
Nilai dan Norma Sosial 

 

 Manusia tercipta sebagai mahluk pribadi sekaligus sebagai mahluk sosial. Sebagai 

mahluk pribadi, manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. 

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia 

memerlukan orang lain untuk mencapai tujuannya dengan berinteraksi dengan manusia lain 

sebagai mahluk sosial. Kehidupan bersama manusia baik sebagai mahluk pribadi maupun 

mahluk sosial selalu dilandasi aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, manusia tidak bisa 

berbuat dan bertindak semaunya. Aturan-aturan berupa nilai dan norma sosial diciptakan dan 

disepakati bersama untuk mencapai ketentuan dan kenyamanan hidup bersama dengan orang 

lain. 

 

1. Nilai Sosial 

   a. Pengertian Nilai Sosial 

 Menurut Horton dan Hunt dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2004: 35) 

nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti atau tidak berarti. Nilai 

pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi tidak 

menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai adalah suatu bagian 

penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat 

diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh 

masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. 

 Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang 

menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk.  Di bawah 

ini akan dijelaskan lebih lanjut beberapa definisi nilai sosial dari beberapa ahli yaitu : 

1) Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung 

lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas 

harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan 

yang dianut masyarakat. tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan 

masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Contoh, masyarakat yang tinggal 



di perkotaan lebih menyukai persaingan karena dalam persaingan akan muncul 

pembaharuan-pembaharuan. Sementara apda masyarakat tradisional lebih cenderung 

menghindari persaingan karena dalam persaingan akan mengganggu keharmonisan 

dan tradisi yang turun-temurun.  

2) Drs. Suparto mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam 

masyarakat. Di antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk 

mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Selain itu, nilai sosial 

juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-

peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan 

sesuai dengan peranannya. Contohnya ketika menghadapi konflik, biasanya 

keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. Nilai 

sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok 

masyarakat. Dengan nilai tertentu anggota kelompok akan merasa sebagai satu 

kesatuan. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku 

manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berprilaku sesuai 

dengan nilai yang dianutnya.  

3) Kimball Young Mengemukakan nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering 

tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat.  

4) A.W.Green  

Nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap 

objek. 

5) M.Z.Lawang  

Menyatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan,yang pantas, 

berharga,dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. 

6) D.Hendropuspito.  

Menyatakan nillai sosial adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena 

mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. 

7) Prof Dr Notonegoro, nilai sosial dibagi menjadi 3:  

Nilai material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, misalnya 

makanan, air, atau pakaian.  

Nilai vital, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan 



kegiatan dan aktivitas.  

Nilai kerohanian, yakni segala sesuatu yang berguna bagi batin atau kerohanian 

manusia.  

Nilai (value) mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, cara untuk 

mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai benar (mempunyai nilai kebenaran), 

indah (nilai keindahan/estetik), religius (nilai ketuhanan). Nilai merupakan kumpulan sikap 

dan perasaan-perasaan yang diwujudkan melalui perilaku yang mempengaruhi perilaku sosial 

orang yang memiliki nilai. Nilai merupakan sikap-sikap dan perasaan yang diterima secara 

luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan yang benar dan penting. 

Nilai sosial lahir dari kebutuhan kelompok sosial akan seperangkat ukuran untuk 

mengendalikan beragam kemauan warganya yang senantiasa berubah dalam berbagai situasi. 

Suatu masyarakat akan tahu mana yang baik dan mana atau buruk, benar atau salah, dan 

boleh atau dilarang. Nilai sosial yang terbukti langgeng dan (tahan zaman) akan membaku 

menjadi sistem nilai budaya. Berdasarkan sistem yang abstrak dinamika kehidupan 

masyarakat menjadi terarah dan stabil. 

 

 

 

 b.  Ciri-ciri Nilai Sosial  

 Menurut Idianto M (2004: 108) ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut: 

1. Tercipta dari proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan perilaku yang 

dibawa sejak lahir. 

2. Ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan 

difusi. 

3. Berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

sosial. 

4. Berbeda-beda pada tiap kelompok manusia. 

5. Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda-beda bagi tindakan manusia. 

6. Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. 

 

 c. Klasifikasi Nilai Sosial. 



Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai 

dominan dan nilai mendarah daging (internalized value).  

