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Norma Sosial

Tindakan sosial harus didasari dan berpedoman pada norma sehingga mengarah ke nilai sosial
yang dicita-citakan. Berbeda dengan nilai yang bersifat abstrak, norma adalah “pedoman atau
patokan nyata” agar seseorang dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.
Pedoman untuk berperilaku ke arah tujuan yang bernilai baik dinamakan norma sosial.

  Dilihat dari isinya, norma adalah nilai sosial yang disertai sanksi. Masyarakat didorong oleh
sanksi untuk beperilaku menghargai nilai tertentu. Norma sosial tidak lain untuk menjaga norma
sosial agar tetap dihargai dalam kehidupan masyarakat. Perlu diketahui bahwa nilai dan norma
memiliki keterkaitan dengan kultur/budaya sehingga sifatnya relatif- maksudnya terdapat
perbedaan dalam perwujudannya karena bergantung pada tempat dan waktu. Sebagai tata
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kelakuan (kaidah) yang mengatur perilaku sosial, unsur dalam norma sosial meliputi: (1)
perintah, (2) larangan, serta (3) sanksi positif dan negatif.

1. Jenis norma sosial 

    1. Berdasarkan bidang kehidupan masyarakat: norma ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
    2. Berdasarkan sumbernya:

    -  Norma agama bersumber dari wahyu/ajaran Tuhan;
    -  Norma keilmuan bersumber dari keteraturan alam;
    -  Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani;
    -  Norma kesopanan bersumber dari masyarakat;
    -  Norma hukum bersumber dari aturan tertulis/resmi.

3. Berdasarkan tingkatan sanksi:

    -  Cara (usage);
    -  Kebiasaan (folkways);
    -  Tata kelakuan (mores);
    -  Adat istiadat (custom);
    -  Hukum (laws).

  2. Fungsi norma sosial

  

  

Fungsi atau peran norma bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut.
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    -  Pedoman bagi perilaku sosial dalam bermasyarakat.
    -  Kriteria perilaku sosial termasuk penyimpangan atau bukan
    -  Pedoman bagi pelaksanaan pengendalian sosial.

  

Catatan:

  

Ketika perilaku individu sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku, terciptalah
keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sumber : Erlangga Fokus UN 2018 SMA/MA IPS
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