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Definisi & Ruang Lingkup

•Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan
kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk
hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang
menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada.

•Proses sosial  pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Mis. Pengaruh-
mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum dan
seterusnya.

•Ruang lingkup proses sosial dalam matakuliah ini mencakup pembahasan yang dibatasi hanya
pada bentuk-bentuk interaksi sosial  bentuk-bentuk yang tampak apabila orang perorangan
ataupun kelompok – kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain terutama dengan
mengetengahkan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial.



Interaksi Sosial
•Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa
interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama (Kimball & Raymond,
1959).

•Bertemunya orang-perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan
pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru
akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja
sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama,
mengadakan persaingan, pertikaian, dsb.

•Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial
yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.



Interaksi Sosial sebagai Faktor Utama
dalam Kehidupan Sosial

•Bentuk umum proses sosial  interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan
proses sosial)  karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya
aktivitas-aktivitas sosial.

•Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari
interaksi sosial.

•Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang
menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok
manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Gillin &
Gillin, 1954).



•Apabila dua orang bertemu  interaksi sosial dimulai  saling menegur 
berjabat tangan, saling berbicara atau berkelahi.

•Aktivitas tsb dinamakan bentuk-bentuk interaksi sosial.

•Sekalipun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau
tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-
masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan
dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan yang
disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan dsb.
Sehingga menimbulkan kesan dalam pikiran seseorang, yang kemudian
menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Interaksi Sosial sebagai Faktor Utama
dalam Kehidupan Sosial (Cont’)



Interaksi Sosial sebagai Faktor Utama
dalam Kehidupan Sosial (Cont’)
•Interaksi sosial antara kelompok-kelompok
manusia terjadi antara kelompok tersebut
sebagai kesatuan dan biasanya tidak
menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

•Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-
pihak apabila terjadi reaksi dari kedua belah
pihak.

•Apabila seseorang memukul kursinya, misalnya
tidak akan terjadi suatu interaksi sosial karena
kursi tersebut tidak akan bereaksi dan
memengaruhi orang yang telah memukulnya.

•Ex: perang dunia kedua yang lalu sebagaimana
dilukiskan oleh Gillin dan Gillin . Pada tanggal 7
Desember 1939, patrol Prancis telah berhasil
menawan tiga orang prajurit Jerman. Salah
seorang tawanan menderita luka-luka pada
tangannya sewaktu terjadi pertempuran. Para
tawanan dibawa ke garis belakang. Ditempat
yang agak terang, tawanan yang luka-luka dan
prajurit Prancis yang telah menembaknya saling
mengenal dan saling memeluk. Ternyata sebelum
perang, keduanya adalah sahabat yang selalu
bersaing dalam setiap perlombaan balap sepeda
bayaran. Mereka bukan musuh secara pribadi,
namun kelompoknya masing-masing (Jerman dan
Prancis) yang bermusuhan.



Interaksi Sosial sebagai Faktor Utama
dalam Kehidupan Sosial (Cont’)
•Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara lain:
faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.
• Imitasimeniru (+) (-)

• Sugesti  seseorang memberi pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang
kemudian diterima oleh pihak lain  berlangsungnya terjadi karena pihak yang menerima
dilanda emosi yang menghambat daya berpikirnya secara rasional.

• Identifikasi  kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama
dengan pihak lain  berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar) maupun dengan
disengaja  sso yang mengidentifikasi benar-benar mengenal pihak lain (yang menjadi
idealnya) sehingga pandangan, sikap maupun kaidah yang berlaku pada pihak lain tadi dapat
melembaga dan bahkan menjiwainya  pengaruhnya lebih dalam ketimbang proses imitasi
dan sugesti walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawali oleh
imitasi atau sugesti.



• Simpati  proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain  perasaan memegang
peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan
untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya  akan dapat berkembang
didalam suatu keadaan dimana faktor saling mengerti terjamin.

•Imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat, walau pengaruhnya kurang mendalam bila
dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lebih lambat
proses berlangsungnya.

