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PengertianPengertian KelompokKelompok SosialSosial

�� Manusia adalah makhluk individu yang tidak Manusia adalah makhluk individu yang tidak 
dapat melepaskan diri dari hubungan dengan dapat melepaskan diri dari hubungan dengan 
manusia lain.manusia lain.

�� Sebagai akibat kemudian lahirlah kelompokSebagai akibat kemudian lahirlah kelompok--�� Sebagai akibat kemudian lahirlah kelompokSebagai akibat kemudian lahirlah kelompok--
kelompok sosial.kelompok sosial.

�� Kelompok atau group adalah Kelompok atau group adalah kumpulan dari kumpulan dari 
individu yang berinteraksi satu sama lain, pada individu yang berinteraksi satu sama lain, pada 
umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, 
untuk meningkatan hubungan antar individu, untuk meningkatan hubungan antar individu, 
atau bisa saja untuk keduanya.atau bisa saja untuk keduanya.



PengertianPengertian KelompokKelompok SosialSosial ((LanjutanLanjutan))

��SyaratSyarat kelompokkelompok menurutmenurut Baron Baron dandan
Byrne :Byrne :

1.1.InteraksiInteraksi

2.2.InterdependenInterdependen2.2.InterdependenInterdependen

3.3.StabilStabil

4.4.TujuanTujuan

5.5.StrukturStruktur

6.6.PersepsiPersepsi



�� KelompokKelompok sosialsosial adalahadalah kumpulan orang kumpulan orang 
yang memiliki kesadaran bersama akan yang memiliki kesadaran bersama akan 
keanggotaan dan saling berinteraksi. keanggotaan dan saling berinteraksi. 

�� KelompokKelompok--kelompok sosial merupakan kelompok sosial merupakan 
himpunan manusia yang saling hidup himpunan manusia yang saling hidup 
bersama dan menjalani saling bersama dan menjalani saling 
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himpunan manusia yang saling hidup himpunan manusia yang saling hidup 
bersama dan menjalani saling bersama dan menjalani saling 
ketergantungan dengan sadar dan tolong ketergantungan dengan sadar dan tolong 
menolong menolong 

�� Kelompok sosial atau Kelompok sosial atau social groupsocial group adalah adalah 
himpunan atau kesatuan manusia yang himpunan atau kesatuan manusia yang 
hidup bersama, karena adanya hubungan hidup bersama, karena adanya hubungan 
di antara mereka. di antara mereka. 



�� BerikutBerikut iniini akanakan disebutkandisebutkan beberapabeberapa
ciriciri kelompokkelompok sosialsosial, , yaituyaitu ::

oo Terdapat dorongan atau motifTerdapat dorongan atau motif
oo Terdapat akibatTerdapat akibat--akibat interaksi yang akibat interaksi yang 

berlainanberlainan
oo Adanya penegasan dan pembentukan Adanya penegasan dan pembentukan 
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oo Adanya penegasan dan pembentukan Adanya penegasan dan pembentukan 
struktur atau organisasi kelompok struktur atau organisasi kelompok 

oo Adanya peneguhan norma pedoman Adanya peneguhan norma pedoman 
tingkah laku tingkah laku 

oo Berlangsungnya suatu kepentingan.Berlangsungnya suatu kepentingan.
oo Adanya pergerakan yang dinamik.Adanya pergerakan yang dinamik.



�� SyaratSyarat kelompokkelompok::
•• Setiap anggota kelompok tersebut harus Setiap anggota kelompok tersebut harus 

sadar bahwa dia merupakan sebagian sadar bahwa dia merupakan sebagian 
dari kelompok yang bersangkutan.dari kelompok yang bersangkutan.

•• Ada hubungan timbal balik antara Ada hubungan timbal balik antara 
anggota yang satu dengan anggota anggota yang satu dengan anggota 

Ciri dan Syarat Kelompok Sosial (lanjutan)

anggota yang satu dengan anggota anggota yang satu dengan anggota 
lainnya.lainnya.

•• Terdapat suatu faktor yang dimiliki Terdapat suatu faktor yang dimiliki 
bersama oleh anggotabersama oleh anggota--anggota kelompok anggota kelompok 
ituitu

•• Berstruktur, berkaidah dan mempunyai Berstruktur, berkaidah dan mempunyai 
pola perilaku.pola perilaku.



MacamMacam--macammacam KelompokKelompok SosialSosial

�� KlasifikasiKlasifikasi macammacam--macammacam kelompokkelompok
sosialsosial..

