
 

 

BAB V 

KELOMPOK  SOSIAL 

 

5.1 Pengantar  

Dalam sosiologi mempelajari kelompok sosial dalam arti bentuk-

bentuk kehidupan bersama sangat penting, karena kehidupan bersama 

manusia mendapat perwujudannya dalam kelompok-kelompok yang 

beraneka ragam  dan tidak terhitung jumlahnya. 

Sejak lahir, seorang manusia telah mengenal kelompok sosialnya, 

yaitu keluarga. Ada perbedaan penting antara anak manusia dengan 

khewan. Anak khewan seperti ayam begitu menetas mereka berusaha 

mencari makan sendiri, akan tetapi anak manusia memerlukan 

pertolongan dan bimbingan dari manusia lain terutama orang tua dan 

saudara dekat di keluarganya. 

Kelompok sosial di luar keluarga akan mempengaruhi cara berpikir, 

sikap, dan berperilaku seseorang setelah bersosialisasi dengan orang 

lain. Kelompok sosial akan mempengaruhi perkembangan kepribadian 

dan memainkan peranan penting dalam proses sosialisasi seseorang. 

Kelompok-kelompok sosial timbul karena manusia dengan sesamanya 

mengadakan hubungan yang langgeng untuk suatu tujuan atau 

kepentingan bersama. Manusia melalui pengalaman berkelompok dapat 

menghayati norma-norma budaya, memiliki nilai-nilai, tujuan, perasaan, 

dan sebagainya. 

 

5.2  Pengertian Kelompok Sosial  

Kelompok merupakan salah satu konsep yang penting dalam 

sosiologi. Ada beberapa pengertian yang menyangkut kelompok. Menurut 

Horton dan Chester (1987) kelompok mencakup banyak bentuk interaksi 

manusia. Hakekat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada 

kedekatan atau jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. 

Kesadaran berinteraksi diperlukan oleh mereka untuk dapat menciptakan 

suatu kelompok, sedangkan kehadiran fisik kadang-kadang sama sekali 



 

 

tidak diperlukan. Banyak kelompok yang para anggotanya jarang sekali 

bertemu, namun mereka saling berinteraksi melalui surat menyurat, 

telepon, mass media, dan sebagainya. 

Menurut Seorjono (2003) kelompok sosial adalah himpunan atau 

kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan 

antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan 

timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk 

saling tolong-menolong. 

Suatu kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua 

orang atau lebih dimana diantara mereka terjadi komunikasi dua arah atau 

timbal balik serta interaksi satu dengan yang lainnya. Jarak fisik yang 

dekat tidak menjadi ukuran karena belum tentu terjadi interaksi, tetapi 

pada kesadaran untuk berinteraksi. 

Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang yang memiliki 

kesadaran keanggotaan dan saling berinteraksi, misalnya anak-anak 

sudah mulai bermain bersama, pengusaha-pengusaha mempunyai 

perhatian yang sama di pasar bursa atau di suatu tempat pertandingan. 

Pada saat itulah tercipta suatu kelompok walaupun waktunya singkat. 

Sebaliknya, dalam sebuah kereta api atau bis yang penuh dengan 

penumpang belum tentu terbentuk suatu kelompok sosial, karena diantara 

para penumpangnya tidak terjadi suatu kesadaran untuk saling 

berinteraksi. 

Dalam kelompok sosial perlu dibedakan pengertian agregasi sosial 

dan kategori sosial. Agregasi sosial merupakan kumpulan orang dalam arti 

pengelompokan secara fisik tanpa mempersoalkan adanya komunikasi 

diantara mereka. Akan tetapi, suatu agregasi sosial dapat membentuk 

suatu kelompok sosial walaupun hanya untuk sementara apabila terjadi 

suatu komunikasi dan interaksi diantara mereka, misalnya dalam suatu bis 

yang penuh dengan penumpang, dalam perjalan supir terlalu cepat 

menjalankan bisnya sehingga penumpang merasa terganggu dan takut 

terjadi sesuatu atas sikap supir yang ugal-ugalan, kemudian penumpang 

secara berkelompok berusaha menegur supir agar menjalankan bisnya 



 

 

dengan hati-hati. Dalam hal ini, kesadaran berinteraksi para penumpang 

diperlukan untuk menciptakan suatu kelompok. 

