
BAB II 

TEORI STRATIFIKASI SOSIAL 

2.1.Pengertian Stratifikasi Sosial 

     Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti 

mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal tersebut akan menimbulkan sistem yang berlapis-

lapis dalam masyarakat. Kedudukan Raja sangat dihargai dan dihormati dalam masyarakat 

Aboru. Raja merupakan pimpinan tertinggi dalam pola kepemimpinan tradisional, yang telah ada 

sejak zaman para leluhur. Kedudukan Raja ini tentu juga disertai dengan kedudukan lainnya 

yang kemudian membentuk lapisan-lapisan di dalam masyarakat.  Pitirim A Sorokin mengatakan 

bahwa sistem berlapis-lapis itu merupakan  ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat 

yang hidup teratur. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal 

dengan istilah Stratifikasi Sosial (Social Stratification). Kata Stratification berasal dari kata 

stratum (jamaknya; strata yang berarti lapisan).Menurutnya, stratifikasi sosial adalah pembedaan 

penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (secara 

hirarkis).
1
Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih 

rendah.Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan 

dalam pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab dan nilai-nilai sosial serta kurang 

terpenuhinya kebutuhan manusia dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat. 
2
Bentuk konkrit 

daripada lapisan-lapisan di dalam masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga 

macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang didasarkan dalam jabatan-jabatan tertentu 
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di dalam masyarakat.Pada umumnya ketiga bentuk kelas ini mempunyai hubungan yang erat satu 

dengan yang lainnya, dimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi. 

2.2.Proses terjadinya Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi Sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, 

tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Alasan terjadinya 

lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat 

umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta, 

dalam batas-batas tertentu. 

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan 

kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial halnya tidaklah demikian. Untuk meneliti 

terjadinya proses Stratifikasi Sosial dalam masyarakat, dapatlah berpegang pada pokok-pokok 

sebagai berikut :
3
 

1. Sistem stratifikasi sosial berpokok pada sistem pertanggaan (hirarki) dalam masyarakat. 

2. Sistem  stratifikasi sosial dapat dianalisa dalam unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif misalnya, penghasilan, kekayaan, 

keselamatan, wewenang dan sebagainya. 

b. Sistem pertanggaan yang diciptakan warga masyarakat (prestise dan penghargaan). 

c. Kriteria sistem pertanggaan (hirarki), didapatkan berdasarkan kualitas pribadi, 

keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang dan kekuasaan.   

d. Lambang-lambang kedudukan seperti misalnya tingkah laku hidup, cara berpakaian, 

perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi  dan lain-lain. 
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e. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. 

f. Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang 

menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat; 

1) Pola-pola interaksi, keanggotaan organisasi, perkawinan dan sebagainya. 

2) Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, 

3) Kesadaran akan kedudukan masing-masing. 

4) Aktivitas sebagai organ kolektif. 

Seperti yang telah diuraikan diatas, adapula sistem stratifikasi sosial yang dengan sengaja 

disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya dilakukan  terhadap pembagian 

kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formil. Kekuasaan dan 

wewenang merupakan suatu unsur yang khusus dalam sistem stratifikasi sosial di dalam 

masyarakat, yang mana mempunyai sifat yang lain daripada uang, tanah, benda-benda ekonomis, 

ilmu pengetahuan atau kehormatan. Apabila suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, 

maka kekuasaan dan wewenang yang ada padanya harus dibagi-bagi dengan teratur sehingga 

jelas bagi setiap orang dimana tempat dan letak kekuasaan dan wewenangnya dalam organisasi, 

secara vertikal dan horisontal.
4
 

2.3.Sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

     Sifat sistem stratifikasi sosial di dalam suatu masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis 

yakni :
5
 

1. Bersifat tertutup (closed social stratification): sistem ini memungkinkan seseorang untuk 

sulit berpindah dari satu lapisan ke lapisanlain baik yang merupakan gerak ke atas 

maupun gerak ke bawah. Di dalam sistem ini satu-satunya jalan untuk menjadi anggota 
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dari suatu lapisan masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem stratifikasi sosial ini dapat 

terlihat pada masyarakat berkasta dan lebih menekankan pada perbedaan rasial. 