Robert Robert BierstedtBierstedt membagi kelompok membagi kelompok 
berdasarkan ada tidaknya organisasi berdasarkan ada tidaknya organisasi 
hubungan sosial antara kelompok, dan hubungan sosial antara kelompok, dan 
kesadaran jenis menjadi empat macam kesadaran jenis menjadi empat macam kesadaran jenis menjadi empat macam kesadaran jenis menjadi empat macam 
antara lain:antara lain:

1.1. Kelompok statisKelompok statis
2.2. Kelompok kemasyarakatanKelompok kemasyarakatan
3.3. Kelompok sosialKelompok sosial
4.4. Kelompok asosiasiKelompok asosiasi



�� Berdasarkan interaksi sosial agar Berdasarkan interaksi sosial agar 
ada pembagian tugas, struktur dan ada pembagian tugas, struktur dan 
norma yang ada, kelompok sosial norma yang ada, kelompok sosial 
dapat dibagi menjadi beberapa dapat dibagi menjadi beberapa 
macam, antara lain:macam, antara lain:
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macam, antara lain:macam, antara lain:

1)1) Kelompok Primer Kelompok Primer 

2)2) Kelompok Sekunder Kelompok Sekunder 

3)3) Kelompok Formal Kelompok Formal 

4)4) Kelompok Informal Kelompok Informal 



�� KelompokKelompok SosialSosial DipandangDipandang daridari SudutSudut
IndividuIndividu

Suatu individu merupakan kelompok Suatu individu merupakan kelompok 
kecil dari suatu kelompok sosial atas kecil dari suatu kelompok sosial atas 
dasar usia, keluarga, kekerabatan, dasar usia, keluarga, kekerabatan, 
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dasar usia, keluarga, kekerabatan, dasar usia, keluarga, kekerabatan, 
seks, pekerjaan, hal tersebut seks, pekerjaan, hal tersebut 
memberikan kedudukan prestise memberikan kedudukan prestise 
tertentu/sesuai adat istiadat. tertentu/sesuai adat istiadat. 

�� In GroupIn Group dandan Out Out GGrouproup
Summer membedakan antara Summer membedakan antara in groupin group
dan dan out groupout group. . 



�� In groupIn group merupakan kelompok sosial merupakan kelompok sosial 
yang dijadikan tempat oleh individuyang dijadikan tempat oleh individu--
individunya untuk mengidentifikasikan individunya untuk mengidentifikasikan 
dirinya. dirinya. Out group Out group merupakan kelompok merupakan kelompok 
sosial yang oleh individunya diartikan sosial yang oleh individunya diartikan 
sebagai lawansebagai lawan in groupin group jelasnya kelompok jelasnya kelompok 
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sebagai lawansebagai lawan in groupin group jelasnya kelompok jelasnya kelompok 
sosial di luar anggotanya disebut out sosial di luar anggotanya disebut out 
group.group.

�� Sikap Sikap in groupin group dan dan out groupout group dapat dapat 
dilihat dari kelainan berwujud dilihat dari kelainan berwujud 
antagonisme atau antipati. antagonisme atau antipati. 



�� KelompokKelompok Primer Primer dandan Kelompok SekunderKelompok Sekunder
Charles Horton Cooley mengemukakan Charles Horton Cooley mengemukakan 
tentang kelompok primer (tentang kelompok primer (primary groupprimary group) ) 
atau atau face to face groupface to face group dan kelompok dan kelompok 
sekunder.sekunder.

�� PaguyubanPaguyuban dandan PatembayanPatembayan
Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa 
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Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa 
paguyuban (paguyuban (gemeinschaftgemeinschaft) ialah bentuk ) ialah bentuk 
kehidupan bersama, di mana para anggotakehidupan bersama, di mana para anggota--
anggotanya diikat oleh hubungan batin yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang 
murni dan bersifat alamiah serta kekal, murni dan bersifat alamiah serta kekal, 
dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta 
dan rasa persatuan batin yang memang telah dan rasa persatuan batin yang memang telah 
dikodratkandikodratkan ..



Patembayan (Patembayan (gesellschaftgesellschaft) yaitu berupa ) yaitu berupa 
ikatan lahir yang bersifat pokok untuk ikatan lahir yang bersifat pokok untuk 
jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner 
dan strukturnya bersifat mekanis dan strukturnya bersifat mekanis 
sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia 
bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran 
belaka. belaka. 
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belaka. belaka. 
�� FormalFormal GroupGroup dandan Informal GroupInformal Group

JJ.A.A. Van Doorn membedakan kelom.A.A. Van Doorn membedakan kelomppok ok 
fformal dan ormal dan iinformal. Formal group ialah nformal. Formal group ialah 
kelompok yang mempunyai peraturan tegas kelompok yang mempunyai peraturan tegas 
dan sengaja diciptakan oleh anggotadan sengaja diciptakan oleh anggota--
anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggotanya untuk mengatur hubungan antara 
sesamasesama ..