Interaksi Sosial sebagai Faktor Utama
dalam Kehidupan Sosial (Cont’)



Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi 
apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu :

•Adanya kontak sosial (sosial contact)

•Adanya komunikasi



Adanya Kontak Sosial
•Kontak berasal dari bahasa Latin  Con atau Cum (bersama-sama) dan tango
(menyentuh) bersama-sama menyentuh.

•Secara fisik, kontak baru akan terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai
gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang
dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Ex: melalui
telepon, sms, bbm, whatsapp, surat, line dll.  bahkan hubungan badaniah tidak
perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak.

•Kontak sosial tidak semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan
terhadap tindakan tersebut. Ex: sso bisa saja bersalaman dengan sebuah patung,
atau bermain mata dengan orang buta sampai berjam-jam lamanya tanpa
menghasilkan suatu kontak.



•Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut :
• Antara orang-perorangan  anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya.

Proses demikian terjadi melalui sosialisasi, yaitu suatu proses, dimana anggota masyarakat
yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.

• Antara orang-perorangan dengan suatu kelompok manusia (atau sebaliknya)  apabila
seseorang merasakan bahwa tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau
apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan
ideology dan programnya.

• Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya  umpamanya adalah
dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga
didalam pemilihan umum, atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu
kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan dan seterusnya disuatu wilayah yang baru
dibuka.

Adanya Kontak Sosial (Cont’)



•Kontak sosial bersifat positif maupun negative
• Positif kerjasama

• Negatif pertentangan

•Kontak sosial bersifat primer maupun sekunder
• Primer  apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan

muka misalnya: berjabatan tangan, saling senyum dll.

• Sekunder  apabila mengadakan hubungan melalui pihak ketiga baik orang
maupun alat komunikasi

Adanya Kontak Sosial (Cont’)



•Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain
(yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang
ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi
terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.

•Ex: seorang gadis menerima seikat bunga, ia akan memandang dan mencium bunga tersebut.
Namun perhatian utamanya adalah pada siapa yang mengirimkan bunga tersebut, dan apa
yang menyebabkan dia mengirimkannya. Apakah bunga tersebut dikirimkan untuk
mendamaikan suatu perselisihan, atau peringatan ulang tahun, untuk memenuhi janji atau
mengucapkan selamat tinggal. Apabila gadis yang bersangkutan tak dapat menjawab
pertanyaan tersebut, dia pun tidak akan tahu mengenai apa yang akan dilakukannya dan selama
itu juga belum terjadi komunikasi.

Adanya Komunikasi



•Suatu kontak dapat terjadi tanpa komunikasi.

•Ex: orang Indonesia bertemu dan berjabat tangan dengan orang Jerman, lalu
dia bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dengan orang Jerman tsb, padahal
orang tersebut tidak sama sekali mengerti bahasa Indonesia  kontak sebagai
syarat pertama sudah terjadi, tetapi komunikasi tidak terjadi (karena kedua
orang itu tidak mengerti perasaan masing-masing) sehingga interaksi sosial pun
tidak terjadi.

Adanya Komunikasi (Cont’)



Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial
•Bentuk-bentuk interaksi dapat berupa kerjasama (cooperation)  persaingan (competition) 
pertikaian (conflict)  suatu pertikaian mungkin mendapatkn suatu penyelesaian yang hanya
akan dapat diterima untuk sementara waktu yang dinamakan akomodasi (accommodation).

Gillin & Gillin Kimball Young Tomatsu Shibutani

Bentuk interaksi : Bentuk interaksi: Bentuk interaksi:

1. Proses yang asosiatif
(akomodasi, asimilasi, dan

akulturasi)

1. Oposisi (persaingan dan pertentangan) 1. Akomodasi dalam situasi rutin

2. Proses yang diasosiatif
(persaingan, pertentangan)

2. Kerjasama yang menghasilkan
akomodasi

2. Eksperesi pertemuan dan anjuran

3. Diferensiasi (tiap individu mempunyai
hak dan kewajiban atas dasar perbedaan

usia, seks dan pekerjaan)

3. Interaksi strategis dalam
pertentangan

4. Pengembangan perilaku masa



Proses-Proses yang Asosiatif:
Kerjasama (Cooperation)

•Kerja sama  suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk
mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.

