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PROSES SOSIAL DAN INTERAKSI SOSIAL



Interaksi social adalah kunci dari semua lehidupan 
social ,oleh karena tanpa interaksi social ,tak akan 
mungkin ada kehidupan bersama.bertemunya orang 
perorangan secara badaniah belaka tidak akan 
menghasilkan pergaulan hidup dalam suati kelompok 
social.

Bentuk umum proses social adalah interaksi 
social (yang juga dapat dinamakan proses 
social) oleh karena interaksi social 
merupakan syarat terjadinya aktivitas-
aktivitas social 



Berlangsungnya proses interaksi di dasarkan pada 
berbagai faktor ,antara lain.faktor 
imitasi,sugesti,identifikasi dan simpati

 factor segesti berlangsung apabila seseorang memberi 
suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari 
dirinya yang kemudian di terima oleh pihak lain 

 identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan –
kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang 
untuk menjadi sama dengan fihak lain

 Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses 
dimana seseorang merasa tertarik pada fihak lain.di 
dalam proses ini perasaan memegang peranan yang 
sangat penting



SYARAT-SYARAT TERJADINYA 
INTERAKSI SOSIAL

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi 
apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu:

 adanya kontak sosial (social – contact)

 adamya komunikasi



Kata kontak berasal dari bahasa latin con atau cum
(yang artinya bersama-sama)dan tango artinya 
menyentuh.jadi artinya secara harafiah adalah 
bersama – sama menyentuh.

► kontak sosial dapat berlangsung dalam 
tiga bentuk yaitu:

 antara orang perorangan 

 antara orang perorangan dengan suatu 
kelompok menusia atau sebaliknya

 antara suatu kelompok dengan kelompok 
manusia lainya



Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa 
seseorang memberikan tafsiran pada perilaku 
orang lain (yang berwujud pembicaraan,gerak –
gerak badaniah atau sikap)perasaan apa yang 
ingin disampaikan oleh orang tersebut.dalam 
komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai 
macam penafsiran terhadap tingkah laku 
seseorang.akan tetapi tidak selalu komunikasi 
menghasiklan kerja sama bahkan suatu 
pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akidat 
salah faham atau karena masing – masing tidak 
mau mengalah.



BENTUK – BENTUK INTERAKSI SOSIAL

Bentuk interaksi social dapat berbentuk kerja sama (cooperation)
persaingan (competition) dan bahkan dapat juga berbentuk 
pertewntangan atau pertikaian (counflict).

Ada dua macam proses social yang timbul sebagai akibat adanya 
imteraksi social ,yaitu:

► proses yang asosiatif (processes of association )yang terbagi 
kedalam tiga bentuk ,yaitu:
 akomodasi
 asimilasi dan akulturasi

► 2.    proses yang disosiatif (processes of dissociation) yang 
mencakup:
 persaingan
 persaingan yang meliputi kontrovensi dan pertentangan atau pertikaian



Sistematika yang lain pernah pula dikemukakan oleh 
kimball .menurut dia bentuk-bentuk proses sosial 
adalah:

► oposisi (opposition)  yang mencakup 
persaingan  dan pertentangan atau 
pertikaian.

► kerja sama (cooperation) yang 
menghasilkan akomodasi 

► diferensiasi(differensiation) yang 
merupakan suatu proses di mana orang 
perorangan di dalam pmasyarakat 
memperoleh hak – hak dan kewajiban



Tamotsu shibutani mengedapkan pula 
beberapa pola interaksi yaitu:

► akomodasi dalam situasi – situasi rutin

► ekspresi pertemuan dan anjuran

► interaksi strategis dalam pertentangan –
pertentangan 

► pengenbangan perilaku massa



Proses-proses interaksi yang pokok 
adalah

► kerja sama (cooperation)

► akomodasi (akomodation)


