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Assumptions about the Nature of Social Science 

Semua teori organisasi muncul berdasarkan filosofi keilmuan dan teori kemasyarakatan. Para pakar ilmu 

sosial melakukan pendekatan terhadap pembelajaran ilmu sosial dengan menggunakan empat jenis 

asumsi. Keempat asumsi tersebut adalah: 

1. Asumsi ontologi 

Asumsi ontologi adalah asumsi mengenai keberadaan suatu fenomena; apakah suatu fenomena 

dapat dianggap sebagai suatu kebenaran yang independen terhadap individu atau kebenaran 

yang merupakan produk persepsi individu. 

2. Asumsi epistemologi 

Asumsi epistemologi adalah asumsi mengenai bagaimana individu dapat memahami dunianya 

dan bagaimana ia dapat menyampaikan pemahamannya tersebut kepada individu lain. 

3. Asumsi human nature 

Asumsi human nature adalah asumsi mengenai karakteristik psikologis individu dan hubungan 

individu tersebut dengan lingkungannya. 

4. Asumsi metodologi 

Asumsi metodologi adalah asumsi mengenai bagaimana para pakar ilmu sosial meneliti dan 

memahami dunia sosial. Asumsi ini berkenaan dengan ketiga asumsi sebelumnya. 

Untuk masing-masing asumsi di atas, terdapat dua jenis pengelompokan pendekatan terhadap ilmu 

sosial, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pengaruh dua pendekatan tersebut terhadap 

keempat asumsi di atas dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 - Dua pendekatan pada masing-masing asumsi 

 Subjektif Objektif 

Ontologi 

Nominalisme 
Golongan nominalis berpendapat bahwa 
suatu fenomena sosial hanya 
merupakan produk persepsi dan intuisi 
dari individu yang terlibat di dalam 
fenomena sosial tersebut. 

Realisme 
Golongan realis berpendapat bahwa 
suatu fenomena sosial merupakan suatu 
hal nyata yang independen dan tidak 
berubah terhadap penilaian individu. 

Epistemologi 

Anti-positivisme 
Golongan anti-positivis berpendapat 
bahwa fenomena sosial hanya dapat 
dipahami oleh individu jika ia terlibat 
langsung di dalam fenomena tersebut. 
Golongan ini menentang adanya 
“pengamat”, yaitu oknum yang 
memahami fenomena sosial dari sisi luar 
fenomena tersebut. 

Positivisme 
Golongan positivis berpendapat bahwa 
individu dapat menjelaskan dan 
memperkirakan fenomena pada dunia 
sosial dengan mencari kesamaan dan 
hubungan sebab akibat antar elemen 
sosial. Pendapat ini mendukung adanya  
“pengamat”. 

Human nature 

Voluntarisme 
Golongan voluntaris berpendapat bahwa 
individu dan aktivitasnya benar-benar 
bebas dari situasi dan lingkungan di 
mana ia berada dan menekankan 
konsep “free-will”, yaitu kebebasan 
berkehendak. 

Determinisme 
Golongan deteminis berpendapat bahwa 
individu dan aktivitasnya sepenuhnya 
ditentukan situasi dan lingkungan di 
mana ia berada. 

Metodologi 

Ideografisme 
Golongan ideografis berpendapat bahwa 
metode yang layak digunakan untuk 
memahami ilmu sosial adalah dengan 
langsung berpartisipasi di dalam 
fenomena-fenomena yang terjadi di 
dalam dunia sosial. 

Nomotetisme 
Golongan nomotetis berpendapat 
bahwa metode yang layak digunakan 
untuk memahami ilmu sosial adalah 
dengan menggunakan metode 
sistematis, antara lain pengujian 
hipotesa, analisis uji coba, dan 
penggunaan teknik kuantitatif pada 
analisis data. 

 

Tradisi yang sepenuhnya mendukung pandangan subjektif disebut “German idealism”, sementara tradisi 

yang sepenuhnya mendukung pandangan objektif disebut “sociological positivism”. Kedua tradisi ini 

telah menjadi perdebatan dan mendominasi pembelajaran ilmu sosial selama lebih dari 200 tahun. 

Namun, pada 70 tahun terakhir, terjadi perkembangan dalam ilmu sosial, yaitu munculnya pandangan 

intermediate yang tidak sepenuhnya mendukung salah satu tradisi, melainkan mendukung kedua 

pandangan, baik subjektif maupun objektif. 
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Assumptions about the Nature of Society 

Selama 20 tahun terakhir, para pakar sosiologi berusaha untuk mengkategorikan berbagai aliran dan 

asumsi meta-sosiologis yang ada pada masing-masing aliran tersebut. 

