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Pendahuluan

� Setiap manusia mengalami perubahan maju
(Progress), mundur (regress), bisa luas/terbatas, 
cepat /lambat, masyarakat statis/ masyarakat
dinamis.

� Perubahan masyarakat: nilai-nilai sosial, norma-
norma sosial, pola perilaku, kekuasaan, wewenang, 

� Perubahan masyarakat: nilai-nilai sosial, norma-
norma sosial, pola perilaku, kekuasaan, wewenang, 
interaksi sosial, dsb.

� Dengan diakuinya Dinamika Sosial sebagai inti jiwa
masyarakat. Banyak psikolog sosial modern 
mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah
perubahan sosial & kebudayaan dalam masyarakat. 



Definisi Social Exchange

� Kingsley Davis : Perubahan sosial sebagai
perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur
dan fungsi masyarakat pengorganisasian
buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan
perubahan-perubahan dalam hubungan buruh dan
masyarakat.

� Gillin dan Gillin : Perubahan sosial sebagai suatu
variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik
karena perubahan-perubahan kondisi geografis, 
kebudayaan material, komposisi pendidikan, ideologi
maupun adanya difusi ataupun penemuan-
penemuan baru di dalam masyarakat.



Definisi Social Exchange

Menurut Selo Sumarjan
� Segala perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan didalam suatu 
masyarakat yang mempengaruhi sistem masyarakat yang mempengaruhi sistem 
sosialnya nilai, sikap, pola perilaku 
diantara kelompok-kelompok dalam 
masyarakat.



Teori-teori tentang terjadinya

Social Exchange

� Faktor Biologi, terutama demografis
pertambahan penduduk, migrasi
hubungan antara kepulauan dalam 
masyarakat.masyarakat.

� Faktor kebudayaan
� Faktor teknologi 



Perubahan Masyarakat Sebagai

Fakta

� Depersonalisasi, frustrasi, apatis, 
pertentangan dan perbedaan pendapat 
mengenai norma.

� Gap� Gap
� Kemunduran (regress & progress) 

Frustrasi, apatis.



Perubahan Masyarakat sebagai

Kemajuan Masyarakat

� Dimulai tahun 20-an hasil teknologi
� Perubahan sosial dan kebudayaan:

lambat : Unilinear Theories of Evolusi
Universal Theories of EvolusiUniversal Theories of Evolusi
Multilined Theories of Evolusi

Cepat : Revolusi
� Syaratnya: ada keinginan, pemimpin

yang bisa ditonjolkan, program, konkrit
(tujuan), dan abstrak (ideologi tertentu)



Perubahan Masyarakat

Indogen
1. Bertambah/berkurangnya penduduk
2. Penemuan-penemuan baru
3. Pertentangan/konflik
4. Pemberontakan/revolusi

Rusia 1917          kerajaan absolut menjadiRusia 1917          kerajaan absolut menjadi
diktaktor proletariat          Marxisme

Eksogen
1. Lingkungan alam dan fisik
2. Peperangan
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.



� Harlod Kelley (1959) teori pertukaran
sosial melihat bahwa antara perilaku
dengan lingkungan terdapat hubungan
saling mempengaruhi (reciprocal)
unsur imbalan (reward), pengorbanan
(cost) dan keuntungan (profit).

� Reward memiliki 6 bentuk dasar : cinta,  
uang, status, informasi, barang dan
jasa. 



� Keenam bentuk tersebut diklasifikasikan
menjadi 2 dimensi:

1. Partikularisme : ganjaran yang nilainya
tidak tergantung pada siapa yang 
memberi. Contoh, uang.

2. Nonpartikularisme : ganjaran yang 2. Nonpartikularisme : ganjaran yang 
tergantung pada pemberi. Contoh: cinta



Interaksi Sosial Kontak Sosial 

dan Komunikasi Nilai & Norma  

� Nilai : Suatu standart yang dipakai untuk
mengukur tingkat kualitatif dan kuantitatif
sesuatu (benda, pekerjaan dll)

� Nilai dalam kehidupan masyarakat adalah� Nilai dalam kehidupan masyarakat adalah
norma-norma sosial. Hal tersebut
merupakan hasil dari interaksi sosial antara
anggota kelompok merupakan
patokan umum mengenai tingkah laku dan
sikap individu atau kelompok yang 
dikehendaki lingkungan.  



Perbandingan sosial

� Perkembangan yang terjadi dapat 
dibandingkan untuk melihat prediksi. 
Apakah sesuatu itu berkembang 
menjadi semakin baik atau buruk. Misal: menjadi semakin baik atau buruk. Misal: 
norma sosial makin tidak diikuti, makin 
pasti dapat diperkirakan bahwa akan 
terjadi perubahan dalam struktur 
(pertukaran) dan usaha kelompok 
tersebut.



TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH


