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Socius  : teman atau kawan yang membentuk masyarakat (Latin) 

Logos   : Ilmu (Yunani) 

 

 

 

 

 

Interaksi Sosial 

Dasar : Manusia adalah makhluk sosial 

 : Manusia saling membutuhkan 

A. Hakikat Interaksi Sosial 

1. Pengertian 

Hubungan timbal balik berupa aksi yang saling mempengaruhi individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. 

2. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

a. Kontak Sosial (Bersama-sama menyentuh) 

“Con dan Cum” (Latin dan Inggris ) : kerja sama 

“Tango” : Menyentuh 

- Bersama-sama menyentuh secara fisik dan alat 

- Dapat bersifat Positif (Menghasilkan kerja sama) dan bersifat negatif 

(menghasilkan konflik) 

- Memilih yang positif karena manusia makhluk sosial 

- Dapat bersifat Primer dan Sekunder 

b. Komunikasi (Ada aksi dan reaksi ) 

- Kegiatan yang saling menafsirkan prilaku (pembicaraan, sikap, perasaan) yang 

disampaikan kepada orang lain 

Unsur-Unsur Komunikasi: 

a. Komunikator 

Orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada orang lain 

b. Komunikan 

Orang yang dikirim pesan, pikiran atau perasaan 

c. Pesan 

Sosiologi

Socius Logos

Berasal dari bahasa latin karena merupakan akar dari segala bahasa 

Saling membutuhkan karena makhluk sosial 

Yunani : Pusat Kebudayaan Dunia / Pusat Ilmu Pengetahuan 

Yunani : Filsuf => Ahli Filsafat => induk semua ilmu 
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Sesuatu yang disampaikan oleh komunikator 

d. Media 

Alat untuk menyampaikan dan menerima pesan 

e. Efek 

Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan 

pesan dari komunikator  

 

3 Tahapan Penting dalam Proses Komunikasi 
a. Encoding (Encode atau kode-kode, sandi, lambang atau simbol) 

Gagasan atau progran yang akan disampaikan diwujud nyatakan dalam 

bentuk kode-kode, sandi, lambang, simbol bisa berupa kalimat atau gambar-gambar 

dan itu harus bisa dimengerti oleh komunikan. 

b. Penyampaian 

Istilah yang sudah diwujud nyatakan dalam bentuk kode yang disampaikan 

c. Decoding 

Menganalisis berupa kalimat, gambar-gambar supaya isinya jelas dan mudah 

diketahui orang lain 

 

Bab 4. Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian 

A. Hakekat(Kegunaan yang mendasar) Sosialisasi 

1. Pengertian Sosialisasi 

Proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi didalam 

masyarakat. 

Yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah 

- Peran 

- Nilai (sesuatu yang ada gunanya) 

- Norma Sosial 

Masyarakat yang paling kecil dalam proses belajar yang pertama: 

- Keluarga 

- Lingkungan 

- Sekolah 

Dengan Sosialisasi, seorang manusia dapat mengenali dirinya apakah disukai atau tidak 

disukai temannya. Pada dasarnya, tidak ada seorang manusia pun yang tidak melakukan 

proses sosialisasi dalam hidupnya. Manusia hidup didalam masyarakat, oleh masyarakat, 

dari masyarakat, dan untuk masyarakat 

3 tahap pembentukan kepribadian manusia menurut George Herbert Meacl: 

1. Play Stage 

Tahap bermain di masa anak-anak yang mencoba untuk meniru (Imitasi) atau biasa disebut 

panggung sandiwara 

2. Game Stage 
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Masa didalam tahap permainan yang mencoba meniru persis sesuai dengan tokoh idolanya 

sebagai pegangan hidup dalam hal-hal yang berbau positif (Panggung permainan)  

3. Generalized Others 

Menjadi sama dengan orang lain (orang dewasa) 

 

Kepribadian 
1. Pengertian 

a. Yinger (keseluruhan sikap) 

Keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang 

berinteraksi dengan serangkaian situasi 

b. Theodore M.Newcomb(Organisasi Sikap) 

Organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya 

c. Roucek dan Waren 

Sebagai organisasi fakto-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari 

perilaku seorang individu. 

d. Koentjaraningrat 

Susuan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan 

individu 

Kesimpulan: 

a. Kepribadian merupakan abstraksi dari pola perilaku manusia 

b. Kepribadian merupakan ciri-ciri/watak yang khas dan konsisten sebagai identitas 

seorang individu 

c. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dsb yang khas apabila seseorag 

berhubungan dengan orang lain 

 

Faktor-Faktor Pembentukan Kepribadian 

 Setiap orang mempunyai kepribadian, setiap kepribadian beda dengan yang satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sbb: 

1. Warisan Biologis(Keturunan)/Pembawaan 

Warisan biologis menyediakan bahan mentah kepribadian dan bahan ini dibentuk 

dengan dan dalam berbagai cara. Semua manusia normal dan sehat mempunyai 

persamaan biologis, sepert mempunyai panca indera yang sama, kelenjar seks, dan otak. 