1. Nilai dominan 

Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran 

dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut.  

a) Banyak orang yang menganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar anggota 

masyarakat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti 

politik, ekonomi, hukum, dan sosial.  

b) Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat.  

c) Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Contoh, 

orang Indonesia pada umumnya berusaha pulang kampung (mudik) di hari-hari besar 

keagamaan, seperti Lebaran atau Natal.  

d) Prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contoh, 

memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise 

tersendiri. 

2. Nilai mendarah daging (internalized value)  

Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan 

sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau 

pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang 

masih kecil. Umumnya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa 

sangat bersalah. Contoh, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah 

kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. 

Demikian pula, guu yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam 

mendidik anak tersebut.  

Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala 

tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan 

pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. 

Rangkaian nilai sosial (sistem sosial) menurut Notonegoro dalam Idianto M. (2004: 

110) yang sangat kompleks dapat dikelompokkan seperti berikut. 

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia atau benda-benda 

nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. 



2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia agar dapat melakukan 

aktivitas atau kegiatan dalam kehidupannya. 

3. Nilai rohani, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani 

(spiritual) manusia yang dapat bersifat universal.  

Nilai rohani dibedakan menjadi: 

a) Nilai kebenaran dan nilai empiris, yaitu nilai yang bersumber dari proses berpikir 

teratur menggunakan akal manusia dan ikut dengan fakta-fakta yang telah menjadi 

(logika, rasio). 

b) Nilai keindahan, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan 

dan estetika). 

c) Nilai moral, yaitu nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, 

bersumber dari kehendak atau kemauan (karsa dan etika). 

d) Nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang berisi kenyakinan/kepercayaan manusia 

terhadap Tuhan Yang maha Esa. 

 

 d. Peran Nilai Sosial 

   Nilai  sosial dalam Idianto M. (2004: 111) memiliki peran sebagai berikut 

1. Alat untuk menentukan harga sosial, kelas sosial seseorang dalam struktur stratifikasi 

sosial, misalnya kelompok ekonomi kaya (upper class), kelompok masyarakat 

menengah (middle class) dan kelompok masyarakat kelas rendah (lower class). 

2. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada dalam masyarakat (berperilaku pantas). 

3. Memotivasi dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam 

perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan. 

4. Alat solidaritas atau mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama untuk 

mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai sendiri. 

5. Pengawas, pembatas, pendorong dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam masyarakat yang terus 

berkembang nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal akan 

mempengaruhi perubahan tatanan sosial yang ada. Nilai merupakan bagian yang terpenting 



dari kebudayaan karena suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima 

kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. 

 

 

 

2. Norma Sosial 

   a.  Pengertian Norma Sosial 

 Norma-norma kelompok dan norma-norma sosial tidak akan timbul dengan 

sendirinya tetapi terbentuk di dalam interaksi sosial antar individu di dalam kelompok 

sosial. Nilai sosial senantiasa terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia di 

dalam kelompok. Dengan kata lain, norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial 

antaranggota suatu kelompok.  

 Oleh karena norma sosial merupakan interaksi dari kelompok, maka nilai sosial 

sebenarnya sama dengan norma kelompok. Pengertian norma sosial dirumuskan oleh 

Sherif dalam (Gerungan: 2000: 103) sebagai pengertian umum yang seragam 

(antaranggota kelompok) mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh 

anggota kelompok apabila mereka dihadapkan dengan situasi yang bersangkut-paut 

dengan kehidupan kelompok.  

 Norma sosial merupakan pengertian yang meliputi bermacam-macam hasil 

interaksi kelompok, baik hasil-hasil interaksi dari kelompok-kelompok yang telah 

lampau maupun hasil interaksi kelompok yang sedang berlangsung. Termasuk semua 

nilai sosial, adat istiadat, tradisi, kebiasaan, konvensi, dan lain-lain. Norma sosial 

adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota 

kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang 

berhubungan dengan kehidupan kelompok yang melahirkan norma-norma tingkah laku 

dan sikap-sikap mengenai segala situasi yang dihadapi oleh anggota-anggota kelompok. 