Adapun pengertian kategori sosial adalah sejumlah orang yang 

digolongkan atas dasar ciri-ciri tertentu tanpa mempersoalkan ada 

tidaknya komunikasi dan interaksi diantara mereka, yang dimaksud 

dengan kategori sosial adalah, jenis kelamin, umur, lapangan kerja, dan 

sebagainya. 

Suatu kelomok sosial dapat berjalan lama atau permanen, seperti 

keluarga, santri di pesantren, subak di Bali, dan sebagainya. Ada juga 

yang bersifat sementara, seperti penonton sepak bola, arisan, dan 

sebagainya.   

Faktor-faktor pembentukan kelompok sosial diantaranya adalah : 

1. Keturunan atau geneologi satu nenek moyang 

2. Tempat tinggal bersama atau teritorial 

3. Kepentingan bersama. 

Menurut Soerjono (2003) syarat-syarat terbentuknya kelompok 

sosial adalah: 

1.  Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan anggota 

kelompok. 

2.   Ada hubungan timbal balik. 

3. Ada satu faktor yang dimiliki bersama oleh para anggota kelompok, 

sehingga hubungan mereka bertambah erat. 

4.   Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. 

 

5.3    Ciri-ciri Kelompok Sosial 

Kekuatan dan kelemahan kepribadian seseorang bermula dari 

cara-cara orang itu diintegrasikan kedalam jalinan hubungan kelompok. 

Dalam mempelajari interaksi sosial dalam kelompok sosial, maka perlu 

dipelajari ciri-ciri kelompok sosial. Dalam hal ini, ada kelompok sosial yang 

teratur atau terorganisasi seperti kelompok sendiri dan kelompok luar, 

paguyuban dan patempayan, primer dan sekunder, formal dan informal 



 

 

serta kelompok yang tidak teratur seperti kerumunan dan publik. 

Penjelasan mengeni ciri-ciri sosial lebih lanjut akan diuraikan  bawah ini. 

 

5.3.1  In Group (Kelompok Sendiri) dan Out Group (Kelompok Luar) 

 Kelompok sendiri mengacu pada pengertian “saya” termasuk di 

dalamnya, seperti keluargaku, profesiku, klikku, dan sebagainya. Pada 

dasarnya semua kelompok yang berakhir dengan kata punya “saya”. Jadi 

kelompok sendiri ialah setiap kelompok dengan nama seseorang 

mengidentifikasikan dirinya sendiri (kelompok kami) 

 Kelompok luar mengacu pada pengertian ”saya” tidak termasuk di 

dalamnya , karena  “saya” berada di luarnya. Jadi kelompok luar adalah 

kelompok yang berada di luar kelompok sendiri (kelompok mereka) 

 Kelompok sendiri dan kelompok luar adalah penting karena 

keduanya mempengaruhi perilaku perilaku-perilaku. Dari semua anggota 

kelompok sendiri, kita acapkali mengharapkan  pengakuan, kesetiaan, 

dan pertolongan. Dari kelompok luar kadang kita merima sikap 

bermusuhan, semacam kompetisi yang lunak, atau sikap acuh tak acuh. 

Perilaku manusia dipengaruhi oleh kelompok sendiri dan kelompok luar. 

