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KD : 6.3  Mendeskripsi kan pengenda-lian dan penyimpangan sosial 

Indikator :  

 Mampu menyebutkan contoh pengendalian sosial 

 Mampu menjelaskan pengendalian penyimpangan sosial disekitarnya 

 Mampu menjelaskan peran aktif Lembaga Pengendalian Sosial  

 

 

 

A. PENGENDALIAN SOSIAL 
Pengendalian sosial adalah cara yang dilakukan untuk menjaga agar keteraturan sosial tetap terjaga. 

 

 Ciri-ciri Pengendalian Sosial  : 
a. cara, metode atau teknik untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya penyimpangan 

sosial. 

b. untuk mewujudkan keselarasan antara stabilitas dengan perubahan di masyarakat. 

c. dapat dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh suatu kelompok terhadap 

individu 
d. dilakukan secara timbal balik 
 

 Tujuan Pengendalian Sosial 
a. Keserasian dan ketenteraman. 

b. Pelaku penyimpangan kembali mematuhi norma. 

c. Masyarakat mematuhi norma, baik dengan kesadaran maupun paksaan 

 

 Fungsi Pengendalian Sosial 
a. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial 

b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma 

c. Mengembangkan rasa malu 

d. Mengembangkan rasa takut 

e. Menciptakan sistem hukum 
 

B. UPAYA PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL 

1. Macam-macam Teknik/Cara Pengendalian Sosial 
a. menurut tujuannya 

1) Kreatif atau konstruktif : diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap 

bermanfaat 

2) Regulative : dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat 

3) Eksploratif : dimotivasikan oleh kepentingan diri 

 

b. menurut pelaksanaannya 

1) Cara kompulsi (compultion) : menciptakan suatu situasi yang dapat mengubah sikap 

2) Cara pervasi (pervation) : disampaikan secara berulang-ulang dan terus menerus 
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3) Cara persuasif/tanpa kekerasan : mengajak atau membimbing 

4) Cara koersif atau cara kekerasan/paksaan : dilakukan dengan kekerasan 

 

c. menurut jumlah yang terlihat (pola) 

1) individu terhadap individu : Contohnya seorang ayah yang menasihati anaknya 

2) individu terhadap kelompok : contohnya pelatih sepak bola yang mengarahkan tim 

3) kelompok terhadap kelompok :  contohnya sekelompok mahasiswa KKN 

memberikan penyuluhan pada masyarakat  

4) kelompok terhadap individu : contoh masyarakat yang mengucilkan seorang 

warganya 

 

d. menurut Sifatnya 

1) preventif : bertujuan mencegah 

2) represif : untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran (dipaksa) 

3) gabungan antara preventif dan represif   

 

2. Bentuk-bentuk Pengendalian Sosial 
a. Teguran 

b. Fraundulens: meminta bantuan kepada pihak lain yang dapat mengatasi masalah 

c. Intimidasi :  disertai tekanan, ancaman, dan menakut-nakuti 

d. Ostrasisme atau pengucilan  

e. Kekerasan fisik 

f. Hukuman/sanksi 

g. Gosip atau desas-desus : agar ada rasa takut digosipkan 

 

3. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial 
a. Keluarga 

b. Kepolisian 

c. Pengadilan 

d. Adat 

1) Tradisi, merupakan adat yang sudah lama secara turun temurun. 

2) Upacara, merupakan adat istiadat yang dipakai dalam merayakan hal-hal yang resmi. 

3) Etiket, adalah tata cara dalam masyarakat dan merupakan bentuk sopan santun dalam 

upaya memelihara hubungan baik antara sesama manusia. 

4) Folkways, merupakan adat kebiasaan yang dijalankan dalam masyarakat sehari-hari 

karena dianggap baik dan menyenangkan. 

5) Mode, merupakan adat yang lazim berisi kebiasaaan-kebiasaan dan bersifat hanya 

sementara 

e. Tokoh masyarakat 

 

 

C. SOAL LATIHAN 

1. Pak Bambang selaku Pembina kesiswaan memberikan pembinaan bagi siswa 

yang terlambat. Tindakan Pak Bambang termasuk ke dalam pengendalian sosial 

yang bersifat…. 

2. Pembubaran massa demonstran oleh Pihak yang berwajib secara paksa 

merupakan pengendalian sosial yang bersifat….. 

3. Pengendalian sosial yang bersifat mencegah disebut…. 



4. Berikan contoh pengendalian social didalam lingkungan keluarga yang bersifat 

konstruktif !! 

5. Lembaga pengendalian social yang merupakan seseorang atau golongan yang 

tanpa struktur formal (biasanya hanya memiliki sifat kewibaan) adalah… 
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