
Weber dalam Dunia Sosiologi  

Sejarah Munculnya sosiologi 

Mengapa muncul suatu ilmu yang dinamakan sosiologi? Menurut Berger dan Berger pemikiran 

sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini 

dianggap sebagai hal-hal yang memang sudah seharusnya demikian, benar, nyata, -menghadapi apa 

yang oleh Berger disebut threats to the taken-for-granted world. Manakala hal-hal yang selama ini 

menjadi pegangan manusia mengalami krisis, maka mulailah orang melakukan renungan sosiologis. 

Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, Auguste Comte, yang akhirnya lebih 

dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Namun demikian sejarah mencatat bahwa Emile Durkheim -Ilmuwan 

Sosial Perancis- yang kemudian berhasil melembagakan Sosiologi sebagai disiplin akademis.  

Eropa menjadi pusat tumbuhnya peradaban dunia, para ilmuwan menyadari perlunya mempelajari 

kondisi dan perubahan sosial. Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun teori sosial berdasarkan 

ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Dari sisi intelektual, Comte membagi tiga 

tahap, yaitu : Tahap teologis, metafisis, dan positif. Selanjutnya Comte membedakan antara sosiologi 

statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada pada hukum-hukum statis yang 

menjadi dasar adanya masyarakat, sedangkan sosiologi dinamis memusatkan perhatian mengenai 

perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Pokok bahasan sosiologi adalah fakta sosial, 

tindakan sosial, khayalan sosiologis, realitas sosial. 

Perubahan-perubahan besar di abad pencerahan, terus berkembang secara revolusioner sepanjang 

abad ke-18 M, dan dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur masyarakat baru. 

Hal ini terlihat dengan jeklas terutama dalam Revolusi Amerika, revolusi industri, dan Revolusi Perancis. 

Gejolak revolusi ti tiga tempat tersebut berpengaruh besar di seluruh dunia, sehingga membuat para 

ilmuwan tergugah untuk menganalisis perubahan dalam masyarakat. 

Pengaruh perubahan revolusi sangat mencengangkan, struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan 

tahun rusak, raja yang semula berkuasa penuh, kini harus memimpin dengan berdasarkan undang-

undang yang ditetapkan. Perubahan ini semakin menguatkan betapa pentingnya penjelasan rasional 

terhadap perubahan di masyarakat. Peristiwa yang oleh pemikir mengenai masyarakat dianggap sebagai 



ancaman terhadap hal-hal yang di zaman mereka telah diterima sebagai kenyataan ataupun kebenaran 

salah satunya menurut Berger adalah disintegrasi kesatuan masyarakat abad pertengahan, khususnya 

disintegrasi dalam agama kristen. 

L. Laeyendecker pun mengaitkan kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan berjangka panjang 

yang melanda Eropa Barat. Proses-proses perubahan yang diidentifikasi Laeyndecker ialah tumbuhnya kapitalisme 

pada akhir abad ke -15; perubahan-perubahan di bidang politik; perubahan berkenaan dengan reformasi Marthin 

Luther; meningkatnya individualisme; lahirnya ilmu pengetahuan modern; berkembangnya kepercayaan pada diri 

sendiri, dan Revolusi Industri pada abad ke-18 serta Revolusi Perancis. 

 

 

Para Perintis Sosiologi 

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis. Ilmu 

Pengetahuan alam mempunyao Sir Izaac Newton; psikologi mempunyai Freud, Jung. Sosiologi pun 

mengenal sejumlah orang yang dianggap sebagai perintisnya. Biasanya para ahli sosiologi membedakan 

antara para perintis awal yang hidup pada abad ke-18 dan 19, dan para tokoh sosiologi masa kini yang 

hidup di abad ke-20. 

Orang-orang yang oleh lewis Coser dianggap sebagai pemuka pemikiran sosiologis –master of 

sociological thought- ialah saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Weber, Marx, Sorokin, Mead, 

Cooley. Sementara itu Doyle Paul Johnson menyebutkan Comte, marx, Durkheim, weber, Simmel 

sebagai tokoh sosiologi klasik (classical founders) dan orang-orang seperti Mead, Goffman, Homans, 

Thibaut dan Kelly, Blau, Parsons, Merton, mills, Dahrendorf, Coser, Collins sebagai penganut perspektif 

masa kini (contemporary perspectives). 

