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Perubahan sosial dalam perkembangan sejarah 
selalu dimotori oleh sekelompok orang yang 
menginginkan sebuah perubahan 

Contoh 

Era reformasi 1998 

Demonstrasi Mesir 2010 

Revolusi Industri 

 

Kelompok2 tersebut dalam studi perubahan sosial 
dinamakan gerakan sosial (social movement) 



• Gerakan sosial sering diidentikkan dengan 
masalah politik karena memang gerakan sosial 
lahir dari sebuah kepentingan individu atau 
kelompok masyarakat 

• Gerakan sosial memerlukan sebuah proses 
pengorganisasian massa 

• Gerakan sosial merupakan bentuk dari 
kolektivitas orang2 didalamnya untuk 
membawa atau menentang perubahan 



Gerakan Sosial 

Gerakan sosial ≠ Gerak sosial 
 

Gerak sosial 

Proses perpindahan individu dari status yang satu ke 
status yang lain 

 



Beberapa pengertian gerakan sosial 

• Giddens 
Suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu 
kepentingan bersama 
• Jary and Jary 
Sebuah aliansi sosial dari sejumlah besar orang 
yang berserikat untuk mendorong/menghambat 
suatu segi perubahan sosial dalam masyarakat 
• Meyer and Tarrow 
Tantangan2 bersama yang didasarkan atas tujuan 
dan solidaritas bersama 



4 kriteria gerakan sosial: 

• Adanya kolektifitas 

• Memiliki tujuan bersama 

• Kolektifitas relatif tersebar 

• Tindakannya memiliki spontanitas yang tinggi 

 



Ada beberapa kondisi yang menyebabkan 
munculnya gerakan sosial 

• Sifat pemerintahannya 

• Adanya situasi yang mendorong tumbuhnya 
gerakan sosial 

• Karakter pemimpinnya 



Tahap terbentuknya gerakan sosial 

Horton and Hunt (1992) 

• Tahap ketidaktentraman karena 
ketidakpastian dan ketidakpuasan yang 
semakin meningkat 

• Tahap perangsangan 

• Tahap formalisasi 

• Tahap instutisionalisasi/pelembagaan 

• Tahap pembubaran 



Henslin (2006) 

• Tahap agitasi awal atau kerusuhan 

• Tahap mobilisasi sumber daya 

• Organisasi 

• Institusionasiolisasi 

• Kemunduran organisasi atau kemungkinan 
kebangkitan kembali 



Teori2 gerakan sosial 

a. Teori psikologi 

Menjelaskan bahwa akar tumbuhnya gerakan 
sosial berawal dari faktor kepribadian para 
pengikut gerakan sosial tersebut 

Ada beberapa teori yang menjelaskan 
argumentasi teori psikologi antara lain 



• Teori ketidakpuasan (discontent theory) 

Menyatakan bahwa akar munculnya gerakan 
sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan.  

Ada berbagai ragam ketidakpuasan mulai dari 
luapan kemarahan karena ketidakadilan atau 
terhadap perubahan sosial tertentu 



• Teori ketidakmampuan penyesuaian diri 
pribadi (personal maladjusment theory) 

Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial 
merupakan tempat untuk menyalurkan 
kegagalan pribadi. Orang yang  merasa kecewa 
atau gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam 
gerakan sosial daripada orang yang sudah 
merasa puas 



b. Teori sosiologi 

Teori ini lebih melihat pada faktor masyarakat 
daripada individu sebagai pemicu munculnya 
gerakan sosial 

Ada beberapa teori yang menjelaskan 
argumentasi teori sosiologi antara lain 

 



• Teori deprivasi relatif (relative deprivation theory) 

Menurut teori ini, seseorang merasa kecewa karena 
adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

 

• Teori proses-politik 

Teori ini menekankan pada peluang2 bagi gerakan 
yang diciptakan oleh proses politik dan sosial. Teori 
ini erat kaitannya dengan teori mobilisasi sumber 
daya 



• Teori mobilisasi sumber daya (resource 
mobilization theory) 

Teori ini menekankan pada faktor teknis bkn 
pnyebab munculnya gerakan sosial. Menjelaskan 
pentingnya pendayagunaan sumber daya secara 
efektif dalam menunjang gerakan sosial karena 
gerakan sosial yang berhasil memerlukan 
organisasi dan taktik yang efektif 

 


