
Pengetahun, wawasan, dan 
pengalaman menjadikan  

manusia bijak 



P A R A D I G M A  
(Penelitian Sosial) 

I 



Paradigma Merton 

universalisme, komunalisme, pasang jarak/
tanpa  keterlibatan emosional, skeptisisme 
⇒ Kode Etik  Profesi 
universal        = ilmu itu bersifat semesta/universal 
 komunalisme = ilmu itu milik bersama/publik ⇒  ilmu  
                        hrs  dipublikasikan 
 pasang jarak  = disentaughtment/disenterestment =  
                        tidak tergantung pada keinginan kita 
 skeptisisme  = anjuran untuk tidak mudah dipengaruhi 



PARADIGMA KUHN!
 The Structure of Scientific Revolution 

• Menantang asumsi yg berlaku umum 
bahwa perkembangan ilmu pengetahuan 
terjadi secara kumulatif 
• Inti tesis Kuhn: perkembangan ilmu 
pengetahuan bukanlah terjadi secara 
kumulatif tetapi secara revolusi 
• Paradigma sebagai guiding star  
ataupun believe framework 



 
Paradigma I ⇒ Normal Science ⇒ Crisis ⇒ 
Revolusi ⇒ Paradigma II. dst  
 
Mengintrodusir 21 cara memaknai 
paradigma. Oleh Masterman dibagi 
menjadi 3 tipe peradigma: paradigma 
metafisik, paradigma sosiologi, dan 
paradigma  konstrak  



Paradigma Metafisik  
 

Kuhn mengartikan paradigma sebagai 
keseluruhan susunan kepercayaan, 

nilai-nilai serta teknik-teknik yang 
sama-sama dipakai oleh anggota 
komunitas ilmuwan tertentu. Disini 

ada konsep exemplar, yg oleh Watson 
dan Cruk diartikan sebagai hasil 

penemuan ilmu pengetahuan yang 
diterima secara umum  



Paradigma Sosiologi  
 

Mendiskusikan keanekaragaman 
fenomena seperti kebiasaan-
kebiasaan nyata, keputusan-

keputusan hukum yang diterima, 
hasil-hasil nyata perkembangan 

ilmu pengetahuan serta hasil-hasil 
penemuan ilmu pengetahuan yang 

diterima secara umum.  



Paradigma Konstrak 
  

Paradigma sebagai suatu 
pandangan mendasar dari suatu 
disiplin ilmu tentang apa yang 
menjadi pokok persoalan yang 

semestinya dipelajarinya  



R i t z e r  
(Sociologi: A Multiple Paradigm Science) 

•  Paradigma adalah pandangan yang 
mendasar dari ilmuwan tentang apa yang 
menjadi pokok persoalan yang semestinya 
dipelajari oleh suatu cabang ilmu 
pengetahuan  

•  Paradigma merupakan konsensus yang 
terluas yang terdapat dalam suatu cabang 
ilmu pengetahuan yang membedakan antara 
komunitas ilmuwan atau sub-komunitas yang 
satu dengan yang lainnya  



Paradigma Fakta Sosial 
•  Objek studi sosiologi yaitu social fact 

(fakta sosial) yang dinyatakan sebagai 
sesuatu yang berbeda dari dunia ide, 
dan untuk memahaminya diperlukan 
suatu kegiatan (Durkheim) 

•  Social fact tidak bisa dipahami melalui 
kegiatan mental murni (spekulatif), 
tetapi melalui data riil di luar pemikiran 
manusia.Fakta sosial tidak dapat 
dipelajari melalui instrospeksi 



@ Fakta sosial terdiri atas : bentuk material (seperti 
arsitektur, norma hukum) karena dapat disimak dan 
diobservasi; dan bentuk non- material (seperti egoisme, 
opini) karena hanya ada dalam kesadaran manusia. 
 

@ Parson: pranata sosial adalah kompleks peranan 
yang telah melembaga dalam sistem sosial. Pranata 
sosial harus dianggap sebagai suatu tatanan yang lebih 
tinggi daripada struktur sosial. Masing-masing unit 
sosial selalu sesuai dengan status dari struktur sosial 
yang ada. 
 

@ Pandangan ekstrimnya teori fungsionalisme 
struktural: semua peristiwa dan semua struktur adalah 
fungsional bagi suatu masyarakat, seperti peperangan, 
kemiskinan , perbedaan ras, dsb  



§ Guns: menilai kemiskinan memiliki fungsi 
tertentu dalam masyarakat. Jika orang ingin 

menyingkirkan kemiskinan, maka orang harus 
mampu mencari alternatif untuk orang miskin 

berupa aneka macam fungsi baru. 
 