 Pada dasarnya, kelompok sendiri dengan kelompok luar dapat 

dijumpai disemua masyarakat, walaupun kepentingan-kepentingannya 

tidak selalu sama sehingga terdapat perbedaan-perbedaan yang 

mendasar diantara kelompok sendiri dengan kelompok luar. Perbedaan ini 

dapat diukur dengan menggunakan konsep: 

1.  Jarak sosial (social distance). 

2.   Kelompok acuan ( Referens). 

3.   Stereotip. 

  Jarak sosial adalah untuk mengukur kadar kedekatan atau 

penerimaan yang kita rasakan terhadap kelompok lain. Jarak sosial diukur 

melalui pengamatan langsung terhadap orang-orang yang sedang 

berinteraksi atau menggunakan kuesioner yang menanyakan kepada 

orang-orang tertentu, tentang orang yang bagaimana yang dapat mereka 

terima dalam suatu jalinan hubungan tertentu. Kuesioner jarak sosial 



 

 

mungkin tidak dapat mengukur apa yang sebenarnya orang atau 

kelompok akan lakukan seandainya anggota kelompok lain berupaya 

untuk menjadi teman atau tetangga. Skala jarak sosial sekadar mengukur 

perasaan keenggenan seseorang untuk bergaul dengan suatu kelompok 

tertentu. Setiap masyarakat memiliki kelompok sendiri dan kelompok luar, 

tetapi perasaan akan jarak sosial dapat saja lebih besar pada masyarakat 

tertentu dibandingkan dengan masyarakat lainnya. 

 Kelompok acuan adalah suatu kelompok yang menjadi acuan 

ketika kita memerlukan suatu kelompok yang penilaiannya sama dengan 

orang lain akan penilaian kita. Kelompok acuan digunakan sebagai model, 

walaupun kita bukan bagian dari kelompok tersebut, contoh konsep 

masyarakat kelas atas, penting untuk pemaparan kelas sosial atas. 

 Stereotif adalah gambaran umum suatu kelompok tentang 

kelompok lainnya atau sejumlah orang yang telah diterima secara luas 

oleh masyarakat. Cara pandang stereotif diterapkan tanpa pandang bulu 

terhadap semua anggota kelompok yang distereotifkan, tanpa 

memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Stereotif 

dianggap penting karena orang memperlakukan para anggota kelompok 

lainnya berdasarkan gambaran stereotif tentang kelompok tersebut, 

setidak-tidaknya pada tahap permulaan orang-orang bernteraksi dengan 

stereotif, bukan dengan kepribadian sebenarnya. Contoh stereotif adalah 

bangsa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, Orang Amerika 

individualistis, dan sebagainya. Pada umumnya, gambaran stereotif hilang 

manakala gambaran dan kenyataannya tidak dapat lagi ditemukan. 

 

5.3.2    Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 

 Pengertian kelompok primer cukup banyak, dalam penulisan ini 

akan dibahas dari berapa pakar. Menurut Selo (1964), kelompok primer 

atau kelompok utama ialah kelompok-kelopok kecil yang agak permanen 

atau langgeng dan didasarkan kenal-mengenal secara pribadi antara 

sesama anggotanya. Menurut Soerjono (2003) kelompok primer 

merupakan kelompok kecil, dimana hubungan diantara para anggotanya 



 

 

bersifat pribadi dan intim, kebanyakan dalam berkomunikasi berhadapan 

muka, hubungan lebih bersifat permanen, lebih banyak waktu bersama-

sama dan mempunyai loyalitas yang kuat terhadap kelompok. Kelompok 

kecil lebih banyak mempunyai cita-cita informal, misalnya tidak ada 

seorang pemangku tugas secara khusus atau tempat pertemuan secara 

teratur dan keputusan-keputusan lebih banyak bersandar pada tradisi. 

Adapan menurut Horton dan Chester (1987) kelompok primer merupakan 

suatu kelompok dimana kita dapat mengenal orang lain sebagai suatu 

pribadi yang akrab. Hubungan sosial yang terjadi dalam kelompok primer 

bersifat informal atau tidak resmi, akrab, personal, dan total yang banyak 

mencakup aspek dari pengalaman hidup seseorang. 

 Jadi dalam hubungan primer terdapat hubungan yang bersifat tidak 

resmi, akrab, pribadi  dan merupakan kelompok-kelompok kecil. Kelompok 

primer masih dapat dijumpai di pedesaan. 

