitalisme, karena kelas borjuis nasional sendiri merupakan 

bentukan dan alat kapitalisme negara maju. 

Teori Marx terhadap perubahan memusatkan perhatiannya pada unsur 

teknologi yang merubah segalanya. Teknologi yang berkembang pesat menyebabkan 

terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat industrialis 

kapitalis.  
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