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Setelah anda mempelajari modul ini diharapkan dapat :
a. Dapat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu dan metode dalam mengkaji fenomena social
b. Dapat menggambarkan konsep-konsep realitas social budaya dalam masyarakat
c. Dapat mendeskripsikan hubungan antara berbagai konsep tentang realitas social budaya
d. Dapat mengidentifikasikan data sosiologis dan antropologis tentang fenomena social di 

lingkungan setempat

Sebelum anda mempelajari uraian berikut, coba renungkan  sekelompok manusia atau
masyarakat yang ada di sekitar anda.  Apakah masyarakat yang ada di sekitar kita dapat dikaji secara 
ilmiah? Ilmu apakah yang mempelajari masyarakat? Apa sajakah realitas social budaya yang ada di 
sekitar kita? Bagaimana mengidentifikasikan data-data tentang fenomena social di lingkungan kita? 
Cobalah rumuskan jawabannya menurut pengertian anda sendiri. Setelah itu coba anda 
membandingkan jawabannya  dengan apa yang diuraikan dalam modul ini.

PERKEMBANGAN  SOSIOLOGI  DAN  ANTROPOLOGI

        Sosiologi berkembang melalui perjalanan panjang selama berabad-abad yang dibagi menjadi 
periode abad pencerahan, abad revolusi, perubahan besar masyarakat, kelahiran sosiologi hingga 
munculnya sosiologi modern. Kelahiran sosiologi  dilatar be;lakangi oleh situasi masyarakat eropa 
pasca revolusi industri di Inggris, revolusi social di Inggris dan revolusi Perancis. Dimana kondisi 
masyarakat Eropa  mengalami perubahan besar ke dalam kondisi yang positif maupun negatif. 
Kondisi negatif masyarakat Eropa pada masa itu seperti meningkatnya 
pengangguran,kemiskinan,kriminalitas dan munculnya masyarakat anarki telah mendorong beberapa 
ilmuwan Eropa untuk mengkaji kondisi masyarakat yang demikian secara ilmiah. 
         Auguste Comte ilmuwan Perancis yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi  dalam  
bukunya  Cours de Philosophie Positive, sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat 
secara ilmiah, sehingga ia digelari  “Bapak   Sosiologi’. Sejak itu lahir ilmuwan-ilmuwan yang 
mengupas tentang sosiologi seperti Herbert Spencer, Karl Max, Emille Durkheim, Max Weber.
          Perkembangan pesat sosiologi modern terjadi di Amerika Serikat, karena pendekatan sosiologi 
lama ala Eropa tidak relevan lagi  dengan kondisi social masyarakat dunia yang penuh gejolak, 
sehingga perlu dicari pendekatan baru. Pendekatan sosiologi modern ini cenderung mikro (empiris).

Bagaimana dengan perkembangan antropologi  ?

Perkembangan antropologi menurut Koentjaraningrat seorang ahli antropologi Indonesia dibagi 
menjadi empat fase  sebagai berikut  :

a. Fase pertama (sebelum tahun 1800-an), para ilmuwan berusaha mengumpulkan 
mengintegrasikan bahan-bahan etnografi.

b. Fase kedua (tahun 1800-an),antropologi sudah mulai mempelajari masyarakat dan kebudayaan 
primitif untuk tujuan akademios

c. Fase ketiga(awal tahun 1900-an), antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme.
d. Fase keempat(setelah tahun 1930-an), terjadi perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan 

pada penduduk pedesaan di luar Eropa saja,tetapi juga suku bangsa di pedesaan Eropa.
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SOSIOLOGI  DAN ANTROPOLOGI SEBAGAI ILMU DAN METODE

         Sebelum manusia  mengenal ilmu pengetahuan (science), manusia  lebih dulu mengenal 
pengetahuan (knowledge). Pengetahuan sendiri adalah segenap yang diketahui manusia sebagai 
hasil; kerja pancainderanya contohnya pengetahuan tentang bintang di langit karena melihatnya 
dimalam hari, tapi tidak semua pengetahuan dapat diperoleh  hanya dengan mengandalkan hasil 
kerja pancaindera saja, ada pengetahuan yang cara memperolehnya harus melalui cara-cara yang 
berssifat sistematis dengan menggunakan logika dan telah teruji secara obyektif kebenarannya. 
Pengetahuan yang demikian disebut dengan ilmu Pengetahuan (science)  contohnya pengetahuan 
tentang cara membuat pesawat terbang.
          Berdasarkan obyeknya ilmu pengetahuan terdiri dari ilmu alam, ilmu social, humaniora dan 
matematika. Sedangkan berdasarkan penerapnnya ilmu pengetahuan terdiri dari pure science(ilmu 
murni) dan applied Science (ilmu terapan).
      

