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Bisakah manusia hidup tanpa orang lain?

Mengapa manusia memerlukan orang lain?

Siapa orang yang bisa hidup tanpa orang lain?

Kapan manusia berinteraksi?

Bagaimana manusia berinteraksi

Apa saja bentuk interaksi
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KonteksSocial, Norma Sosial
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Konteks Sosial Norma Sosial

• Norma Sosial

• Aturan spesifik yang disepakati dan diketahui
anggotanya

• Terdapat Batasan tertentu terkait perilaku yang dapat
diterima

• Lokasi dimana interaksi berlangsung. 

• Ditentukan oleh:

• Lingkungan fisik/ tempat tertentu

• Lingkungan social : institusi

• Aktivitas yang melingkupi kegiatan tersebut
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Cases on feral child(s) –anak yang dibesarkan oleh non-manusia
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Interaksi social

•Melibatkan keterlibatan 
orang lain secara langsung 
maupun tidak langsung 
dalam hubungan sehari-hari

•Langsung: tatap muka

•Tidak langsung: melalui 
messenger, 
korespondensi
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Definisi terkait interaksi sosial dan kelompok
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Interaksi Sosial Kelompok

• Suatu kegiatan ketika 2 orang atau lebih datang
Bersama-sama untuk suatu aktivitas tertentu

• Kelompok social:

• Sejumlah orang yang memiliki identitas , perasaan, 
merasa satu kelompok memiliki tujian dan norma yang 
sama

• Perbuatan sadar yang dilakukan oleh seseorang
karena orang lain

• Melibatkan 1 orang atau lebih dalam melakukan suatu
aktivitas

• Perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja
antara 2 orang atau lebih
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Terbentuknya suatu kelompok sosial
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Permanen setelah pertemuan untuk membentuk suatu kelompok

Bertujuan untuk mengidentifikasi kelompoknya

Ada cara-cara tertentu untuk merekrut anggota baru

Memiliki tujuan dan maksud tertentu

Memiliki status, peran, norma untuk perilaku 

Bertujuan untuk mengendalikan perilaku anggotanya
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Jenis-jenis Kelompok
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Kelompok Primer

• Interaksi antar anggota yang memiliki kesamaan emosi satu sama lain dalam suatu situasi

• Mengenal satu sama lain secara personal bukan karena peran tertentu

• Contoh: keluarga

• Keluarga berinteraksi secara otomatis tanpa memandang peran tertentu

Kelompok Sekunder

• Dicirikan sebagai kelompok yang kurang akrab bagi para anggotanya

• Memiliki tujuan khusus

• Dibentuk secara formal

• Impersonal

• Lebih besar dari kelompok primer

• Para anggotanya tidak saling bereaksi

• Contohnya: teman kerja, jamaah pengajian, tetangga dalam suatu kompleks perumahan

Reference group

• Kelompok yang digunakan seseorang untuk mencari informasi terkait panduan-panduan tertentu

• Contoh Komunitas JSR- Jurus sehat rasulullah
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Cont’d

Peer groups – teman sebaya

• people who share similar age or social status; they can also serve 
as reference groups

Ingroups

•groups to which individuals feel a sense of loyalty and belonging

Outgroups

• groups to which individuals do not belong, but that exists in 
competition or opposition to an ingroup
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Fungsi Kelompok
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Sebagai jembatan antara seseorang dengan masyarakat sebagai suatu keseluruhan

• Dyad – klompok terkecil yang hanya terdiri dari 2 orang Contoh: suami istri, pilot copilot, dokter perawat

• Kehilangan salah satu anggotanya dapat menghancurkan kelompok tersebut.

• Triad : dyad+1

• Menambah anggota baru dan menjadikan dinamika kelompok berubah

• Semakin membesar kelompoknya akan membentuk sebagai kelompok besar

Pada kelompok kecil terdiri dari beberapa orang yang sudah saling mengenal

• Berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan memiliki cara-cara resmi dalam menjalankan tugasnya

• Contoh: agensi, BEM, Kolegium, organisasi

Kelompok Besar
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Bentuk Kelompok saat ini

Networks – Social Network

Terbentuk tapi memiliki ikatan yang lemah

Anggotanya adalah orang-orang yang kita kenal tetapi
kita jarang berinteraksi dengan mereka

Contoh:

• Friends with people on social networks
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Bentuk-bentuk InteraksiSosial
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Exchange Competition Konflik Cooperation acomodation
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Exchange

Dalam proses interaksi terdapat usaha untuk mendapatkan imbalan atas
tindakan yang dilakukan

Resiprocity/ resiprokal/ timbal balik

• Suatu gagasan yang timbul ketika kita melakukan sesuatu ke orang lain, ia merasa harus 
mebalasnya

• Contoh: mengantar teman pulang ke kosan, besoknya ia gantian menjemput kita saat akan
berangkat kuliah

Teori: volume exchange dalam interaksi sehari-hari dapat mengarah pada 
suatu kedaruratan

• Orang melakukan suatu kebaikan karena ada pamrihnya
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Kompetisi/ competition

Terjadi ketika 2 orang atau lebih saling bertentangan/ 
berlomba untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Positif apabila pihak yang menang dan kalah dapat 
saling menerima

Negatif apabila ada suatu pihak yang merasa 
dirugikan
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Konflik

Usaha untuk mengendalikan orang/kelompok lain dengan cara 
memaksa, bertentangan, membahayakan orang lain

Dalam konflik terdapat rambu-rambu yang seringkali tidak dipatuhi

sumber konflik

•Perang, Ketidaksepakatan dalam kelompok, perselisihan hukum, perbedaan ideologi

•Konflik positif: terdapat perubahan dalam masyarakat untuk dapat merubah 
peraturan dan mendapatkan solusi
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Cooperation

Terjadi ketika seseorang atau kelompok 
bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang 
bermanfaat bagi semua orang

•Proses social untuk menyelesaikan suatu hal

•Tidak ada kelompok yang dapat menyelesaikan tugasnya atau 
mencapai tujuannya tanpa kerjasama dengan anggota 
kelompoknya

•Menggunakan kompetisi untuk memotivasi anggotanya untuk 
bekerja lebih keras bagi kepentingan kelompoknya
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Accomodation

Keadaan seimbang antara cooperation dan conflict

•Kompromi

•Truce/ gencatan senjata: menghentikan konflik sampai tercapai 
titik temu

•Arbitrase: terdapat mediator untuk membuat keputusan yang 
mengikat kedua belah pihak

•Interaksi tersebut membantu untuk memastikan stabilitas sosial

Bentuk-bentuk accommodation

Add a footer 16



TREY
research

Elemen-elemen interaksi sosial

•Status

•posisi tertentu yang dimiliki oleh seseorang

•Ditempati secara personal oleh orang yang memiliki status tersebut, 

•dapat lebih dari 1 status (mahasiswa, driver ojol

•Master Status: Jika salah satu status mendominasi status lainnya cth siswa sma mjd mahasiswa mjd sarjana dll

Interaksi sosial

•Seperangkat aturan perilaku yang terkait dengan status

•Terdapat hak dan kewajiban

Peran

•Beberapa Peran pada status tunggal

•Tidak terjadi secara bersamaan

•Peran seseorang terjadi tergantung situasi

•Contoh: sebagai mahasiswa berperan dan berperilaku berbeda ketika berhadapan dengan teman sebaya, dosen, 
dekan, rektor

Role Sets
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