 Adapun kelompok sekunder adalah kelompok  yang umumnya 

mempunyai anggota yang cukup banyak, hubungan antar anggota tidak 

bersifat pribadi, hanya sedikit terjadi hubungan-hubungan yang 

berhadapan muka dan para anggota relatif terbatas menyediakan waktu 

untuk bersama-sama , ciri formalitas sangat menonjol, misalnya ada 

penangan tugas-tugas kelompok, ada pertemuan secara teratur, dan 

keputusan-keputusan kelompok lebih menekankan pada efesiensi 

kegiatan kelompok (Soerjono,2003). Menurut Selo Soemardjan (1964) 

kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar terdiri dari banyak 

orang, dalam berhubungan tidak berdasarkan kenal secara pribadi, dan 

sifat hubungan tidak langgeng. Horton dan Chester (1987) mengatakan 

bahwa jenis kelompok sekunder adalah apabila dalam hubungan sosial 

bersifat formal atau resmi, impersonal atau pribadi, segmental atau 

terpisah, serta didasarkan atas azas manfaat atau utilitarian. 

 Kelompok sekunder dapat diartikan sebagai kelompok dengan 

jumlah anggota banyak, pertemuan bersifat formal, pribadi, terpisah 

maksudnya pertemuan tidak harus selalu dengan betatap muka kadang 



 

 

tidak bersifat akrab, dan berazaskan manfaat bagi anggotanya. Kelompok 

sekunder pada umumnya terdapat kehidupan masyarakat perkotaan.  

 Dalam kelompok sekunder, seseorang tidak berurusan dengan 

orang lain sebagai suatu pribadi, tetapi sebagai orang yang berfungsi 

dalam menjalankan suatu peran. Kualitas pribadi tidak penting, yang 

dianggap penting adalah cara kerja. Hanya aspek atau bagian dari seluruh 

kepribadian yang terlibat dalam menjalankan peran itu dianggap penting. 

Contohnya, mitra dagang, klub pecinta alam, persatuan orang tua murid 

dengan guru, kontrak kerja, dan sebagainya. 

 Istilah primer dan sekunder menggambarkan tipe hubungan dan 

tidak mengandung pengertian bahwa kelompok yang satu lebih baik dari 

kelompok yang lainnya. Kelompok primer dapat saja terlibat dalam 

penanganan suatu pekerjaan, namun penilaian terhadap kelompok ini 

tetap didasarkan pada kualitas hubungan manusiawi bukannya pada 

efesiensi kerja. Kelompok sekunder mungkin juga bersifat menyenangkan, 

namun orientasi utama kelompok ini adalah penyelesaian pekerjaan. 

Kelompok primer dinilai dari kemampuannya untuk melaksanakan tugas 

mencari memberikan reaksi manusiawi yang memuaskan, sementara 

kelompok sekunder dinilai dari kemampuannya untuk melaksakan tugas 

mencari tujuan. Dengan kata lain, kelompok primer berorientasi pada 

hubungan, adapun kelompok sekunder berorientasi pada tujuan. 

 Dalam kelompok primer kepribadian seseorang dibentuk, 

seseorang menemukan keakraban, rasa simpatik, dan kebersamaan yang 

menyenangkan yang berkaitan dengan banyak minat serta kegiatan. 

Dalam kelompok sekunder seseorang menemukan cara yang efektif untuk 

mencapai tujuan tertentu, walaupun cara tersebut sering kali 

mengorbankan hati kecil seseorang.  

 Jadi kelompok primer dan sekunder dianggap penting karena 

perasaan dan perilaku merupakan dua hal yang berbeda. Konsep 

perasaan dan perilaku tetap bermanfaat untuk diteliti, karena semuanya 

menggambarkan perbedaan penting dalam segi perilaku. 



 

 

 Bagaimana keterkaitam dan keberlangsungan kelompok primer dan 

kelompok sekunder. Untuk memahami kedua kelompok ini secara baik, 

maka kita harus dapat menggambarkan secara tepat keadaan individu 

dengan mengkaitkannya dengan masyarakat. Hal yang sering terjadi 

dewasa ini, misalnya kelompok sekunder tidak menggantikan kelompok 

primer, seperti klik dan keluarga sebagai kelompok primer yang cukup 

penting sekarang ini. 