2. Bersifat terbuka (open social stratification): Pada sistem ini, setiap anggota masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan 

atas atau justru sebaliknya jatuh dari lapisan atas ke lapisan bawah. 

 

 

2.4.Kelas-kelas dalam masyarakat (Social Classes) 

Dalam uraian tentang teori masyarakat yang berlapis-lapis senantiasa dijumpai istilah kelas 

sosial (Social Class).
6
 Pembagian kelas-kelas dalam masyarakat disebut class-system. Ada 

kalanya kelas dimaksudkan semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka itu 

diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Dengan demikian maka pengertian kelas adalah 

pararel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu uang, tanah, 

kekuasaan atau dasar lainnya. 

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-

unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan 

dinamakan kelompok kedudukan (status group).
7
 Max Weber mengadakan pembedaan dasar-

dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial dari lapisan-lapisan yang ada di dalam 

masyarakat; akan tetapi ia tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas 

didasarkan pada pemilikan tanah dan benda-benda  serta kelas yang bergerak pada bidang 

ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Max Weber masih menyebutkan adanya golongan 
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yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan yang dinamakannya stand. 
8
 Max Weber 

menganggap bahwa kelas-kelas bukan merupakan kelompok-kelompok sosial, akan tetapi 

merupakan agresi orang-orang yang mempunyai peluang hidup yang sama. Akan tetapi adanya 

kelompok-kelompok sosial (yang disebutkan Kelompok Status atau Status Group) dapat 

diidentifikasikan oleh karena sifatnya yang endogami dan gaya hidup yang sama dari anggota-

anggotanya. Kelompok-kelompok status tadi tetap mempertahankan idenditasnya, sebagai akibat 

dari kaitannya dengan faktor penempatan dan posisi.Untuk mencapai posisi-posisi tertentu 

diperlukan pendidikan tertentu.Weber berpendapat bahwa warga masyarakat terbagi dalam 

kelas-kelas (ekonomis), kelompok status (sosial), dan partai-partai (politis). Weber juga 

menyatakan bahwa suatu kelas mencakup orang-orang yang mempunyai peluang kehidupan 

yang sama, dipandang dari sudut ekonomis.
9
 

Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa 

kriteria yang tradisionil, yaitu:
10

 

a. Besarnya atau ukuran anggota-anggotanya. 

b. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. 

c. Kelanggengan 

d. Tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri khas 

e. Batas-batas yang tegas (antara kelompok tertentu dengan kelompok lainnya) 

f. Antagonisme tertentu yang menyebabkan persaingan antar kelas-kelas sosial 
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Sehubungan dengan kriteria tersebut diatas, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas hidup 

tertentu (life-chances) bagi warganya. Kelas juga mempengaruhi gaya dan tingkah laku hidup 

masing-masing warganya (life-style).  

2.5.Dasar-dasar Stratifikasi Sosial di dalam masyarakat. 

Pada dasarnya golongan yang berada pada lapisan atas, tidak hanya memiliki satu macam 

saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat 

kumulatif. Ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menggolong-golongkan anggota 

masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah sebagai berikut :
11

 

1. Ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan (kebendaan) dapat dijadikan sebagai suatu ukuran; 

barangsiapa memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. 

2. Ukuran kekuasaan. Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar, 

menempati lapisan tertinggi. 

3. Ukuran kehormatan.  Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang 

teratas. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu 

pengetahuan. 

2.6.Unsur-unsur Stratifikasi Sosial dalam masyarakat. 

Hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam teori sosiologi tentang lapisan-lapisan dalam 

masyarakat, adalah kedudukan (status) dan peranan (role).
12

Kedudukan dan peranan juga 

mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat.Sistem sosial adalah pola-pola yang 

mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan 

masyarakat, dan tingkah laku individu-invidu tersebut.Dalam hubungan timbal balik tersebut, 
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kedudukan dan peranan mempunyai arti yang penting, karena langgengnya masyarakat 

tergantung pada keseimbangan kepentingan dari individu-individu tersebut. 