Dimanakah kedudukan sosiologi antropologi dalam kelompok ilmu pengetahuan ?

Menurut Comte sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti teman dan kata logos yang 
berarti ilmu atau bicara tentang. Jadi sec 
ara etimologi sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat.Secara keilmuan sosiologi  adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan timbal balik  antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 
maupun kelompok dengan kelompok di masyarakat.

      Seperti halnya sosiologi , kata antropologi juga berasal dari bahasa latin yaitu antropos yang 
berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologi berarti ilmu tentang manusia. Secara 
keilmuan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi ke anekaragaman. Ciri-ciri 
fisik serta kebudayaan yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lain berbeda-
beda.  

Ciri-ciri  sosiologi dan antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah:

a. empiris artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan 
akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif

b. teoritis artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil 
pengamatan

c. kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas 
serta memperkuat teori-teori yang lama

d. non etis artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah 
tersebut tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam

     Obyek sosiologi adalah masyarakat dengan focus pada hubungan antarmanusia dalam masyarakat 
dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.

     Tujuan sosiologi adalah meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan hidupnya.Adapun kegunaan sosiologi adalah untuk memecahkan masalah-
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masalah social di masyarakat melaui kegiatan penelitian dan memberikan data-data social dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
      
     Obyek antropologi adalah manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perialkunya, dan 
kebudayaannya. Adapun tujuan antropologi dibagi dua akademis dan praktis. Tujuan akademisnya 
berusaha memberi pengertian tentang manusia sebagai masyarakat, suku bangsa, perilaku dan 
kebudayaannya. Tujuan praktis adalah mempelajari manusia, perilaku, dan kebudayaanyya guna 
membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri.

      Pokok bahasan atau ruang lingkup antropologi ada dua yaitu antropologi fisik yang membahas 
manusia yang terkait dengan cirri-ciri fisiknya dan antropologi budaya yang memusatkan perhatian 
pada manusia sebagai makhluk social dalam masyarakat dan juga pada kebudayaan yang dihasilkan 
manusia tersebut.

Dengan demikian hakikat sosiologi dan antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah :
a. keduanya adalah ilmu social
b. bersifat normative
c. tergolong ke dalam ilmu murni dan juga ilmu terapan
d. ilmu pengetahuan yang abstrak
e. bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum manusia dan masyarakatnya
f. ilmu pengetahuan umum

Apa sajakah metode sosiologi dan antropologi dalam mempeolajari gejala-gejala kemasyrakatan  ?

Menurut Paul  B. Horton, tekhnik riset dalam sosiologi antara lain:
a. study cross-sectional dan longitudinal
b. eksperimen laboratorium dan lapangan
c. penelitian pengamatan

Sorjono Soekanto mengemukakan metode atau tekhnik yang digunakan dalam sosiologi adalah :
a. metode kualitatif terdiri dari metode histories, komparatif,studi kasus
b. metode kuantitaif seperti metode statistik

Selain itu metode lainnya adalah metode deduktif, induktif, empiris, rasional, fungsional

Metode yang digunakan dalam ilmu antropologi yaitu  :
a. pengumpulan fakta
b. penentuan cirri-ciri umum dan system (klasifikasi)
c. verifikasi(pengujian)
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KONSEP-KONSEP REALITAS SOSIAL BUDAYA

Konsep-konsep realitas social budaya secara garis besar terdiri dari  :
a. masyarakat
b. organisasi social
c. dinamika social

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta. Pengertian masyarakat 
mencakup interaksi social, perubahan social dan rasa kebersamaan.  Masyarakat sering juga  disebut 
system social.

Ciri-ciri masyarakat pada umumnya adalah :
a. manusia yang hidup bersama
b. bergaul dalam waktu yang cukup lama
c. sadar merupakan satu kesatuan
d. suatu system kehidupan bersama

Unsur-unsur agar terbentuk masyarakat antara lain :
a. tedapat sekumpulan orang
b. berdiam di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama
c. menghasilkan system nilai

Menurut Loomis masyarakat sebagai system social memiliki 9 unsur yaitu
a. kepercayaan dan pengetahuan
b. perasaan
c. tujuan
d. kedudukan dan peran
e. kaidah/norma
f. tingkat/pangkat
g. kekuasaan
h. sanksi
i. fasilitas(sarana)

Organisasi social adalah cara-cara perilaku masyarakat yang terorganisasi secara social yang 
merupakan  jaringan hubungan antar warga masyarakat. Di dalam organisasi social terdapat unsure-
unsur seperti kelompok social dan perkumpulan, lembaga-lembaga social.