�� Informal groupInformal group tidak mempunyai tidak mempunyai 
struktur dan organisasi tertentu atau struktur dan organisasi tertentu atau 
yang pastiyang pasti ..

�� MembershipMembership Group & Reference GroupGroup & Reference Group
Membership groupMembership group merupakan suatu merupakan suatu 

kelompok di mana setiap orang secara kelompok di mana setiap orang secara 
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kelompok di mana setiap orang secara kelompok di mana setiap orang secara 
fisik menjadi anggota kelompok fisik menjadi anggota kelompok 
tersebut. tersebut. Reference groupReference group ialah ialah 
kelompokkelompok--kelompok sosial yang menjadi kelompok sosial yang menjadi 
acuan bagi seseorang (bukan anggota acuan bagi seseorang (bukan anggota 
kelompok tersebut) untuk membentuk kelompok tersebut) untuk membentuk 
pribadi dan perilakunya.pribadi dan perilakunya.



�� Robert K. Merton dengan menyebut Robert K. Merton dengan menyebut 
beberapa hasil karya Harold H. Kelley, beberapa hasil karya Harold H. Kelley, 
Shibutani, dan Ralph H.Turner Shibutani, dan Ralph H.Turner 
mengemukakan adanya dua tipe umum mengemukakan adanya dua tipe umum 
reference groupreference group yakni tipe normatifyakni tipe normatif
dan dan tipe perbandingantipe perbandingan..
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dan dan tipe perbandingantipe perbandingan..
�� Kelompok Okupasional dan VolunterKelompok Okupasional dan Volunter

Kelompok okupasional adalah kelompok Kelompok okupasional adalah kelompok 
yang muncul karena semakin yang muncul karena semakin 
memudarnya fungsi kekerabatan, di memudarnya fungsi kekerabatan, di 
mana kelompok ini timbul karena mana kelompok ini timbul karena 
anggotanya memiliki pekerjaan yang anggotanya memiliki pekerjaan yang 
sejenis.sejenis.



SSedangkan voledangkan voluunter adalah orang yang nter adalah orang yang 
mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kepentingan yang sama, 
namun tidak mendapat perhatian dari namun tidak mendapat perhatian dari 
masyarakat. masyarakat. 

�� KelompokKelompok--kkelompok Sosial elompok Sosial yyang ang 
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�� KelompokKelompok--kkelompok Sosial elompok Sosial yyang ang 
TeraturTeratur dandan TidakTidak TeraturTeratur

Kelompok teratur merupakan kelompok Kelompok teratur merupakan kelompok 
yang mempunyai peraturan tegas dan yang mempunyai peraturan tegas dan 
sengaja diciptakan anggotasengaja diciptakan anggota--anggotanya anggotanya 
untuk mengatur hubungan antarmereka. untuk mengatur hubungan antarmereka. 



KelompokKelompok--kelompok sosial yang tidakkelompok sosial yang tidak
teraturteratur terdiriterdiri daridari berbagaiberbagai
macammacam, , antaraantara lain:lain:

•• Kerumunan (Kerumunan (CrowdCrowd) ) 
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Kerumunan (Kerumunan (CrowdCrowd) ) 

•• Kerumunan yang bersifat Kerumunan yang bersifat 
sementara (sementara (Casual Casual ccrowdsrowds))

•• Kerumunan yang berlawanan Kerumunan yang berlawanan 
dengan normadengan norma--norma hukum.norma hukum.



FaktorFaktor PembentukanPembentukan
KelompokKelompok SosialSosial

�� KedekatanKedekatan
KKedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan edekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan 

bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, 
kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan 
penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

�� KesamaanKesamaan
Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan 

fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggotafisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota--anggotanya. Sudah anggotanya. Sudah 
menjadi kebiasaan, orang leih suka berhubungan dengan orang menjadi kebiasaan, orang leih suka berhubungan dengan orang 
yang memiliki kesamaan dengan dirinya. yang memiliki kesamaan dengan dirinya. 



Thank You…Thank You…

For  your For  your For  your For  your 

attentionattention