1. Kedudukan (Status) 

Kadang-kadang dibedakan antara pengertian “kedudukan” (status), dengan “kedudukan 

sosial” (social status).
13

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat 

suatu kelompok sehubungan dengan kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. 

Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya 

sehubungan dengan orang-orang lain, dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak 

serta kewajibannya.  

Weber menganggap bahwa status dan kedudukan sebagai hal yang menyangkut gaya hidup, 

kehormatan dan hak-hak istimewa. Weber menyatakan bahwa gaya hidup memberikan 

pembatasan pada pola interaksi. Gejala ini dengan sendirinya mengakibatkan bahwa seseorang 

akan menahan diri untuk bergaul dengan orang lain yang lebih rendah kedudukannya. Hirarki 

status juga mencerminkan dinamikanya tersendiri , dan orang yang secara ekonomis dominan 

mungkin dengan sengaja berusaha dengan berbagai cara yang berbeda untuk meningkatkan 

prestisenya di hadapan masyarakat yang lain. Berbeda dengan kelas ekonomi, kelompok-

kelompok status lebih berlandaskan pada ikatan subyektif antara para anggotanya, yang terikat 

dan menjadi satu karena gaya hidup, nilai serta kebiasaan yang sama.  Uang saja tidak cukup 

diterima di kelompok status yang berprestise tinggi.Latar belakang keluarga dan sejarah juga 

penting.Sebaliknya kelompok status yang berprestise paling bawah merasa terikat karena adanya 
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perasaan bersama bahwa mereka dikucilkan dan dianggap rendah, dan juga karena adanya 

keharusan melaksanakan peran yang memperlihatkan kepatuhan kepada atasannya.
14

 

Batas-batas dari kelompok status biasanya tidak tegas.
15

Kedudukan, mempunyai dua arti 

secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan apabila 

dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan 

kewajiban. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam status, yaitu :
16

 

1. Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperlihatkan 

perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Ascribed Status merupakan status sosial 

seseorang yang diberikan saat lahir. Status ini sangat kaku, tetap sepanjang hidup 

manusia dan tidak bisa dipisahkan dari stereotip positif atau negatif yang terkait dengan 

status asal seseorang. Status ini didasarkan pada jenis kelamin, ras, asal-usul keluarga, 

dan latar belakang etnis. Ascribed Status dapat dijumpai pada masyarakat dengan sistem 

lapisan tertutup. 

2. Achieved Status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha 

yang disengaja.  Kedudukan ini tidak diperoleh  atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat 

terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar 

serta mencapai tujuannya. Kedudukan ini ditentukan oleh prestasi, kinerja atau usaha 

seseorang yang diterima atau dipilih.  

Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status, yang 

merupakan kedudukan yang diberikan.
17

Assigned Status tersebut sering mempunyai 
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hubungan yang erat dengan Achieved Status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau 

golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang 

telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Dalam kedudukan yang dimiliki seseorang akan menimbulkan pertentangan atau konflik 

yang dalam Sosiologi dinamakan “Status Conflict”. Kedudukan macam apa yang dimiliki 

seseorang dapat terlihat pada kehidupan sehari-hari melalui ciri-ciri tertentu yang dinamakan 

status-symbol. 
18

 

2. Peranan (Role) 

Peranan (Role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).
19

Apabila sesorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan 

suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola 

pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang dan juga bahwa 

peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang 

lain sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perikelakuan 

sendiri dengan perikelakuan orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam 

masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. 

Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur yang statis 

yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak 
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menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peranan mencakup 

paling sedikit tiga hal yaitu :
20

 

1) Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu penting bagi struktur sosial.  