 Soetandyo Wignjosoebroto dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2004: 24) 

menyatakan bahwa “norma tidak lain adalah konstruksi-konstruksi imajinasi” (artinya, 

suatu konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran-pikiran) dan 

banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental, namun norma-norma sebagai keharusan, 

yang bertujuan merealisasikan imajinasi mental kewujud konkrit di alam kenyataan 



haruslah memahami betul alam realita dan fakta. Sedangkan Soerjono Soekanto (2003: 

199-200) menyatakan bahwa “supaya hubungan antar manusia di dalam suatu 

masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma 

masyarakat”. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun 

lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di 

dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma 

yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. 

 Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Norma disebut pula peraturan sosial menyangkut perilaku-perilaku yang pantas 

dilakukan dalam manjalani interaksi sosialnya. Keberadaan  norma dalam masyarakat 

bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan 

sosial yang telah terbentuk sejak lama. Norma tidak boleh dilanggar. Siapa yang 

melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam norma, akan memperoleh hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia 

sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan dibentuk secara tidak sengaja. Lama-

kelamaan norma-norma disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat 

berisi tata tertib, aturan, petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Pada 

dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat 

berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, cara makan, bergaul, 

berpakaian merupakan norma-norma yang menjadi acuan dalam berinteraksi. 

 

 b. Tingkat Norma Sosial 

 Berdasarkan tingkatannya, norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi empat. 

1.   Cara (usage) 

   Cara adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam    suatu 

masyarakat tetapi tidak secara terus menerus. 

2.   Kebiasaan (folkways) 

 Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang bentuk yang sama yang 

dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan 

benar. 

3.   Tata kelakuan (mores) 



      Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup 

dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan 

pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata 

kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan lain. Fungsinya 

sebagai alat agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya 

dengan tata kelakuan tersebut.  

           Fungsi tata kelakuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 

a) Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu. 

b) Mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan 

tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompoknya. 

c) Membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dan sekaligus 

memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama antara anggota-

anggota yang bergaul dalam masyarakat. 

d) Memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga social dari suatu 

kelompok.  

e) Mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkahlaku. 

f) Merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. 

g) Sebagai alat solidaritas bagi kelompok.  

h) Sebagai alat kontrol perilaku manusia 

4.  Adat istiadat (custom) 

      Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena 

barsifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. 

Adat istiadat menurut koenjaraningrat disebut kebudayaan abstrak atau sistem nilai. 

Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung 

maupun tidak langsung. 

 

 c. Macam Norma Sosial 

 Norma sosial di masyarakat dibedakan menurut aspek-aspek tertentu tetapi saling 

berhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Pembagiannya norma sosial adalah 

sebagai berikut. 



1. Norma agama 

  Norma agama adalah peraturan sosial yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-

tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Biasanya norma agama 

tersebut berasal dari ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya (religi). 

Pelanggaran terhadap norma ini dikatakan berdosa. 

2. Norma kesusilaan 

 Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang 

menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik 

dan apa yang pula dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi 

pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). 

3. Norma kesopanan 

 Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang 

berkenaan dengan bagaiman seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam 

kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan celaan, 

kritik, dan lain-lain tergantung pada tingkat pelanggaran. 

4. Norma kebiasaan 

 Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau 

peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang 

sehingga perilaku menjadi kebiasaan individu. Pelanggaran terhadap norma ini 

berakibat celaan, kritik, sampai pengucilan secara batin. 

5. Norma hukum  

 Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misal 

pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran 

terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman 

mati) (Idianto M., 2004: 113-115). 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa norma agama dan norma kesusilaan 

berlaku secara luas di setiap kelompok masyarakat. Sedangkan norma kesopanan, norma 

kebiasaan biasanya hanya dipelihara atau dijaga oleh kelompok kecil individu, sedangkan 

kelompok masyarakat yang lainnya akan mempunyai norma kesopanan dan kebiasaan 

sendiri. 



 

RANGKUMAN 

 Nilai adalah sesuatu yang ada di masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut 

dan berguna sebagai ukuran atau dasar penilaian yang berlaku dalam masyarakat. 

 Menurut Notonegoro, nilai sosial dibagi menjadi nilai material, nilai vital dan nilai 

kerohanian. 

 Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma 

disebut pula peraturan sosial menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam 

manjalani interaksi sosialnya. 

 Tingkatan norma sosial yaitu cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), 

dan adapt istiadat (custom). 

 Macam-macam norma sosial yaitu norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma 

kebiasaan, dan norma hokum. 

 