 Klik merupakan kelompok kecil dari orang-orang yang saling saling 

akrab dan memiliki perasaan kelompok sendiri yang kuat didasarkan pada 

sentimen dan minat yang sama. Ternyata dalam kelompok sekunder klik 

juga tumbuh, bahkan dalam kelompok sekunder memiliki sejumlah besar 

klik yang memberikan keintiman personal dalam sebuah organisasi yang 

bersifat impersonal. Demikian juga dengan keluarga, sampai dewasa ini 

keluarga dianggap  lebih merupakan kelompok keakraban dan merupakan 

suatu bukti dari adanya keberlangsungan kelompok primer dalam 

kelompok sekunder. Jadi kelompok primer dapat memperkuat kesatuan 

oerganisasi dengan membantu para anggotanya untuk saling kerja sama 

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Di sisi lain, hubungan sosial 

dalam kelompok primer kadang-kadang dimodifikasi atau dirusak oleh 

kelompok sekunder dalam rangka mencapai tujuan, namun kelompok 

primer juga sebaliknya mampu memberikan pengaruh positif terhadap 

kelompok sekunder. 

 Dengan demikian, kelompok sekunder menciptakan jaringan 

kelompok primer baru yang memberikan keakraban dan tanggapan 

personal dalam situasi impersonal yang berbeda. Dalam masyarakat 

modern yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh jalinan hubungan 

kelompok sekunder, akan tetapi banyak fungsi lama dari kelompok primer 

telah diperankan oleh kelompok sekunder besar yang impersonal dan 

berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, meskipun banyak kelompok 

dengan mudah dapat diidentifikasikann sebagai kelompok primer atau 

sekunder, akan tetapi kedua kelompok itu saling berinteraksi dan saling  

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 



 

 

 Beberapa ciri perbedaan antara kelompok primer dengan kelompok 

sekunder adalah sebagai berikut: 

 Kelompok primer Kelompok Sekunder 

Sifat hubungan Informal 

Akrab 

Personal 

Total 

Formal 

Kurang akrab 

Impersonal 

Segmental 

Orientasi Hubungan sosial 

Langgeng 

Azas manfaat 

Tidak langgeng 

Tujuan hubungan Manusiawi  (keakraban, 

rasa simpatik, dan 

kebersamaan) 

Efesiensi (ada 

perhitungan untung rugi. 

Jumlah individu Kecil, sedikit Besar, banyak 

 

5.3.3   Paguyuban dan Patembayan 

 Konsep paguyuban (gemeinschaft) dan patembayan (gesellschaft) 

merupakan konsep yang hampir sama dengan kelompok primer dan 

sekunder yang dikembangkan oleh ahli sosiologi Jerman, yaitu Ferdinand 

Tonnies.   

 Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, dimana para 

anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan  bersifat alamiah 

serta bersifat kekal, dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa 

kesatuan batin yang memang telah dikodratkan (Soerjono,2003). Adapun 

patembayan adalah merupakan ikata lahir yang pokok untuk jangka waktu 

yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta 

strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan sebuah 

mesin (Soerjono,2003). 

 Horton dan  Chester (1987) mengatakan bahwa paguyuban adalah 

sebuah sistem sosial yang kebanyakan jalinan hubungan bersifat personal 

atau tradisional, dan sering juga memiliki kedua ciri ini. Adapun 

patembayanan adalah sebuah sistem sosial yang kebanyakan jalinan 

hubungan bersifat kontraktual. 

 Dalam konsep paguyuban, masyarakat sering diterjemahkan 

sebagai komunitas, dimana komunitas melakukan kegiatan menurut cara-



 

 

cara tradisional yang dikenal dan dapat diterima oleh seluruh  anggota 

komunitas. Pada umumnya, irama kehidupan berlangsung monoton dan 

statis, kecuali pada hari-hari raya tertentu yang berlangsung sekali-kali. 