Sejalan dengan adanya status conflict, juga ada conflict of roles dan bahkan terjadi suatu 

pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakan.Setiap 

peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang 

disekitarnya atau yang ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur 

oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.
21

 

Konflik peran (conflict of roles) adalah konflik antara peran  yakni dengan dua status atau 

lebih. Konflik peran terjadi ketika bilamana tuntutan dari masing-masing peranan tidak dapat 

dilakukan dengan baik.Konflik antar peran dimulai karena keinginan manusia untuk meraih 

kesuksesan, dan karena tekanan pada individu yang tidak seimbang dan saling bersaing.
22

 

Aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi 

hal sebagai berikut :
23
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1) Bahwa peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak 

dipertahankan kelangsungannya. 

2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap 

mampu untuk melaksanakannya. 

3) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu 

melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin 

pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan pribadi. 

4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu 

masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali 

terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang tersebut. 

2.7  Dampak Stratifikasi Sosial 

Terjadinya stratifikasi sosial juga membawa dampak-dampak yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Dampak dari terjadinya stratifikasi sosial adalah adanya kemauan 

dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing dan berpindah strata. Hal ini 

mendorong setiap individu untuk berprestasi dan bekerja keras.Selanjutnya adalah 

meningkatkan pemerataan pembangunan setiap daerah, baik atas usulan masyarakat di 

wilayah tertentu dan pemerintah guna menghilangkan kesenjangan sosial. Sedangkan 

dampak lain  dari terjadinya stratifikasi sosial yang lebih ekstrim adalah konflik sosial.
24

  

2.8. Konflik Sosial 

Stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh secara langsung ataupun 

tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu dampak dari stratifikasi sosial adalah 

konflik.Perbedaan yang ada diantara kelas sosial dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan 
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sosial maupun iri hati. Jika kesenjangan karena perbedaan tersebut tajam tidak menutup 

kemungkinan terjadinya konflik sosial antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain. 

Menurut Dr. Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang 

langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya.
25

 Dalam pengertian Sosiologis konflik 

dapat didefenisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 
26

 

a.)  Penyebab terjadinya konflik sosial antara lain:
27

 

1. adanya perbedaan kepribadian diantara mereka, yang disebabkan oleh adanya perbedaan 

latar belakang kebudayaan. 

2. adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan individu 

yang lain, sehingga terjadi konflik diantara mereka. 

3. adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok diantara mereka. 

4. adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya 

perubahan nilai/sistem yang berlaku. 

Pada umumnya dapat dilihat bahwa konflik sosial dapat terjadi dikarenakan perbedaan-

perbedaan yang bersifat mendasar yang kemudian berpengaruh pada ruang lingkup yang lebih 

besar. Selain itu pula pergeseran zaman yang membawa perubahan paradigma pada seluruh 

tatanan aspek kehidupan masyarakat. 

b.)  Bentuk-bentuk konflik yang diakibatkan oleh stratifikasi sosial adalah:
28
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 Konflik Antar Kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran 

seperti kekayaan, kekuasaan dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan sosial 

tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas sosial 

maka akan muncul konflik antar kelas. 

 Konflik antar Kelompok Sosial. Masyarakat yang beraneka ragam dan majemuk 

menjadikan timbulnya Kelompok Sosial, diantaranya kelompok sosial berdasarkan 

ideologi, profesi, agama, suku dan ras. Adanya usaha untuk menguasai kelompok lain 

akan mengakibatkan konflik. 

 Konflik antar generasi. Konflik pun dapat terjadi antara generasi tua yang 

mempertahankan nilai, kondisi dan adat lama dengan generasi muda yang ingin 

mengadakan perubahan. 

     c.) Akibat-akibat Konflik:
29

 

1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota. 

2. Hancurnya atau retaknya kasatuan kelompok. 

3. Adanya perubahan kepribadian seorang individu. 

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa akibat dari konflik juga memiliki nilai positif 

dan negatif.Hal ini juga tergantung dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat menyikapi konflik 

yang terjadi. 
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