Persamaan biologis ini, membanty kita menjelaskan beberapa persamaan dalam 

kepribadian dan perilaku semua orang. Namun demikian, setiap warisan biologis 

seseorang juga unik. Artinya, tidak seorang pun(keculi anak kembar) mempunyai 

karakteristik fisik yang sama dengan orang lain. 

2. Lingkungan Fisik (Geografsi) 

Perbedaan prilaku kelompok maupun pribadi terutama disebabkan oleh perubahan 

iklim, topografi(permukaan/relief bumi) dan sumber alam yang hdup didaerah 

pegunungan yang mengembangkan pertanian berbedan dengan orang yang hdup ditepi 

pantai sebagai nelayan. Demikian pula, orang yang hidup di daerah panas da miskin, 

cenderung berbeda kepribadiannya dengan orang dari daerah yang sumber dan kaya.  
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Orang yang hidup didaerah subur dan kaya ciri-cirinya sbb: 

o Suka menolong, ramah, rasa kasihan bila melihat orang yang susah 

Begitu sebaliknya dengan orang yang tinggal didaerah panas dan miskin yang memiliki 

ciri-ciri sbb: 

o Tamak, rakus, tidak ramah, tidak suka menolong orang yang susah, tidak 

mempunyai rasa kasihan kepada orang yang susah 

3. Kebudayaan  

Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk social, baik berupa gagasan, 

aktivitas dan hasil dari aktivitas manusia yang digunakan untuk memahami lingkungan 

dan pengalamannya, serta dijadikan pedoman hidup anggota masyarakat.  

Unsur-unsur yang terkandung : 

a. Kepercayaan 

b. Mata Pencaharian 

c. Kesenian 

d. Adat Istiadat 

- Kebudayaan berperan dalam bentuk kepribadian dan masyarakat 

- Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma yang berbeda dari masyarakat 

yang satu dengan yang lainnya dari mempengaruhi kepribadian anggotanya. 

4. Pengalaman Kelompok 

Masyarakat majemuk memiliki standar dan ukuran moral yang berbeda-beda. Standar 

dan ukuran ini digunakan untuk menentukan mana kepribadian yang baik dan yang tidak 

baik. 

5. Pengalaman Unik 

Paul B. Horton : pengalaman unik mengandung pengertian bahwa ridak seoran pun 

mengalami serangkaian pengalaman yang persis sama satu sama lainnya dan tidak 

seorang pun yang mempunyai latar belakang yang sama. 

Kesimpulan : Sosiologi lebih memusatkan keperhatiannya kepada pengkajiannya kepada 

pembentukan diri individu melalui interaksi seseorang dengan orang lain. 

 

Agen, Bentuk, Tipe, dan Pola Sosialisasi 

- Nilai adalah konsep abstrak yang baik dan buruk 

1. Agen Sosialisasi  

Agen sosialisasi menurut Fuller & Jacobs dapat diindentifikasikan menjadi 4, yaitu : 

a. Keluarga 

Agen awal proses sosialisasi. Begitu seorang bayi lahir, yang langsung berhubungan 

dengan orang tuanya, kakek neneknya, saudara sekandungannya dan kerabat 

dekatnya. 

b. Kelempok sepermainan 

c. Sekolah 

d. Media massa 

e. Lingkungan Kerja (Tambahan) 

 

- Catatan tambahan : 

Auguste Comte -> pencipta sosiologi. 
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Sosiologi menurut Comte adalah menyelidiki/mengkaji proses-proses hidup yang 

terjadi di dalam kelompok masyarakat.  

Sosiologi menurut Comte terdiri dari kata : Societas(Masyarakat) dan 

Logos(Pengetahuan).  

Sosiologi menurut Comte dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Statitika Sosial 

Teori yang mempelajari tentang susunan masyarakat 

b. Dinamika Sosial 

Teori yang mempelajari tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat 

dengan meneropong/mengamati bagaimana lembaga-lembaga tersebut 

mengamati masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