Hanya saja dalam kehidupan komunitas jarang merasa kesepian karena 

para anggotanya sudah saling bertetangga sepanjang hidup. Kehidupan 

paguyuban terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih 

tradisional. 

 Dalam konsep patembayan, komunitas diterjemahkan sebagai  

masyarakat, dimana masyarakat tradisional diganti dengan masyarakat 

kontrak. Dalam masyarakat patembayan ikatan pribadi, hak-hak 

tradisional, ataupun tugas-tugas dianggap tidak penting. Hubungan antar 

manusia ditentukan oleh proses tawar menawar kemudian dituangkan 

dalam perjanjian tertulis. Etika perilaku yang diterima secara umum 

sebagian diganti oleh perhitungan untung rugi yang rasional. Patembayan 

terdapat dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang sudah modern. 

 Suatu komunitas dengan pola paguyuban, dimana pola hubungan 

kelompok primer  yang dominan diikat perasaan dan emosi. Adapun suatu 

masyarakat dengan pola patembayan, dimana pola hubungan sekunder 

yang lebih dominan, maka terjadi pengikisan perasaan emosional, 

keakraban, dan sebagainya. Dewasa ini ada kecenderungan masyarakat 

ditopang oleh kelompok sekunder menuju ke arah masyarakat 

patembayan, hanya saja ada yang diimbangi dengan tumbuhnya 

kelompok-kelompok primer baru dalam kelompok sekunder. Jadi pada 

dasarnya, dalam masyarakat paguyuban hubungan primer sangat 

dominan, sedangkan masyarakat patembayan hubungannya bersifat 

sekunder. 

Beberapa perbedaan hubungan paguyuban dengan patembayan 

menurut Horton dan Chester (1987) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

 Paguyuban Patembayan 

Hubungan Personal 

Informal 

Tradisional 

Sentimental 

Umum 

Impersonal 

Formal, kontraktual 

Utilitarian 

Realistis 

Khusus 

 

 

5.3.4   Kelompok Formal dan Informal 

 Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan-

peraturan yang tegas dan dengan khusus dirumuskan oleh anggota-

aggotanya untuk mengatur hubungan diantara mereka, misalnya 

peraturan untuk memilih ketua suatu organisasi. Pada dasarnya 

peraturan-peraturan kelompok yang menjabarkan norma-norma kelompok 

dirumuskan secara tertulis. 

 Kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan 

yang berulang-ulang yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-

kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama. 

Pada kelompok informal tidak ada peraturan-peraturan yang dirumuskan 

secara tertulis. 

 Dalam kehidupan sosial, sebenarnya tidak ada suatu kelompok 

yang mutlak formal atau informal. Dalam suatu kelompok sering dijumpai 

ada tipe kelompok atas dasar formal maupun informal. 

 Dalam mengkaji apakah suatu kelompok bersifat formal atau 

informal berarti mengukur sampai seberapa jauh derajat formalitas 

terdapat dalam hubunan antar anggotanya, misalnya koperasi sebagai 

sebuah kelompok mempunyai derajat formalitas formalitas yang tinggi, 

karena dalam koperasi peraturan-peraturan dirumuskan berdasarkan 

suatu ADRT yang menyangkut berbagai hal, akan tetapi derjat formalitas 

yang tinggi dalam koperasi belum seluruhnya dihayati oleh para 

anggotanya dalam menjalankan peraturan-peraturan koperasi seperti 

pembukuan belum transparan, pengelolaan belum efektif, dan 

sebagainya. Adapun lembaga peribadatan merupakan kelompok informal 



 

 

dengan derajat formalitas yang rendah, karena dalam lembaga 

peribadatan seperti pengajian waktu pertemuan tergantung dari 

kesepakatan para anggotanya sesuai dengan irama kehadiran untuk 

beribadah bersama, anggota kelompok selalu mengadakan pertemuan 

tanpa sebelumnya ada perjanjian bersama untuk pertemuan secara 

tertulis, hanya saja dalam pertemuan ada pembicaraan yang cukup 

penting untuk disampaikan. 

