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Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial
merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta
sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial.
Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat,
untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas
sosial dan prilaku manusia yang ditempatkan dalam
realitas empiris. 

TEORI SOSIAL 
what is



FENOMENA SOSIAL
Fenomena sosial dapat
diartikan sebagai gejala-gejala
atau peristiwa-peristiwa yang
terjadi dan dapat diamati
dalam kehidupan sosial.
Fenomena sosial dapat terjadi
dipengaruhi oleh beberapa
bentuk perubahan sosial.
Fenomena ini terjadi akibat
banyak ragam yang terdapat
di lingkungan sosial, seperti di
daerah perkotaan yang
memiliki latar belakang yang
berbeda-beda.

'Citayem fashion week '

'kemacetan di Jakarta '



 

Jenis-Jenis Fenomena Sosial
1. Fenomena Sosial Ekonomi1. Fenomena Sosial Ekonomi
fenomena sosial yang
dilatarbelakangi oleh kondisi
atau permasalahan ekonomi

2. Fenomena Sosial Budaya2. Fenomena Sosial Budaya
fenomena sosial  yang terjadi
karena adanya perbedaan budaya
yang saling bertabrakan. Kemudian
fenomena sosial 



3. Fenomena Sosial3. Fenomena Sosial
PsikologisPsikologis

4. Fenomena Sosial4. Fenomena Sosial
Lingkungan AlamLingkungan Alam

fenomena sosial yang
terjadi karena adanya

masalah pada psikologi
atau kesehatan mental

dari anggota masyarakat.

Fenomena sosial
lingkungan alam adalah
fenomena atau masalah
sosial yang diakibatkan
oleh kondisi alam atau
sebuah peristiwa alam. 



5. Fenomena Sosial Biologis5. Fenomena Sosial Biologis

Fenomena sosial biologis merupakan fenomena sosial
yang terjadi karena faktor biologi. Misalnya fenomena

tentang penyakit menular, termasuk juga pandemi
Covid-19 yang terjadi saat ini.



Bagaimana cara Teori-teori Sosial dalam 
Menganalisis Suatu Fenomena Sosial??

ada tiga alat yang digunakan
  untuk menganalisis fenomena sosial :

1 .Focus Group Discussion/FGD atau diskusi
kelompok terfokus merupakan suatu metode
pengumpulan data yang lazim digunakan pada

penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan
perolehan data atau informasi dari suatu interaksi
informan atau responden berdasarkan hasil diskusi

dalam suatu kelompok 



2. Etnografi adalah
deskripsi tertulis mengenai
organisasi sosial, aktivitas
sosial, simbol dan sumber
meterial, serta
karakteristik praktik
interpretasi suatu
kelompok manusia
tertentu.

3 .Need assessment
(Analisis Kebutuhan) adalah
proses analisis data dalam
mengidentifikasi gap
(kesenjangan) antara
kinerja saat ini dengan
kinerja yang diharapkan
sehingga dapat diperoleh
data mengenai kebutuhan
pelatihan.



Contoh Fenomena Sosial yang
 terjadi akhir-akhir ini

Jakarta Per 3 September 2022, pemerintah resmi
menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak jenis
Solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi

Rp 6,800 per liter untuk Solar, Rp 10.000 per liter
untuk Pertalite dan Rp 16,500 per liter untuk Pertamax.

Pemerintah mengakui kenaikan harga BBM ini bisa
mengerek kenaikan inflasi. Namun kenaikan inflasi

diperkirakan hanya sementara.

https://m-liputan6-com.cdn.harga-bbm-naik-



 

- Potensi munculnya nilai dan norma baru
- Adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender
-Adanya diferensiasi struktural 
-Tingkat pendidikan semakin tinggi
-Meningkatkanya penguasaan iptek 
-Berkembangnya industrialisasi 
-Kesadaran politik semakin tinggi 
-Perlindungan terhadap  kebebasan beragama

Dampak terjadinya Fenomena Sosial 

1. Dampak Positif



2. Dampak Negatif
- Kemiskinan 
-Kriminalitas 
-Disorganisasi keluarga 
-Masalah generasi muda 
-Perang 
-Masalah penduduk

-Kebodohan 
-Kesenjangan sosial 
-Pengangguran 
-Ketidakadilan



  Sesuai dengan paparan sebelumnya bahwa Teori-
teori sosial sangatlah penting dalam menganalisis
suatu fenomena sosial pada masyarakat. Sesuatu yang
tidak biasa terjadi dalam masyarakat dapat kita kaji
dengan menggunakan alat analisis fenomena sosial.
Jadi, segala fenomena sosial yang terjadi dapat kita
ketahui dan dapat juga kita kaji berdasarkan teori-
teori sosial. Bukan hanya itu, melalui teori-teori sosial
kita dapat mencegah atau menyelesaikan suatu
konflik yang ada di masyarakat. 

kesimpulan



Kesenjangan akan hilang dengan
keadilan, kesejahteraan akan datang
tanpa keserakahan, mari nyanyikan
nyanyian lagu cinta, mari tarikan bukan
tarian perang.

"Yang harus dibabat adalah egoisme
dan kebencian, yang mesti dirajut
ialah solidaritas dan kepedulian."

 - Najwa Shihab



Hidup kesepian
 tanpa kekasih, 

Cukup sekian dan
terimakasih 


