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 Mahasiswa memahami konsep sosialisasi

 Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi pada proses sosialisasi 



SOSIALISASI  MASYARAKAT



SOSIALISASI  MASYARAKAT

SOSIALISASI :
sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan 
aturan lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat 



Sosialisasi = Teori Peran (role theory)

 proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus 
dijalankan oleh individu
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JENIS 
SOSIALISASI
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PRIMER SEKUNDER
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Pertama kali dialami anak 

di dalam keluarga

anak mengenal anggota keluarga dan 
lingkungan

Secara bertahap dia mulai mampu membedakan 
dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya

Warna kepribadian anak sangat ditentukan oleh 
warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara 
anak dengan anggota keluarga terdekatnya.



Tahap selanjutnya setelah di 
keluarga

memperkenalkan individu ke dalam 
kelompok tertentu dalam masyarakat

Proses RESOSIALISASI : seseorang diberi 
suatu identitas diri yang baru

Proses DESOSIALISASI : seseorang mengalami 
'pencabutan' identitas diri yang lama





- Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan 
nilai yang berbeda 

- Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari 
tipe sosialisasi yang ada 

TIPE 
SOSIALISASI

tipe sosialisasi yang ada 



INFORMALFORMAL 

Melalui lembaga 
yang berwenang

Di masyarakat 
atau bersifat 

kekeluargaan



POLA SOSIALISASIPOLA SOSIALISASI



1. Sosialisasi Represif (Represif Socialization)
 Dilakukan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan

 Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, berisi 
perintah

POLA SOSIALISASI

perintah

 Penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan 
orang tua 

 Penggunaan hukuman pd kesalahan



2. Sosialisasi Partisipatoris (Participatory Socialization)
 Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi 

 pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak 

 anak diberi kebebasan / demokratis 

POLA SOSIALISASI

 anak diberi kebebasan / demokratis 



PROSES SOSIALISASIPROSES SOSIALISASI



1. Tahap Persiapan (Prepatory Stage)

2. Tahap Meniru (Play stage)2. Tahap Meniru (Play stage)

3. Tahap Siap Bertindak (Game stage)

4. Tahap Penerimaan Norma 
Kolektif (Generalized Other)
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• dialami sejak manusia dilahirkan,
• Anak : 

mempersiapkan diri untuk mengenal    

PREPATORY 
STAGE 

mempersiapkan diri untuk mengenal    
dunia sosialnya 
memperoleh pemahaman tentang 
diri
mulai melakukan kegiatan meniru 
meski tidak sempurna
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•semakin sempurnanya seorang anak menirukan 
peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa

PLAY STAGE

(meniru)

•mulai terbentuk kesadaran tentang identitas yang 
melekat/ diberikan kepadanya (nama diri , siapa 
nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya)

•Mulai menyadari peran orang-orang di sekelilingnya 
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•Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan 
digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan 
sendiri dengan penuh kesadaran. 

GAME STAGE

(bertindak)

sendiri dengan penuh kesadaran. 

• Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya 
di luar rumah  menyadari adanya aturan di luar keluarganya
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Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa

GENERALIZED OTHER 
(penerimaan norma 

kolektif)

Menempatkan diri secara luas di masyarakat
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pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan 
sosialisasi 

AGEN SOSIALISASI

sosialisasi 



AGEN SOSIALISASI

Keluarga

(kindship)

AGEN
Teman 

pergaulan/ 
masyarakat

Lembaga 
pendidikan 

formal 
(sekolah)

Media 
Massa



SYARAT TERJADINYA 
SOSIALISASISOSIALISASI



SECARA BIOLOGIS SECARA SOSIAL

SYARAT TERJADINYA 
SOSIALISASI

Kemampuan fisik
Berdasarkan 

interaksi sosial 



TUJUAN SOSIALISASI



TUJUAN SOSIALISASI

Mengetahui dan memahami :
a. Nilai dan norma yang berlaku di a. Nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat
b. Lingkungan sosial di sekitar individu baik 

tempat tinggal atau lingkungan yang baru 
c. Lingkungan fisik yang baru. 
d. Kebudayaan suatu masyarakat 



FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI 

SOSIALISASI
MEMPENGARUHI 

SOSIALISASI



Faktor di luar individu 

Berupa : norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, 
sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat 

FAKTOR EKSTERNAL



Berasal dari dalam individu

Berupa : pembawaan-pembawaan ataupun warisan 

FAKTOR INTERNAL

Berupa : pembawaan-pembawaan ataupun warisan 
biologis termasuk kemampuan-kemampuan yang ada 
pada diri seseorang. 
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FAKTOR PEMBENTUK 
KEPRIBADIAN



 Ciri-ciri fisik seperti raut muka, warna kulit, postur 
tubuh. 

 Golongan darah. 

Bakat-bakat.  Bakat-bakat. 

 Sifat-sifat khas. 



 Lingkungan keluarga dan kerabat 

 Lingkungan pendidikan 

 Lingkungan pergaulan (lingkungan kerja) 

 Media massa 

 Lingkungan masyarakat luas 
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1. Ambil foto/ dokumentasi di sekitar anda tentang 
penyimpangan

2. Analisa bagaimana pengendalian sosial yang dapat 
dilakukan dari penyimpangan tersebut

3. Buat dalam power point3. Buat dalam power point

4. Dikerjakan secara kelompok, 1 kelas dibagi 5 
kelompok
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