 

5.3.5   Kelompok Sosial yang Tidak Teratur 

 Dalam fakta sosial ada kelompok sosial yang tidak teratur karena 

tumbuh secara spontan. Kelompok sosial yang tidak teratur antara lain : 

1. Kerumunan. 

2. Publik. 

 Kerumunan dianggap tidak teratur karena tidak terorganisasi, 

ukurannya adalahkehadiran orang-orang secara fisik dan bersifat 

sementara (temporer) , dalam kerumumnan mungkin ada pemimpinnya 

tetapi tidak ada sitem pembagian kerja maupun pelapisan sosial. Artinya, 

interaksi didalamnya bersifat spontan dan tidak terduga, serta orang-orang 

yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. 

Identitas sosial seseorang tenggelam apabila orang yang bersangkutan 

ikut serta dalam kerumunan. 

 Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. 

Interaksi terjadi secara langsung melalui alat-alat komunikasi. Alat-alat 

komunikasi sebagai penghubung, sehingga memungkinkan suatu publik 

mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan besar. Dalam publik, 

individu-individu masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial 

yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan-

kepentingan pribadi daripada mereka yang tergabung dalam kerumunan. 

 

5.4   Dinamika Kelompok  

 Pada umumnya setiap kelompok sosial mengalami suatu 

perkembangan bahkan perubahan, sebagai akibat dari proses formasi 



 

 

atau reformasi dari pola-pola dalam suatu kelomok karena adanya 

pengaruh dari luar. Perubahan terjadi karena adanya konflik antar individu 

dalam kelompok atau karena adanya konflik antar bagian kelompok 

sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dari 

dalam kelompok itu sendiri. 

  Dalam dinamika kelompok terjadi suatu perubahan kelompok. 

Perubahan yang terjadi ada yang mempengaruhi strukur ada juga yang 

tidak mempengaruhi struktur masyarakat. Perubahan struktur terjadi 

dalam suatu masyarakat karena adanya pergantian  anggota, perubahan 

sitruasi, serta terjadi depresi disuatu bidang ekonomi dan sosial. Konflik 

antar kelompok terjadi karena adanya persaingan. 

 Masalah dinamika kelompok berkaitan dengan gerak atau perilaku 

kolektif. Gejala tersebut merupakan suatu cara berpikir, merasa, dan 

beraksi suatu kolektivitas yang serta merta tidak berstruktur. Sebab-sebab 

suatu kolektiva menjadi agresif antara lain adalah: 

1. Frustasi jangka panjang. 

2. Tersinggung. 

3. Dirugikan. 

4. Ada ancaman dari luar. 

5. Diperlakukan tidak adil. 

6. Terkena pada bidang kehidupan yang sensitif. 

 Kegunaan dari mempelajari ciri-ciri kelompok dalam uraian 

sebelumnya adalah untuk menelaah kelompok sosial masyarakat 

terutama dalam suatu masyarakat yang terlalu banyak menonjolkan salah 

satu jenis kelompok dalam kehidupan bersama, sehingga kehidupan 

bersama tidak lagi dirasakan berjalan secara harmonis, misal di Indonesia 

sering dijumpai adanya hubungan pekerjaan dalam lingkungan jabatan 

atau organisasi yang pada dasarnya bersifat hubungan sekunder, tetapi 

kurang dapat penyelesaian yang baik karena masih sering dirongrong 

oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat primer yang berkaitan 

dengan keluarga atau daerah sehingga menimbulkan dinamika sosial ke 

arah reformasi agar warga diperlakukan adil dalam penyeleksian. 



 

 

 Kegunaan mempelajari dinamika sosial adalah kita dapat 

mempelajari interaksi dalam kelompok sosial dan pemecahan 

permasalahan serta mengambil kesimpulan untuk mencapai pemahaman 

dan penanggulangan masalah-masalah kelompok sosial.     

 


