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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya 

saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun berdasarkan konsep tertentu, yang di 

dalamnya membahas patologi sosial. makalah ini saya buat agar kita mengetahui masalah-masalah yang 

ada dalam masyarakat. 

 Sesuai dengan pepatah “Tiada Gading yang Tak Retak” demikian adanya makalah ini. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sungguh saya harapkan. Tidak lupa saya 

mengucapkan terimakasih kepada semlua pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini. 

 Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap makalah ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. 

  

 

 

 

 

Yogyakarta, 25 November 2010 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang 

berlaku di masyarakat. Apabila semua angota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, 

niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, 

sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma 

dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat 

dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif 

psikologi adalah patologi sosial. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai 

permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. 

 

Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah sosial apabila bersangkutan dengan 

hubungan antarmanusia dan mengganggu keutuhan bermasyarakat. Dalam hal ini saya akan 

membahas masalah patologi sosial yang ada dalam masyarakat. 

Patogi sosial merupakan suatu ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh 

faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan 

dengan hakekat adanya mnusia dalam hidup masyarakat. Patologi sosial ini juga disebut pula 

sebagai masalah-masalah yang timbul dalam suatu masyarakat, yang mana kehadirannya tidak 

diharapkan. 

 Masalah-masalah sosial ini pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi structural dari 

totalitas system sosial. Pada kenyataanya banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam 

kehidupan kita terutama adalah masalah remaja. Masa remaja merupakan mas dimana mereka 

mencari identitas, sehingga masa ini merupakan masa yang sangat rawan bagi mereka. 

 Permasalahan ini timbul akibat dari kesalahan dari pergaulan seorang anak dan  kurang 

kontrolnya orang tua terhadap aktifitasa anak. Pengaruh sosial dan cultural memainkan peranan 

yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. 

Perilaku naka-anak remaja merupakan suatu tindakan yang menunjukkan tanda-tanda kurang 

atau tidak ada konfirmasi terhadap norma-norma sosial. Masalah-masalah yang timbul dalam 

masa ini antara lain adalah merokok, penyalahgunaan psikotropika, seks bebas, perkelahian, dan 

sebagainya. 

 Masalah-masalah yang timbul ini merupakan suatu tindakan yang menyeleweng dari segi 

norma, yang sebaiknya hal ini tidak dilakukan. Tetapi walau demikian , tidak bisa dipungkiri lagi 



bahwasannya penyakit-penyakit sosial ini makin meraja lela terutama di kalangan remaja. Yang 

kehadiranyya sangat meresahkan bagi kita.  

 Contoh beberapa masalah remaja yang ada di desa saya yang ingin saya bahas antara lain 

; penyalahgunaan narkoba, miras, dan seks bebas. Masalah ini merupakan suatu masalah yang 

yang timbul dalam pergaulan remaja, yang mana kehadirannya tidak diharapkan. 

 Tingkah laku ini timbul karena adanya kegagalan dalam mengontrol diri terhadap implus-

implus yang masuk dalam pergaulan remaja. Hal ini terjadi karena individu masih mencari 

identitas mereka dan belum memiliki pendirian yang baik, sehingga mereka terjerumus dalam 

dunia baru mereka. Sehingga mereka terpengaruh terhadap teman-teman yang mengkin bergaul 

dengan mereka. Hal ini merupakan satu masalah yang mungkin berpengeruh kedepannya.  

B. Tujuan 

1. Memberikan pengetian mengenai patologi sosial. 

2. Memberikan contoh masalah-masalah yang timbul dalam pergaulan remaja di masyarakat. 

 

Dan untuk memudahkan mengamati masalah-masalah sosial, Stark (1975) membagi masalah 

sosial menjadi 3 macam yaitu : 

(1) Konflik dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, 

pelecehan seksual dan masalah lingkungan. 

(2) Perilaku menyimpang, seperti : kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, 

kenakalan remaja dan kekerasan pergaulan. 

(3) Perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti 

urbanisasi) dan kesehatan seksual. 

 