•Kebiasaan atau sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak didalam kehidupan keluarga atau
kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu, anak tersebut akan menggambarkan bermacam-
macam pola kerjasama setelah dia menjadi dewasa.

•Pentingnya fungsi kerjasama menurut Charles H Cooley :

“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan
yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian
terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya
kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya oraganisasi merupakan fakta-fakta yang penting
dalam kerjasama yang berguna”



•Kerja sama dibedakan lagi menjadi 4 :
• Kerja sama spontan (Spontaneous Cooperation) kerjasama serta-merta

• Kerja sama langsung (Directed Cooperation) hasil perintah atasan atau penguasa

• Kerja sama kontrak (Contractual Cooperation) kerjasama atas dasar tertentu

• Kerja sama tradisional (Traditional Cooperation)  bentuk kerjasama sebagai bagian atau
unsur dari sistem sosial

Proses-Proses yang Asosiatif:
Kerjasama (Cooperation) (Cont’)



•Ada lima bentuk kerjasama, sbb:
• Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong

• Bargaining  pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua
organisasi atau lebih

• Kooptasi (Cooptation)  proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau
pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya
kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan

• Koalisi (coalition)  kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang
sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua
organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan
yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan
bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.

• Joint venture  kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran
minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan dst.

Proses-Proses yang Asosiatif:
Kerjasama (Cooperation) (Cont’)



•Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan
untuk menunjuk pada suatu proses.

•Menunjuk pada suatu keadaan  adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-
perorangan atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-
nilai sosial yang berlaku didalam masyarakat

•Menunjuk pada suatu proses  usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan
yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.

•Akomodasi adalah proses dimana orang perorangan atau kelompok manusia yang mulanya
saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-
ketegangan.

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation)



•Tujuan akomodasi berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu :
1. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok

manusia sebagai akibat perbedaan paham  bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa
antara kedua pendapat tsb, agar menghasilkan suatu pola yang baru;

2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer;

3. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang
hidupnya terpisah sebagai akibat factor-factor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti
yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta;

4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat
perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas.

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



•Bentuk-bentuk akomodasi

• Coercion  bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan  salah satu
pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan  pelaksanaannya
dapat dilakukan secara fisik (langsung) maupun psikologis (tidak langsung)Mis. Perbudakan.

• Compromise  bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya
agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada  salah satu pihak bersedia untuk
merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.

• Arbitration  cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup
mencapainya sendiri  pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak
atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan.

• Mediation  hampir menyerupai arbitration  pada mediation diundang pihak ketiga yang netral
dalam soal perselisihan yang ada  pihak ketiga mengusahaan suatu penyelesaian damai dan hanya
sebagai penasihat bukan memberi keputusan penyelesaian perselisihan.

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



• Conciliation  usaha mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya
suatu persetujuan bersama  bersifat lebih lunak dari coercion dan membuka kesematan
bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi.

• Toleration  bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya  timbul secara
tidak sadar dan tanpa direncakan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok
manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan diri suatu perselisihan.

• Stalemate akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan
yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya.

• Adjudication penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



•Hasil akomodasi :
1. Akomodasi dan Integrasi Masyarakat

2. Menekan oposisi

3. Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda

4. Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau
keadaan yang berubah

5. Perubahan-perubahan dalam kedudukan

6. Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



•Asimilasi  proses sosial ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat
antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha
untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan
kepentingan dan tujuan bersama.

•Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan
serta tujuan-tujuan kelompok.

•Proses asimilasi timbul bila ada :

• Kelompok kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya;

• Orang-perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu
yang lama sehingga;

• Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tsb berubah dan saling menyesuaikan diri

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



•Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara lain
adalah
• Toleransi;

• Kesempatan-kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi;

• Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya;

• Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat;

• Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan;

• Perkawinan campuran (amalgamation)

• Adanya musuh bersama dari luar

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



•Faktor-faktor penghalang terjadinya asimilasi :
• Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya golongan minoritas)

• Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi Perasaan takut terhadap kekuatan
suatu kebudayaan yang dihadapi

• Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada
kebudayaan golongan atau kelompok lainnya

• Perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah

• In-group feeling yang kuat

• Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas lain yang dapat mengganggu
kelancaran proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan
yang berkuasa

• Perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan pribadi

Proses-Proses yang Asosiatif:
Akomodasi (Accomodation) (Cont’)



Proses Disasosiatif

•Sering disebut juga oppositional processes

•Masyarakat lebih menekankan bentuk oposisi atau lebih menghargai kerjasama
tergantung dari unsur-unsur kebudayaan terutama yang menyangkut sistem
nilai, struktur masyarakat dan sistem sosialnya.

