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Yuk, cari tahu apa itu pembentukan kelompok sosial, beserta faktor terbentuknya dan ciri-cirinya berikut ini. -- Kira-kira manusia bisa nggak sih hidup sendiri? Menurut kamu gimana? Yakin bisa? Jawabannya nggak bisa ya, gengs. Kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain di kehidupan kita sehari-hari. Itulah alasannya
mengapa manusia membentuk kelompok sosial. Mulai dari keluarga, teman-teman terdekat, hingga keanggotaan di suatu perkumpulan resmi di masyarakat, semua itu adalah macam-macam kelompok sosial yang terbentuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sekarang simak yuk apa itu kelompok sosial, alasan pembentukannya, hingga ciricirinya. Cuss! Pengertian Kelompok Sosial Kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk suatu kesatuan dan saling melakukan interaksi sosial. Nah, ada tiga kata kunci nih dari pengertian di atas yang menjadi syarat terbentuknya kelompok sosial yaitu: Terdiri dari dua orang atau lebih, berarti kalau sendiri bukan kelompok
sosial ya Membentuk kesatuan atau grup berdasarkan kesamaan, baik itu kesamaan sekolah, tempat tinggal, keturunan, hobi, dan sebagainya Adanya interaksi sosial yang intens, baik itu antarindividu, antarkelompok, atau individu dengan kelompok Baca juga: Mengenal Sifat dan Fungsi Stratifikasi Sosial | Sosiologi Kelas 11 Faktor Pembentukan
Kelompok Sosial Lalu, kenapa sih seseorang bisa tergabung atau membentuk kelompok sosial. Ternyata, ada faktor nih yang menjadi asalan pembentukan kelompok sosial. 1. Kesamaan Genealogi Genealogi artinya keturunan atau ikatan darah. Contoh kelompok sosial genealogi adalah keluarga atau marga. Misalnya, Putri dan Devi sama-sama dari
Medan dan memiliki marga Lubis, berarti mereka berdua termasuk ke dalam kelompok sosial karena memiliki kesamaan genealogis. 2. Kesamaan Geografis Faktor kesamaan geografis dibagi jadi dua yatu: a) Berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini Faktor kesamaan geografis berdasarkan wilayah tempat tinggal saat ini merujuk pada anggota
yang saat ini tinggal di tempat yang sama dan berdekatan sehingga bisa saling berkomunikasi secara intens. Contohnya seperti kelompok Pemuda RT yang tempat tinggalnya berdekatan dan sering bertemu untuk membuat suatu acara, meskipun setiap anggotanya mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. b) Berdasarkan wilayah asal
Kelompok sosial berdasarkan wilayah asal dibentuk oleh perantau dari wilayah yang sama di tempat baru untuk memudahkan komunikasi dengan orang dari daerah yang sama. Contohnya seperti Ikatan Mahasiswa di Jerman yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jerman. 3. Kesamaan Kepentingan Kelompok sosial yang
dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan bisa merujuk pada kesamaan hobi dan pekerjaan. Misalnya, kelompok pecinta kucing yang membentuk kelompok untuk kepentingan mencari teman dan pengetahuan seputar perawatan hewan peliharaan kesayangannya. 4. Kesamaan Keyakinan atau Agama Kelompok sosial berdasarkan keyakinan atau
agama adalah kelompok gabungan dari orang-orang dari agama yang sama untuk mempermudah aktivitas ibadah. Misalnya, seperti ikatan remaja masjid di sebuah daerah. Setelah mengetahui faktor terbentuknya kelompok sosial, sekarang kamu juga harus paham nih ciri-ciri dari kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Keep scrolling! CiriCiri Kelompok Sosial Teratur Umunya, kelompok sosial yang ada di masyarakat termasuk ke dalam kelompok sosial teratur. Apa saja sih ciri-ciri kelompok sosial teratur? 1. Kesadaran sebagai Anggota Maksudnya adalah kamu mengakui bahwa kamu adalah bagian dari sebuah kelompok dan orang lain juga mengakui kamu sebagai bagian dari mereka.
