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� Paradigma adalah sudut pandang atau cara memandang suatu 

realita atau fenomena. Sementara teori dimaksudkan untuk 

menjelaskan sesuatu atau mengapa suatu realita atau 

fenomena terjadi. 

� Paradigma adalah pandangan dunia (world view) dimana teori, 

praktek, pengetahuan, ilmu dan pola fikir dikonseptualisasikan.

� Fundamental frames of reference (kerangka acuan 

fundamental) yang menjadi dasar teori dan penyelidikan sosial.

� Paradigma seringkali sulit dikenali sebab penerimaan atas suatu 

paradigma berlangsung tanpa konsesus tertulis, bahkan 

terkadang diadopsi tanpa sadar.

� Serangkaian asumsi, ide, pemahaman dan nilai-nilai 

(umumnya tidak tertulis)  yang menghimpun aturan tentang 

apa yg relevan dan yg tidak relevan, apa pertanyaan yg harus 

diajukan dan apa yg tidak, apa pengetahuan yg dipandang 

legitimate dan apa praktek-praktek yg dianggap benar.

� Paradigma memainkan peran penting dalam memajukan ilmu 

pengetahuan. Misal,

� Paradigma Copernicus bahwa matahari mengelilingi bumi 

(bukan sebaliknya)

� Paradigma mekanistik Newton

� Paradigma relativitas Einstein

� Paradigma ekologi Capra
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� Paradigma ilmu pengetahuan dapat menjadi pembatas tumbuh 

atau timbulnya penemuan-penemuan baru.  

� Namun ketika tidak ada terobosan baru dalam ilmu 

pengetahuan (karena keterbatasan paradigma yang dianut), 

maka yang terjadi tumbuh paradigma baru menggantikan 

paradigma lama. Teori baru, konsep-konsep baru dan hipotesa 

baru bermunculan.

� Dalam paradigma ilmu-ilmu sosial tidak ada yang benar atau 

salah. Yang ada adalah paradigma yang lebih bermanfaat atau 

kurang bermanfaat. Setiap paradigma menawarkan cara 

pandang tertentu dalam melihat kehidupan sosial. Setiap 

paradigma mempunyai asumsi-asumsi tertentu tentang wujud 

realita sosial (the nature of social reality).

� Dua manfaat yang diperoleh bila suatu penelitian berlangsung 

di bawah naungan suatu paradigma:

� Kita dapat memahami pihak lain yang memiliki cara 

pandang dan tindakan yang berbeda karena bekerja di 

bawah paradigma yang berbeda

� Kita dapat memperoleh new ways of seeing & explaining 

things bila kita “melangkah keluar” dari paradigma yang 

dianut. Biasanya hal ini terjadi bila paradigma yang dianut 

untuk memahami suatu realita ternyata salah.
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� Positivistik

� Diperkenalkan oleh August Comte (1798-1857)

� Kehidupan masyarakat dapat diteliti secara ilmiah. 
Dengan menggunakan observasi yg bertumpu pada 
panca indera, ilmu pengetahuan dapat memberikan 
penjelasan yg obyektif tentang suatu kehidupan sosial 
yang semula hanya berlandaskan pada agama (tahap 1 
sejarah ilmu) dan metafisik (tahap 2 sejarah ilmu).

• Social Darwinism

� Suatu sistem masyarakat - seperti halnya yang 
berlangsung dalam evolusi spesies menurut On the 
Origin of Species (Darwin 1858) – akan bergerak 
semakin baik dan semakin sejahtera (Herbert Spencer 
1820-1903)

� Paradigma Konflik

� Karl Marx (1818-1883), class struggle

� Georg Simmel (1858-1918), small-scale conflict

� Michel Chossudovsky, 1997, IMF dan WB merupakan 

dua institusi internasional yang justru mengakibatkan 

kemiskinan meluas dan bukan sebaliknya.

• Paradigma Struktural Fungsional

• Paradigma Feminis
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� Penelitian sosial merupakan suatu upaya sistematis untuk 
menerangkan suatu fenomena sosial dengan memandang 
dan mengukur fenomena tersebut sebagai hubungan antar 
variabel.

Konsep Konsep

Variabel Variabel

Definisi 

Operasional

Definisi 

Operasional

Proposisi

Hipotesa

Hipotesa Uji

Teori

� Konsep: istilah dan definisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, 
kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu 
sosial.

� Melalui konsep peneliti dapat menyederhanakan 
pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk 
menggambarkan suatu peristiwa (events) yang saling 
berkaitan.

� Dua macam konsep: konkrit dan abstrak.

� Konsep yang bersifat konkrit adalah konsep yang jelas 
hubungannya dengan fakta dan realitas yang diwakili. 
Konsep langsung dapat diamati & diukur. Misal, konsep 
mobil. 
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� Konsep yang bersifat abstrak, banyak dijumpai dalam 
penelitian sosial. Konsep macam ini sering disebut sebagai 
konsep yang konstruk (constructed concept) karena 
dikonstruksikan dari konsep yang lebih rendah tingkatan 
abstraksinya. 

� Semakin besar jarak antara konsep yang bersifat konstruk 
dengan fakta empiris atau kegiatan yang ingin digambarkan, 
semakin besar kemungkinan terjadinya salah pengertian serta 
salah penggunaan.

� Konsep menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, 
antara realitas dan abstraksi.

� Contoh konsep: ambivalensi fungsional, kecerdasan, 
kelangsungan hidup anak, produktivitas kerja, pekerjaan 
sektor informal, dan sebagainya.

� Hubungan logis antara dua konsep disebut proposisi. Untuk 

analisis sederhana, suaatu realitas sosial dapat 

digambarkan sbagai suatu proposisi.  Dalam analisis yang 

lebih kompleks realitas sosial sering digambarkan sebagai 

hubungan antar beberapa konsep atau proposisi.

� Proposisi tidak punya format tertentu. Biasanya disajikan 

dalam bentuk suatu kalimat pernyataan yang menunjukkan 

hubungan antara dua konsep

� Misal (merujuk pada Harris & Todaro dalam buku 

Singarimbun), “Proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh 

perbedaan upah”.