 

 

Sosiologi dalam sudut pandang Max Weber 

Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ia belajar ilmu hukum di Universitas Berlin dan 

Universitas Heidelberg dan pada tahun 1889 menulis disertasi berjudul “a Contribution to the History of 



Medieval Bussines Organizations”. Setelah menyelelaikan studinya ia mengawali karirnya sebagai dosen 

ilmu hokum –mula-mula di Universitas Berlin, kemudian di Universitas Freiburg, dan setelah itu di 

Universitas Heidelberg. Menjelang akhir masa hidupnya Weber mengajar di Universitas Wina dan 

Universitas Munich. Selain mengajar ia pun berperan sebagai konsultan dan peneliti, dn semasa Perang 

dunia I mengabdi di angkatan bersenjata Jerman. 

Weber merupakan seorang ilmuan yang sangat produktif dan menulis sejumlah buku dan 

makalah. Salah satu bukunya yang terkenal ialah “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” pada 

tahun 1904. Dalam buku ini ia mengemukakan tesisnya yang terkenal mengenai keterkaitan antara Etika 

Protestan dengan munculnya Kapitalisme di Eropa Barat. Menurut Weber muncul dan berkembanganya 

kapitalisme di Eropa Barat berlangsung bersamaan dengan perkembangan Sekte Kalvinisme dalam 

agama Protestan. Argumen Weber adalah sebagai berikut: “ajaran Kalvinisme mengharuskan umatnya 

untuk menjadikan dunia tempat yang makmur –sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras”. 

Karena umat Kalvinis bekerja keras, antara lain dengan harapan bahwa kemakmuran merupakan 

tanda baik yang mereka harapkan dapat menuntun merka ke arah Surga, maka mereka pun menjadi 

makmur. Namun keuntungan yang mereka peroleh melalui kerja keras ini tidak dapat digunakan untuk 

berfoya-foya atau bentuk konsumsi berlebihan lain, karena ajaran Kalvinisme mewajibkan hidup 

sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan dan foya-foya. Sebagai akibat yang tidak 

direncanakan dari perangkat ajaran Kalvinisme ini, maka para penganut agama ini menjadi semakin 

makmur karena keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usaha tidak dikonsumsikan melainkan 

ditanamkam kembali dalam usaha mereka. Melalui cara inilah, menurut Weber, kapitalisme di Eropa 

Barat bekembang. 

Sumbangan Weber yang tidak kalah pentingnya ialah kajianya mengenai konsep-konsep dasar 

dalam sosiologi. Dalam uraian ini weber menyebutkan pula bahwa sosiologi ialah ilmu yang berupaya 

memahami tindakan sosisl. Ini tampak dari definisi berikut ini: 

Sociology… is a science which attempts the interpretive understanding of social action in 

order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effects (Weber, 1964:88) 

Arti penting tulisan ini ialah bahwa dikemudian hari tulisan ini menjadi acuan bagi 

dikembangkanya teori sosiologi yang membahas interaksi sosial. Namun yang perlu juga dikemukakan di 



sini ialah bahwa pendekatan sosiologi yang diusulkan Weber dalam tulisan ini ternyata tidak menjadi 

tuntunan baginya untuk melihat masyarakat. Tulisan-tulisan Weber yang lain –seperti bukunya mengenai 

Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, mengenai soiologi agama, Mengenai Agama Yahudi, 

Mengenai Agama India, Mengenai Agama China dan sebagainya tidak difokuskan pada interaksi sosial, 

melainkan pada masalah-masalah berskala besar dan berjangka panjang yang menyangkut masyarakat 

serta hubungan antar kelompok dan antar kelas yang terjadi di dalamnya. 

Dari uraian singkat ini nampak bahwa salah satu sumbangan penting Weber bagi sosiologi –-

disamping sumbangan pemikiranya berupa usaha menjelaskan proses perubahan jangka panjang yang 

melanda Eropa Barat- ialah usahanya untuk mendefinisikan dan menjabarkan pokok bahasan sosiologi. 

 

 

Tindakan Sosial 

Pandangan Weber mengenai pokok pembahasaan sosiologi sangat berbeda dengan 

pandanganan tokoh-tokoh lainya, misalnya Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa sosiologi ialah 

suatu ilmu yang mempelajari apa yang dinamakanya fakta sosial (fait social). Menurut Durkheim fakta 

sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan 

mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikanya, sebagimana nampak dari definisi berikut ini: 

Here, then, is a category of facts with very distinctive characteristics: it consists of ways 

acting, thingking, and feeling, external to the individual, and endowed with a power of 

coercion, by reason of which they control him…. These ways of thingking and acting…. 