Kelompok social adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan 
saling berinteraksi. Klasifikasi kelompok social adalah : 
a. kelompok social yang teratur
b. in group dan out group
c. kelompok primer dan sekunder
d. paguyuban dan patembayan
e. kelompok formal dan informal
f. kelompok social yang tidak teratur yaitu kerumunan dan publik
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Lembaga social adalah suatu system norma untuk mencapai suatu system norma untuk mencapai 
suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat

Tipe-tipe lembaga social antara lain :
a. dari perkembangannya yaitu crescive institution dan enacted  institution
b. dari system nilai yang diterima masyarakat yaitu basic institution dan subsidiary institution
c. dari penerimaan masyarakat yaitu approved –socially sanctioned institution dan unsanctioned 

institution
d. dari penyebarannya yaitu general institution dan restricted institution
e. dari fungsinya yaitu operative institution dan regulative institution

Dinamika social adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada fakta-fakta 
social yang meliputi pengendalian social, penyimpangan social, mobilitas social dan perubahan 
social.

Konseop-konsep yang diperlukan untuk menganalisa dinamika dan perubahan masyarakat dan 
kebudayaan yaitu internalisasi, sosialisasi,enkulturasi,difusi,akulturaasi,asimilasi,inovasi,discovery 
dan invention.

Untuk memantapkan pemahaman anda tentang materi di atas, kerjakan latihan berikut ini di lembar 
kertas folio bergaris  !

LATIHAN I
1. Jelaskan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan
2. Jelaskan 2 perbedaan dan 2 persamaan antara sosiologi dan antropologi
3. Jelaskan apakah sebenarnya manfaat kita belajar sosiologi dan antropologi ?
4. Apakah tujuan antropologi
5. Tuliskan 2 contoh kelompok social yang teratur dan  2 contoh kelompok social yang 

tidak teratur
6. Jelaskan yang dimaksud dengan ilmu murni dan ilmu terapan
7. Jelaskan latar belakang lahirnya sosiologi di Eropa
8. Jelaskan 4 ciri-ciri ilmu pengetahuan
9. Jelaskan cirri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
10. Jelaskan 2 pokok kajian  antropologi

    

LATIHAN II
Carilah 1  berita di media massa atau internet  dengan tema  kemiskinan, 

kriminalitas,masalah remaja,perang. Pilihlah salah satu tema yang paling menarik buat anda. Berita 
kemudian ditempel di kertas HVS  Quarto dan  cobalah menganalisa untuk mencari penyebab 
masalah tersebut dan cara penanggulanggannya,.analisa ditulis dengan tulisan tangan 
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Setelah anda mempelajari modul ini diharapkan dapat :

a. Dapat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu dan metode dalam mengkaji fenomena social


b. Dapat menggambarkan konsep-konsep realitas social budaya dalam masyarakat


c. Dapat mendeskripsikan hubungan antara berbagai konsep tentang realitas social budaya


d. Dapat mengidentifikasikan data sosiologis dan antropologis tentang fenomena social di lingkungan setempat


Sebelum anda mempelajari uraian berikut, coba renungkan  sekelompok manusia atau masyarakat yang ada di sekitar anda.  Apakah masyarakat yang ada di sekitar kita dapat dikaji secara ilmiah? Ilmu apakah yang mempelajari masyarakat? Apa sajakah realitas social budaya yang ada di sekitar kita? Bagaimana mengidentifikasikan data-data tentang fenomena social di lingkungan kita? Cobalah rumuskan jawabannya menurut pengertian anda sendiri. Setelah itu coba anda membandingkan jawabannya  dengan apa yang diuraikan dalam modul ini.


PERKEMBANGAN  SOSIOLOGI  DAN  ANTROPOLOGI


        Sosiologi berkembang melalui perjalanan panjang selama berabad-abad yang dibagi menjadi periode abad pencerahan, abad revolusi, perubahan besar masyarakat, kelahiran sosiologi hingga munculnya sosiologi modern. Kelahiran sosiologi  dilatar be;lakangi oleh situasi masyarakat eropa pasca revolusi industri di Inggris, revolusi social di Inggris dan revolusi Perancis. Dimana kondisi masyarakat Eropa  mengalami perubahan besar ke dalam kondisi yang positif maupun negatif. Kondisi negatif masyarakat Eropa pada masa itu seperti meningkatnya pengangguran,kemiskinan,kriminalitas dan munculnya masyarakat anarki telah mendorong beberapa ilmuwan Eropa untuk mengkaji kondisi masyarakat yang demikian secara ilmiah. 