§ Ralp Dahrendorf: Masyarakat senantiasa 
berada dalam proses perubahan yang ditandai 
oleh pertentangan yang terus menerus diantara 
unsur-unsurnya. Keteraturan yang terdapat di 

dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena 
adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan 

dari atas oleh golongan yang berkuasa. 
 



Kelemahannya:  
Tidak mengakui arti penting individu. 

Individu dianggap sebagai orang 
yang terlalu mudah dikendalikan oleh 
kekuatan yang besar dari luar dirinya 
seperti kultur, norma dan peranan2 

sosial. Cenderung mengingkari 
kenyataan bahwa manusia 

mempunyai kepribadiannya sendiri 



Teori-teori: 
1. Fungsionalisme Struktural 

2. Konflik 
Metode: 

1. Kuesioner 
2. Interview 



Paradigma Definisi Sosial  
•  Tindakan sosial adalah tindakan individu 

sepanjang tindakannya mempunyai makna 
atau arti subjektif bagi dirinya sendiri dan 
diarahkan pada tindakan orang lain. Sosiologi 
sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan 
dan memahami tindakan sosial serta antar 
hubungan sosial untuk sampai pada 
penjelasan kausal. Karena peneliti harus 
meninterpretasikan tindakan si aktor, dalam 
artian mendasar adalah memahami motif dari 
tindakan si aktor (interpretive understanding/ 
verstehen) (Weber)) 



@ Ide dasarnya: Manusia 
merupakan aktor yang kreatif dari 
realitas sosialnya, dimana tindakan 
manusia tidak sepenuhnya 
ditentukan oleh norma-norma, 
kebiasaan, nilai, dsb. Tetapi memilki 
kebebasan untuk bertindak di luar 
batas kontrol dari fakta sosial. Kata 
kuncinya adalah aktif dan kreatif  
 



Herbert Blumer: tokoh interaksionisme 
simbolik menekankan bahwa organisasi 
masyarakat merupakan kerangka dimana 
terdapat tindakan sosial yang bukan 
ditentukan oleh kelakuan individunya.Istilah 
interaksionisme simbolik menunjuk pada 
sifat khas interaksi manusia, dimana mereka 
saling menterjemahkan dan saling 
mendefinisikan tindakannya.Ú ada simbol, 
ada interpretasi  (ada pemaknaan) Ú ada 
respon  



@ Alfred Schultz: merupakan tokoh fenomenologi, 
yang mengganggap bahwa interaksi sosial terjadi 
dan berlangsung melalui penafsiran dan 
pemahaman tindakan masing-masing baik antar 
individu maupun antar kelompok. Fenomenologi 
mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam 
proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial 
Ú proses terbentuknya fakta sosial itulah yang 
menjadi pusat perhatiannya.  
@ G.H. Mead: mempelajari tindakan sosial dengan 
mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat 
mengetahui sesuatu yang melatarbelakangi 
tindakan sosial dari sudut aktor  



Teori-teori : 
1. Aksi Sosial (Action Theory) 
2. Interaksionisme Simbolik 

(Simbolic Interactionism) 
3. Fenomenologi (Phenomenology) 

Metode: 
1. Observasi 
2. Verstehen 



Paradigma Perilaku Sosial  
• B.F. Skinner (Beyond Freedom And Dignity) 
 # Menterjemahkan prinsi-prinsip psikologi  aliran 

behaviorisme ke dalam sosiologi. 
    Mengkritik kedua paradigma terdahulu sebagai 

perspektif yang bersifat mistis, dan tidak dapat 
rasional 

 # Objek studi sosiologi yang kongkret-realistik 
adalah perilaku manusia yg nampak serta 
kemungkinan perulangannya (behavior of man 
and contingencies of reinforcement) 



# Pokok persoalan sosiologi adalah 
tingkah laku individu yang 
berlangsung dalam hubungannya 
dengan faktor lingkungan yang 
menghasilkan akibat-akibat ⇒ 
perubahan dalam faktor lingkungan 
menimbulkan perubahan terhadap 
tingkah laku 



Teori-teori: 
1. Behavioral sociology 

2. Exchange 
Metode: 

Experimen 



Kelemahan: 
Melihat tingkahlaku manusia 
semata-mata ditentukan oleh 
suatu rangsangan dari luar 
dirinya. Kenyataan bahwa 

manusia mampu menciptakan 
dunianya sendiri, diingkari oleh 

paradigma ini  



PARADIGMA ILMU 
Guba and Lincoln – Competing 

Paradigms in Qualitative Research 

Seperangkat keyakinan dasar  
(a set  of basic beliefs) yang digunakan 

dalam mengungkapkan hakekat ilmu yang 
sebenarnya, dan bagaimana cara untuk 

mendapatkannya. 



Macam Paradigma Ilmu 

• Positivism 
• Postpositivism 
• Critical Theory 
• Constructivism 



Satu-satunya kegagalan 
adalah kegagalan untuk 

mencoba 


