


INTERAKSI SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIALINTERAKSI SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL



PRINSIP DASAR MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN 
MAKHLUK SOSIAL DI MASYARAKAT

1. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial

2. Manusia berada di dalam sistem masyarakat

3. Masyarakat memiliki nilai, norma, dan tatanan 

4. Masyarakat memiliki kebudayaan sebagai pedoman

5. Manusia akan selalu berinteraksi secara terus menerus dan berulang (proses sosial)

6. Sehingga menghasilkan perubahan/perkembangan  dinamika masyarakat



 Interaksi merupakan bentuk utama dari proses sosial

INTERAKSI SOSIAL = DASAR PROSES SOSIAL

INTERAKSI ?INTERAKSI ?



CIRI-CIRI

 Jumlah pelaku lebih sari 1 orang

 Adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol

 Adanya dimensi waktu yang meliputi masa lampau, masa kini dan akan 
datang yang menentukan sifat dan aksi yang sedang berlangsung

 Adanya tujuan tertentu
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Jika interaksi diulang menurut pola yg sama dan bertahan dalam waktu yg lama disebut HUBUNGAN 

SOSIAL



KONTAK

UNSUR INTERAKSI SOSIAL

KOMUNIKASIKONTAK

Aksi dari individu 
yg memiliki makna 

dari pelakunya

KOMUNIKASI

Terjadi jika seseorang 
memberi tafsiran 

pada perilaku org lain

Gerak, isyarat, 
suara, tulisan 

Terwujud dalam 
REAKSI



TEORI DASAR –
INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Kehidupan sosial berada pada level individu menekankan pada  Kehidupan sosial berada pada level individu  menekankan pada 
interaksi

 Dengan perasaan dan pikiran, manusia memiliki kemampuan memberi 
makna pada situasi yang ditemui

 Kemudian bertingkah laku dengan interpretasinya  Kemudian bertingkah laku dengan interpretasinya 

 Individu tidak sekedar menerima norma dan nilai di lingkungannya , 
namun dapat menciptakan nilai dan norma tersebut



ROLE PLAYING 

Ada seorang anak yang sedang berbelanja di pasar dengan  Ada seorang anak yang sedang berbelanja di pasar dengan 
ibunya. Tiba-tiba bertemu dengan gurunya

 Si anak kemudian memperkenalkan ibunya dengan sang guru. 

 Tidak lama kemudian ternyata teman-temannya lewat

 Si anak kemudian menyapa teman-temannya, memperkenalkan 
pada ibunya dan berbincang sejenak

 Kemudian semuanya melanjutkan aktivitas masing-masing



1. Salaman guru dan ibu murid atau dengan murid

2. Memberi uang saku

3. Tawar menawar

4. Cara menyapa teman 4. Cara menyapa teman 



 Individu dapat membuat, menafsirkan, merencanakan dan mengontrol lingkungan

 Melalui simbol berupa gerak, isyarat, bahasa.

 Terjadi proses role taking, yakni penafsiran simbol dan isyarat sebagai proses awal 
interaksi sosial 



BENTUK - BENTUK

NORMA

ASOSIATIF

Mengarah kerjasama

DISOSIATIF

Melawan 



BENTUK - BENTUK

ASOSIATIF DISOSIATIF

NORMA

DISOSIATIF

KERJASAMA PERSAINGAN

AKOMODASI PERTIKAIAN



ASOSIATIF KERJASAMA
1

Jika menyadari bahwa memiliki kepentingan sama, sehingga pada saat 
bersamaan untu mencapai kepentingan menyadari bahwa perlu kerjasama. 

Ex. gotong royong, kerja bakti, tolong-menolong



DISOSIATIF Persaingan 
2

Perjuangan (struggle) dari pihak-pihak untuk mencapai tujuan tertentu

CIRI : Perjuangan menyingkirkan pihak lawan secara “fair-play” / damai

Pihak yg berkompetisi disebut “saingan” (rivarly)

 Identifikasi persaingan : Identifikasi persaingan :

1. memberi efek kemunduran bagi masy

2. membangkitkan semangat individu/ 

kelompok

3.  mengarah pada konflik



DISOSIATIF pertikaian
3

Terjadi karena ada penafsiran perilaku tidak sesuai yg dimaksud dari pihak pertama 
(pemberi aksi) 
Sehingga ada ketidakserasian kepentingan

Maka untuk mencapai tujuan yg dikehendaki dilakukan dg mengeyahkan pihak  yg 
menjadi penghalang  menjadi penghalang  
Terjadi dengan kekerasan (violence)
DAMPAK :
1. Sulit mencapai tujuan kelompok
2. Menumbuhkan kepemimpinan atau kebijakan baru 



ASOSIATIF AKOMODASI
4

 Suatu pertikaian tidak mungkin akan berlangsung selamanya, 
suatu ketika mendapatkan penyelesaian. 