         Auguste Comte ilmuwan Perancis yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi  dalam  bukunya  Cours de Philosophie Positive, sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat secara ilmiah, sehingga ia digelari  “Bapak   Sosiologi’. Sejak itu lahir ilmuwan-ilmuwan yang mengupas tentang sosiologi seperti Herbert Spencer, Karl Max, Emille Durkheim, Max Weber.


          Perkembangan pesat sosiologi modern terjadi di Amerika Serikat, karena pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi  dengan kondisi social masyarakat dunia yang penuh gejolak, sehingga perlu dicari pendekatan baru. Pendekatan sosiologi modern ini cenderung mikro (empiris).


Bagaimana dengan perkembangan antropologi  ?


Perkembangan antropologi menurut Koentjaraningrat seorang ahli antropologi Indonesia dibagi menjadi empat fase  sebagai berikut  :


a. Fase pertama (sebelum tahun 1800-an), para ilmuwan berusaha mengumpulkan mengintegrasikan bahan-bahan etnografi.


b. Fase kedua (tahun 1800-an),antropologi sudah mulai mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif untuk tujuan akademios


c. Fase ketiga(awal tahun 1900-an), antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme.


d. Fase keempat(setelah tahun 1930-an), terjadi perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan pada penduduk pedesaan di luar Eropa saja,tetapi juga suku bangsa di pedesaan Eropa.


SOSIOLOGI  DAN ANTROPOLOGI SEBAGAI ILMU DAN METODE


         Sebelum manusia  mengenal ilmu pengetahuan (science), manusia  lebih dulu mengenal pengetahuan (knowledge). Pengetahuan sendiri adalah segenap yang diketahui manusia sebagai hasil; kerja pancainderanya contohnya pengetahuan tentang bintang di langit karena melihatnya dimalam hari, tapi tidak semua pengetahuan dapat diperoleh  hanya dengan mengandalkan hasil kerja pancaindera saja, ada pengetahuan yang cara memperolehnya harus melalui cara-cara yang berssifat sistematis dengan menggunakan logika dan telah teruji secara obyektif kebenarannya. Pengetahuan yang demikian disebut dengan ilmu Pengetahuan (science)  contohnya pengetahuan tentang cara membuat pesawat terbang.


          Berdasarkan obyeknya ilmu pengetahuan terdiri dari ilmu alam, ilmu social, humaniora dan matematika. Sedangkan berdasarkan penerapnnya ilmu pengetahuan terdiri dari pure science(ilmu murni) dan applied Science (ilmu terapan).


Dimanakah kedudukan sosiologi antropologi dalam kelompok ilmu pengetahuan ?


Menurut Comte sosiologi berasal dari kata latin socius yang berarti teman dan kata logos yang berarti ilmu atau bicara tentang. Jadi sec 


ara etimologi sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat.Secara keilmuan sosiologi  adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik  antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok di masyarakat.


      Seperti halnya sosiologi , kata antropologi juga berasal dari bahasa latin yaitu antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologi berarti ilmu tentang manusia. Secara keilmuan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi ke anekaragaman. Ciri-ciri fisik serta kebudayaan yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda.  


Ciri-ciri  sosiologi dan antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah:

a. empiris artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif


b. teoritis artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan


c. kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama


d. non etis artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam


     Obyek sosiologi adalah masyarakat dengan focus pada hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.


     Tujuan sosiologi adalah meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.Adapun kegunaan sosiologi adalah untuk memecahkan masalah-masalah social di masyarakat melaui kegiatan penelitian dan memberikan data-data social dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.


     Obyek antropologi adalah manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perialkunya, dan kebudayaannya. Adapun tujuan antropologi dibagi dua akademis dan praktis. Tujuan akademisnya berusaha memberi pengertian tentang manusia sebagai masyarakat, suku bangsa, perilaku dan kebudayaannya. Tujuan praktis adalah mempelajari manusia, perilaku, dan kebudayaanyya guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri.


      Pokok bahasan atau ruang lingkup antropologi ada dua yaitu antropologi fisik yang membahas manusia yang terkait dengan cirri-ciri fisiknya dan antropologi budaya yang memusatkan perhatian pada manusia sebagai makhluk social dalam masyarakat dan juga pada kebudayaan yang dihasilkan manusia tersebut.


 Dengan demikian hakikat sosiologi dan antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah :


a. keduanya adalah ilmu social


b. bersifat normative


c. tergolong ke dalam ilmu murni dan juga ilmu terapan


d. ilmu pengetahuan yang abstrak


e. bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum manusia dan masyarakatnya


f. ilmu pengetahuan umum


Apa sajakah metode sosiologi dan antropologi dalam mempeolajari gejala-gejala kemasyrakatan  ?