Constitute the proper domain of sociology (Durkheim, 1965:3-4). 

Sedangkan bagi Weber sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial (social 

action), sebagaimana dapat kita lihat pada perumusan berikut ini: 

Sociology… is a science which attempts the interpretive understanding of social action in 

order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effects (Weber, 1964:88). 

Apa yang dimaksudkan Weber dengan tindakan sosial adalah bahwa tidak semua tindakan 

manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial 

apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi 



pada perilaku orang lain. Menyanyi di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri misalnya, tidak dapat kita 

anggap sebagai tindakan sosial. Tetapi menyanyi di kamar mandi dengan maksud menarik perhatian 

orang lain memang merupakan suatu tindakan sosial. Bunuh diri yang terjadi karena tidak dapat lagi 

menahan penderitaan yang disebabkan suatu penyakit menahun atau karena gangguan jiwa bukan 

tindakan sosial; tetapi bunuh diri untuk menghukum suami yang menyeleweng atau karena rasa malu 

setelah melakukan kesalahan merupakan tindakan sosial. 

Menurur Weber, suatu tindakan ialah perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi 

pelakunya. Dari dua contoh di atas nempak bahwa tindakan yang sama –menyanyi, bunuh diri- dapat 

mempunyai makna berlainan bagi pelakunya. Karena sosiologi bertujuan memahami (Verstehen) 

mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu, sedangkan tiap tindakan mempunyai 

makna subyektif bagi pelakunya, maka ahli sosiologi yang hendak melakukan penafsiran makna, yang 

hendak memahami makna subyektif suatu tindakan sosial harus dapat membayangkan dirinya di tempat 

pelaku untuk dapat ikut menghayati pengalamanya (put one’s self imaginatively in the place of the actor 

and thus sympathetically to participate in his experiences. Weber, 1964:90). Hanya dengan 

menempatkan diri di tempat seorang pelacur atau seorang pelaku bunuh diri sajalah, misalnya, seorang 

ahli sosiologi dapat memahami makna subyektif tindak sosial mereka; memahami mengapa tindakan 

sosial tersebut dilakukan serta dampak dari tindakan tersebut. 

 

 

Teori Konflik  

Sebagaimana seperti yang dijelaskan mengenai sejarah sosiologi, maka sosiologi muncul setelah 

terjadi ancaman terhadap dunia yang dianggap nyata; sosiologi muncul setelah terjadi perubahan 

mendasar dan berjangka panjang di Eropa seperti industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi. Untuk 

menjelaskan proses-proses tersebut para ahli sosiologi berteori. Teori merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu gejala. 

Inti penjelasan ilmiah ialah pencarian faktor-faktor penyebab. Dalam proses ini dibedakan antara 

faktor yang harus dijelaskan (explanandum) dan faktor penyabab (explanans), atau antara konsep 

variabel tergantung dan variabel bebas. Disamping penjelasan kasual dikenal pula penjelasan fungsional. 



Sosiologi mempunyai banyak teori dan banyak paradigma maka sosiologi dinamakan suatu ilmu 

paradigma majemuk. Hal ini merupakan jawaban mengapa dan bagaimana masyarakat dimungkinkan, 

dan dikenal dengan nama the problem of order.  

Teori-teori yang mengkhususkan diri pada interaksi sosial mula-mula bersumber pada pemikiran 

para tokoh sosiologi klasik dari Eropa seperti Simmel dan Weber. Weber memperkenalkan 

interaksionalisme simbolis dengan menyatakan bahwa sosiologi ialah ilmu yang berusaha memahami 

tindakan sosial. 

Sebagai salah satu tokoh awal dalam sosiologi karya Weber sering dikaitkan dengan teori 

sosiologi yang berbeda. Uraian Weber mengenai tindakan sosial sebagai pokok perhatian sosiologi 

dijadikan dasar bagi pengembangan teori interaksionisme simbolis (Turner, 1978). Weber pun dianggap 

sebagai tokoh yang memberi sumbangan terhadap fungsionalisme awal (Turner,1978). Namun Weber 

dianggap pula sebagai penganut teori konflik (Collins, 1968) 

Adapun gambaran Dahrendorf mengenai asumsi-asumsi utama teori konflik adalah sebagai 

berikut: (1) Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan; perubahan ada dimana-mana; (2) 

disensus dan konflik terdapat dimana-mana; (3) setiap unsur masrakat memberikan sumbangan pada 

disintegrasi dan perubahan masyarakat; dan (4) setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa 

orang anggota terhadap anggota lain. (Dahrendorf, 1976:162). 