 Maka sebuah penyelesaian itu disebut AKOMODASI 



PERUBAHAN SOSIALPERUBAHAN SOSIAL
NUR ENDAH JANUARTI



KONSEP DASAR PERUBAHAN SOSIAL

Masyarakat yang dinamis tentunya akan mengakibatkan 
perubahan 

 Perubahan menyangkut transformasi kultur dan  Perubahan menyangkut transformasi kultur dan 
pergeseran institusi sosial



KARAKTERISTIK PERUBAHAN



1. PERUBAHAN SOSIAL TERJADI DI SETIAP MASYARAKAT DAN LAJU 
PERUBAHAN SOSIAL BERVARIASI

 Perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional dan masyarakat 
modern memiliki intensitas yang berbeda

 Kebudayaan material lebih cepat berkembang daripada non material Kebudayaan material lebih cepat berkembang daripada non material



2. PERUBAHAN SOSIAL TERKADANG BERKEMBANG PADA ARAH 
YANG SUSAH DIKONTROL

Perubahan berlangsung dengan lambat dan cepat



3. PERUBAHAN SOSIAL DAPAT MENIMBULKAN KONTROVERSI

Karena adanya variasi pemaknaan yang 
bertentanganbertentangan



4. PERUBAHAN MENGUNTUNGKAN DAN MERUGIKAN PIHAK 
TERTENTU

Manfaat perubahan sosial akan dirasakan bagi pihak yang 
dapat menyesuaikan proses perubahan 

Bagi yang tidak dapat mengikuti perubahan maka akan Bagi yang tidak dapat mengikuti perubahan maka akan 
merasa rugi



PERUBAHAN DAN MODERNITAS



PERUBAHAN DAN MODERNITAS

 Perubahan sosial berkaitan dengan modernitas  pola 
sosial (sosial pattern) modern

Modernisasi  perubahan sosial akibat industrialisasiModernisasi  perubahan sosial akibat industrialisasi



KARAKTERISTIK MODERNISASI

1. Merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat pada masyarakat 
tradisional

 Kebersamaan hidup sepenanggungan digantikan oleh  Kebersamaan hidup sepenanggungan digantikan oleh 
kompetisi memenuhi keragaman kebutuhan hidup



KARAKTERISTIK MODERNISASI

2.  Terjadi Ekspansi pilihan personal

 Merubah kehidupan masyarakat tradisional yang semula dibingkai oleh 
kekuatan di luar kontrol manusia menjadi diwarnai proses individualisasi

 Ditandai dengan kebebasan memilih sesuai selera yang dikehendaki



KARAKTERISTIK MODERNISASI

3. Terjadi peningkatan keragaman keyakinan

 Keterbukaan tumbuh dan berkembang menjadi peluang rekonstruksi 
nilai dan norma yang telah mapan



KARAKTERISTIK MODERNISASI

4. Orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu

 Orientasi masyarakat tradisional yang cenderung kini dan di sini 
bergeser pada orientasi masa depan



MODERNISASI DALAM SUDUT PANDANG TEORI



TEORI SOLIDARITAS (EMILE DURKHEIM)

Modernisasi adalah indikasi perubahan 
orientasi pembagian kerja (the division of 
labour) yang semula solidaritas mekanik labour) yang semula solidaritas mekanik 
menjadi solidaritas organik. 



TEORI RASIONALITAS (MAX WEBER)

 Modernisasi adalah gejala perubahan cara berpikir tradisional 
menjadi rasional

 Tradisional : kebenaran adalah sesuatu yang terus menerus 
dihadapi

 Modern : sesuatu yang dirumuskan berdasarkan kalkulasi 
tertentu



TEORI MATERIALISME (KARL MARX)

 Modernisasi sinonim dari kapitalisme

 Revolusi industri adalah simbol dari keberhasilan kaum borjuis mengambil 
alih pengaruh kaum feodal terhadap kaum proletar

 Modernisasi adalah perjalanan yang menyengsarakan masyarakat, karena  Modernisasi adalah perjalanan yang menyengsarakan masyarakat, karena 
kebebasandan memicu konflik sosial 



ON LINE COMMUNITY





ON LINE COMMUNITY

 Bersamaan dengan perubahan teknologi, hampir di semua negara 
sekarang terdapat online community

1. Jalinan hubungan sosial melalui ?

2. Identitas anggota yang terhimpun?

3. Bentuk relasi sosial yang dilembagakan?

4. Norma yang mengikat untuk mencapai tujuan?
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