•Bentuk proses diasosiatif ada dua :

• Persaingan (Competition)

• Kontraversi (Contravention)



•Merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok
manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan
yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik
perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian
publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa
mempergunakan ancaman atau kekerasan.

•Dua tipe umum persaingan :
• Bersifat pribadi  individu secara langsung bersaing  mis. Memperoleh kekuasaan,

kedudukan

• Bersifat tidak pribadi  yang langsung bersaing adalah kelompok  mis. Dua perusahaan
besar bersaing untuk mendapatkan monopoli disuatu wilayah tertentu

Proses Disasosiatif:
Persaingan (Competition)



Tipe-tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk
persaingan yaitu :
• Persaingan ekonomi

• Persaingan kebudayaan

• Persaingan kedudukan dan peranan

• Persaingan ras

Proses Disasosiatif:
Persaingan (Competition) (Cont’)



•Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunya beberapa fungsi sbb:
• Menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif

• Sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi
pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing

• Sebagai alat untuk emngadakan seleksi atas dasar seks dan sosial

• Sebagai alat menyaring para warga golongan karya (fungsional) untuk mengadakan pembagian
kerja

Proses Disasosiatif:
Persaingan (Competition) (Cont’)



•Hasil suatu persaingan diantaranya adalah :
• Perubahan kepribadian seseorang  dpt mengembangkan rasa

sosial dalam diri seseorang

• Kemajuan akan mendorong seseorang untuk bekerja keras

• Solidaritas kelompok asalkan persaingan dilakukan secaa jujur

•Disorganisasi  krn tidak memiliki kesematan untuk
menyesuaikan diri dengan mengadakan reorganisasi  perubahan
sistem manual menjadi sistem komputerisasi

Proses Disasosiatif:
Persaingan (Competition) (Cont’)



•Merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan
pertentangan atau pertikaian  kontraversi merupakan sikap mental yang
tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan
golongan tertentu.

•Bentuk-bentuk kontroversi :
• Perbuatan penolakan, perlawanan dll

• Menyangkal pernyataan orang lain dimuka umum

• Melakukan penghasutan

• Berkhianat

• Mengejutkan lawan dll

Proses Disasosiatif:
Kontraversi (Contravention)



•Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau
kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan
dengan ancaman atau kekerasan.

•Akar-akar pertentangan adalah :
• Perbedaan individu pola pemikiran, kepribadian

• Perbedaan kebudayaan pola budaya

• Perbedaan kepentingan kepentingan ekonomi, politik dsb

• Perubahan social nilai-nilai yg berubah reorganisasi sistem nilai

•Pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau kepentingan bersifat
positif, sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam
struktur sosial yang tertentu.

Proses Disasosiatif:
Kontraversi (Contravention) (Cont’)



Bentuk-bentuk pertentangan adalah :
• Pertentangan pribadi antar pribadi tidak saling menyukai

• Pertentangan rasial pertentangan orang negro dengan orang kulit putih di 
Amerika

• Pertentangan antara kelas-kelas sosial, umumnya disebabkan oleh karena adanya
perbedaan-perbedaan kepentinganmajikan dengan buruh

• Pertentangan politik golongan dlm msy maupun antar Negara yg berdaulat

• Pertentangan yang bersifat Internasional perang antar negara

Proses Disasosiatif:
Kontraversi (Contravention) (Cont’)



Akibat dari bentuk pertentangan adalah :
• Tambahnya solidaritas “in-group” atau mungkin

• Sebaliknya yang terjadi yaitu goyah dan retaknya persatuan
kelompok

• Perubahan kepribadian

•Akomodasi, dominasi dan takluknya satu pihak tertentu

Proses Disasosiatif:
Kontraversi (Contravention) (Cont’)