Menurut Paul  B. Horton, tekhnik riset dalam sosiologi antara lain:

a. study cross-sectional dan longitudinal


b. eksperimen laboratorium dan lapangan


c. penelitian pengamatan


Sorjono Soekanto mengemukakan metode atau tekhnik yang digunakan dalam sosiologi adalah :

a. metode kualitatif terdiri dari metode histories, komparatif,studi kasus


b. metode kuantitaif seperti metode statistik


Selain itu metode lainnya adalah metode deduktif, induktif, empiris, rasional, fungsional


Metode yang digunakan dalam ilmu antropologi yaitu  :


a. pengumpulan fakta


b. penentuan cirri-ciri umum dan system (klasifikasi)


c. verifikasi(pengujian)


KONSEP-KONSEP REALITAS SOSIAL BUDAYA


Konsep-konsep realitas social budaya secara garis besar terdiri dari  :


a. masyarakat


b. organisasi social


c. dinamika social


Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta. Pengertian masyarakat mencakup interaksi social, perubahan social dan rasa kebersamaan.  Masyarakat sering juga  disebut system social.

Ciri-ciri masyarakat pada umumnya adalah :


a. manusia yang hidup bersama


b. bergaul dalam waktu yang cukup lama


c. sadar merupakan satu kesatuan


d. suatu system kehidupan bersama


Unsur-unsur agar terbentuk masyarakat antara lain :


a. tedapat sekumpulan orang


b. berdiam di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama


c. menghasilkan system nilai


Menurut Loomis masyarakat sebagai system social memiliki 9 unsur yaitu


a. kepercayaan dan pengetahuan


b. perasaan


c. tujuan


d. kedudukan dan peran


e. kaidah/norma


f. tingkat/pangkat


g. kekuasaan


h. sanksi


i. fasilitas(sarana)

Organisasi social adalah cara-cara perilaku masyarakat yang terorganisasi secara social yang merupakan  jaringan hubungan antar warga masyarakat. Di dalam organisasi social terdapat unsure-unsur seperti kelompok social dan perkumpulan, lembaga-lembaga social.


Kelompok social adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Klasifikasi kelompok social adalah : 

a. kelompok social yang teratur


b. in group dan out group

c. kelompok primer dan sekunder

d. paguyuban dan patembayan

e. kelompok formal dan informal

f. kelompok social yang tidak teratur yaitu kerumunan dan publik


Lembaga social adalah suatu system norma untuk mencapai suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat


Tipe-tipe lembaga social antara lain :


a. dari perkembangannya yaitu crescive institution dan enacted  institution


b. dari system nilai yang diterima masyarakat yaitu basic institution dan subsidiary institution


c. dari penerimaan masyarakat yaitu approved –socially sanctioned institution dan unsanctioned institution


d. dari penyebarannya yaitu general institution dan restricted institution


e. dari fungsinya yaitu operative institution dan regulative institution


Dinamika social adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada fakta-fakta social yang meliputi pengendalian social, penyimpangan social, mobilitas social dan perubahan social.


Konseop-konsep yang diperlukan untuk menganalisa dinamika dan perubahan masyarakat dan kebudayaan yaitu internalisasi, sosialisasi,enkulturasi,difusi,akulturaasi,asimilasi,inovasi,discovery dan invention.


Untuk memantapkan pemahaman anda tentang materi di atas, kerjakan latihan berikut ini di lembar kertas folio bergaris  !

LATIHAN I


1. Jelaskan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan


2. Jelaskan 2 perbedaan dan 2 persamaan antara sosiologi dan antropologi


3. Jelaskan apakah sebenarnya manfaat kita belajar sosiologi dan antropologi ?


4. Apakah tujuan antropologi


5. Tuliskan 2 contoh kelompok social yang teratur dan  2 contoh kelompok social yang tidak teratur


6. Jelaskan yang dimaksud dengan ilmu murni dan ilmu terapan


7. Jelaskan latar belakang lahirnya sosiologi di Eropa


8. Jelaskan 4 ciri-ciri ilmu pengetahuan


9. Jelaskan cirri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan


10. Jelaskan 2 pokok kajian  antropologi


LATIHAN II


Carilah 1  berita di media massa atau internet  dengan tema  kemiskinan, kriminalitas,masalah remaja,perang. Pilihlah salah satu tema yang paling menarik buat anda. Berita kemudian ditempel di kertas HVS  Quarto dan  cobalah menganalisa untuk mencari penyebab masalah tersebut dan cara penanggulanggannya,.analisa ditulis dengan tulisan tangan 
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