 

 

Institusi Politik 

Ever since the term sociology was first applied to the systematic study of social 

relationship, the analysis of political processes and institutions has been one of its most 

important concerns. No sociologist can conceive of a study of society that does not 

include the political system as a major part of the analisis (Lipset, 1963:ix). 

Tampak dari kutipan di atas, sebagai suatu disiplin yang mempelajari hubungan sosial, sosiologi 

tidak dapat mengabaikan proses dan institusi politik. Oleh sebab itu dalam sosiologi dijumpai satu 

spesialisasi yang mengkhususkan diri pada proses-proses dan institusi-institusi politik, yaitu sosiologi 

politik. 



Sebagaimana halnya dengan berbagai cabang sosiologi lainya, maka masalah politik pun telah 

menjadi sasaran perhatian para ahli sosiologi awal. Lipset (1963) mengemukakan bahwa landasan bagi 

sosiologi politik diletakkan oleh empat tokoh Eropa: Mark, Tocqueville, Weber, dan Michels. Menurut 

Lipset sumbangan pikiran mereka menjadi pokok pembahasan utama sosiologi politik modern. Adapun 

yang dipelajari dalam sosiologi politik yaitu perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada 

pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. 

Weber memberikan sumbangan penting bagi sosiologi politik, yaitu kajianya terhadap kekuasaan 

dan dominasi. Menurut weber kekuasaan ialah “the possibility of imposing one’s will upon the behavior of 

others” (Bendix, 1960: 294). Kemungkinan untuk memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain 

tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. 

Weber membedakan antara kekuasaan dan dominasi. Menurut weber kekuasaan perlu 

dibedakan dengan dominasi (herrscharft). Kekhasan dominasi ialah bahwa pada dominasi pihak yang 

berkuasa mempunyai wewenang sah untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pihak 

yang dikuasai wajib mentaati kehendak penguasa. Situasi dominasi kita jumpai, misalnya, pada kasus 

anggota suatu organisasi yang berada dalam hubungan atas-bawahan. Karena dominasi memerlukan 

suatu staf administrasi untuk melaksanakanya dan administrasi memerlukan dominasi karena kekuasaan 

untuk memerintah staf harus dipegang oleh seorang individu atau suatu kelompok, maka Weber 

berpandangan bahwa semua adminintrasi berarti dominasi (Bendix, 1960: 296).  

Suatu dominasi memerlukan keabsahan (legitimacy), yaitu pengakuan atau pembenaran 

masyarakat terhadap dominasi tersebut, agar penguasa dapat melaksanakan kekuasaanya secara sah. 

Dalam hubungan ini Weber membedakan tiga jenis dominasi: dominasi kharismatik, dominasi tradisional, 

dan dominasi legal-rasional. Dengan sendirinya ketiga tipe ini bagi Weber merupakan tipe ideal, sehingga 

dalam kenyataan empiris tentu akan terjadi penggabungan antara beberapa tipe. 

Sosiologi politik mempelajari pula proses politik. Suatu masalah yang dikaji ialah faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya konflik dan konsensus. Kita telah lihat bahwa dasar politik ialah persaingan 

untuk memperoleh kekuasaan. Proses politik berupa persaingan untuk memperoleh kekuasaan ini dapat 

dengan mudah mengarah ke konflik yang dapat mengancam keutuhan masyarakat. 



Weber dan Michels memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara birokrasi dan 

demokrasi. Kedua tokoh ini berpandangan bahwa baik organisasi sosialis maupun kapitalis akan 

mempunyai kecenderungan untuk menjadi organisasi yang bersifat birokratis dan oligarkis. 

Weber menghawatirkan pula bahwa perkembangan birokrasi akan menghambat demokrasi. 

Menurutnya sosialisme akan mengarah ke semakin menyebarnya pengaruh birokrasi ke seluruh 

masyarakat, ke diktator para birokrat dan masalah yang menurutnya perlu dipecahkan ialah bagaimana 

dapat menghambat proses dehumanisasi ini. 

 