Dahrendorf dan Lockwood mencoba mengkategorikan pendekatan ilmu sosial berdasarkan keteraturan 

dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Pandangan ini mengundang perhatian besar dan pada 

akhirnya dikenal sebagai “order-conflict debate”. Saat ini, jumlah pendukung teori “order” jauh lebih 

banyak dari jumlah pendukung teori “conflict”. 

Inti dari model “order-conflict” didasarkan pada pemikiran sosiolog-sosiolog seperti Durkheim, Weber, 

dan Pareto yang mendukung pandangan “order”;  dan Marx yang mendukung pandangan “conflict” 

sebagai pendorong terjadinya perubahan pada masyarakat. Order menekankan pada pandangan 

keteraturan, stabilitas dan kecatuan sebagai dasar dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, 

sedangkan conflict lebih menekankan pada perubahan, konflik dan perpecahan sebagai dasar dari 

berbagai fenomena di masayarakt. 

Namun, Cohen mengkritik pendapat Dahrendorf bahwa pandangan “order” dan “conflict” dalam model 

“order-conflict” tidak sepenuhnya terpisah. Ia berpendapat bahwa pandangan “order” dan “conflict” 

tidak saling menjatuhkan, melainkan keduanya berperan dalam perkembangan ilmu sosial dan 

masyarakat. 

Burrel dan Morgan mengajukan istilah “sociology of regulation” dan “sociology of radical change” untuk 

mengkategorikan berbagai pandangan pakar sosiologi dalam bingkai model “order-conflict”. Sociology of 

regulation digunakan untuk mendeskripsikan tulisan dan pemikiran kemasyarakatan yang menekankan 

pada kesatuan, solidaritas dan kohesivitas sebagai dasar fenomena masyarakat. Sedangkan sociology of 

radical change mendeskripsikan tulisan dan pemikiran yang menekankan pada perubahan radikal, 

konflik yang mendasar, dominasi dan kontradiksi struktural yang menjadi ciri-ciri masyarakat modern. 
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Dua Dimensi: Empat Paradigma 

Pada dua bagian sebelumnya telah dibahas dua poros paradigma, poros “subjective-objective” dan poros 

“order-conflict” yang tercermin dalam sociology of regulation dan sociology of radical change. “Empat 

Paradigma” merupakan kombinasi dari masing-masing poros, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1 - Skema empat paradigma pada analisis teori sosial 

Berikut adalah deskripsi keempat paradigma tersebut: 

1. Paradigma Fungsionalis 

Para sosiolog yang menganut paradigma fungsionalis adalah orang-orang yang telah menjadi 

pakar dalam debat “order-conflict”. Paradigma ini menekankan objektivitas pada pandangan 

Sociology of Regulation. Para pakar paradigma ini berpendapat bahwa ilmu sosial dibangun dari 

objek-objek dan relasi-relasi yang konkrit sehingga dapat diukur secara objektif. 

Kekurangan pada teori-teori yang tergolong dalam paradigma ini adalah bahwa teori-teori 

tersebut tidak dapat menjelaskan adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.  

2. Paradigma Interpretif 

Para penganut paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan daripada aspek 

pengamat. Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek regularitas karena 

adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang bersatu dan teratur.  

Paradigma ini merupakan produk langsung dari aliran “German Idealism”. 

3. Paradigma Radikal Humanis 

Paradigma ini hampir serupa dengan paradigma interpretif namun lebih menekankan pada 

perubahan dan transformasi yang terjadi di masyarakat. Pandangan ini dibangun atas asumsi-

asumsi yang bertentangan dengan paradigma fungsionalis, menekankan kesadaran individu 

untuk melawan struktur dan keteraturan sosial yang telah ada, yang akhirnya melahirkan 

perubahan. 

4. Paradigma Radikal Strukturalis 

Pada umumnya memiliki banyak kesamaan dengan paradigma fungsionalis. Perbedaannya, 

paradigma ini menekankan bahwa perubahan sudah menjadi bagian integral dalam masyarakat 
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saat ini. Penganut teori ini berusaha memformulasikan hubungan berbagai aspek yang 

mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Keempat paradigma baru ini diharapkan dapat mencakup semua pandangan dan aliran yang terdapat 

dalam pembelajaran ilmu sosial. 
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