2. Hubungan Timbal Balik Artinya adalah adanya interaksi yang intens antar anggota dalam kelompok. Interaksi ini nggak harus selalu tatap muka ya, tapi interaksi lewat chat group atau video call juga bisa. 3. Struktur, Norma, Perilaku Struktur: pembagian peran dalam kelompok Norma: pedoman tingkah laku untuk seluruh anggota Pola perilaku:
aktivitas dalam kelompok Ciri-Ciri Kelompok Sosial Tidak Teratur Selain kelompok sosial teratur, ada juga nih kelompok sosial tidak teratur. Dalam kelompok sosial tidak teratur, nggak ada pengorganisasian dalam kelompok. Kelompok sosial tidak teratur terbentuk hanya karena adanya kesamaan kepentingan atau situasi sementara
antarindividu. Contohnya, antrean di kasir atau di stasiun. -- Gimana, sudah paham kan sekarang apa itu kelompok sosial, faktor atau alasan terbentuknya suatu kelompok sosial hingga ciri-cirinya. Masih bingung? Tenang, kamu masih bisa belajar dengan Konsep Kilat dan video belajar Adapto di ruangbelajar. Cuss buruan buka aplikasinya! Sumber
Referensi: Suhardi dan Sri Sunarti. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Budiyono. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Raharjo, Puji. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Waluya, Bagja. Sosiologi 2 Menyelami dan Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XI SMA/MA Program IPS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional RG Squad, kalian punya kenalan seseorang yang enggak membutuhkan orang lain sama sekali seumur hidupnya? Dijamin pasti
enggak ada. Kenapa? Secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Menurut sudut pandang sosiologi, hal tersebut diartikan sebagai kelompok sosial. Beberapa pakar sosiologi memberi definisi tentang pengertian kelompok sosial, yang mana di antaranya adalah: Sekumpulan
ibu-ibu di suatu wilayah tempat tinggal yang rutin mengadakan kegiatan bersama adalah salah satu contoh kelompok sosial. (Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id) 1. Soerjono Soekanto Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara
timbal balik dan saling memengaruhi. 2. Paul B.Horfon Horfon menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 3. Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih
manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. 4. Mayor Polak Polak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Baca juga: Klasifikasi Kelompok
Sosial Berdasarkan Cara Pembentukannya 5. Wila Huky Kelompok sosial menurut Huky adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. 6. George Homans Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan
yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. 7. Robert K. Merton Diambil dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. 8. Bierstedt Masih dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, Bierstedt
mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Nah itu dia RG Squad pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli. Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian ada kelompok-kelompok sosial? Kalian sekarang
sudah paham 'kan pengertian kelompok sosial? Mau belajar materi lainnya melalui video seru dan gak ngebosenin? Yuk, berlangganan ruangbelajar. Ada soal latihan dan rangkumannya juga, lho! Sumber Referensi Suhardi dan Sri Sunarti. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional Budiyono. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Raharjo, Puji. 2009. Sosiologi 2: Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Waluya, Bagja. Sosiologi 2 Menyelami dan Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XI SMA/MA
Program IPS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Sumber Foto Kegiatan arisan. Tautan: Artikel diperbarui 20 November 2020 Pengertian Kelompok Sosial – Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan interaksi ini merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak dipenuhi, manusia
bisa merasakan jenuh bahkan sampai stress. Kita lihat akibat pandemi Covid19 seperti sekarang ini, banyak laporan menyebutkan tingkat stress masyarakat meningkat. Keterbatasan interaksi sosial yang mendadak menjadi salah satu sebabnya. Kelompok-kelompok sosial berkurang dan jarang berkumpul seperti dulu. Seberapa besar sih peran
kelompok sosial? Grameds, yuk kita bahas bersama tentang kelompok sosial. A. Pengertian Kelompok Sosial Seperti biasa, definisi terkadang tidak dapat mendeskripsikan gambaran yang benar-benar tepat apa yang didefinisikan karena keterbatasan kata, diksi, atau metafora. Namun dengan definisi, setidaknya kita bisa memahami sesuatu
mendekati pengertian sebenarnya. Definisi tentang kelompok sosial telah diungkapkan oleh banyak ahli. Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai kelompok sosial: 1. Soerjono Soekanto Profesor sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup
berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. George Homans Sosiolog asal Amerika Serikat ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang
terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. 3. Paul B. Horton dan Chester Chester L. Hunt Kedua sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial kemudian saling berinteraksi satu sama lain. B. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial Fitrah manusia
sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut, kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya.
Semakin panjang interaksi mereka, semakin kuat ikatan yang terjalin. Semakin kuat ikatan tersebut, semakin kuat persatuan dan kesatuan di dalam kelompok tersebut. Kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuan, pemikiran, hobi, cita-cita, perilaku, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa dorongan
yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok. Pendorong-pendorong tersebut dapat dijabarkan melalui penjelasan di bawah ini: 1. Dorongan untuk bertahan hidup Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong menolong. Melakukan kegiatan
ekonomi saja, manusia memerlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen. 2. Dorongan untuk meneruskan garis keturunan Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikahi lawan jenisnya. Dari
pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok sosial kecil berupa keluarga. 3. Dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan Pekerjaan yang dilakukan seorang diri, terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saya misalnya dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari
nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lain-lain dan semua itu dikerjakan sendiri, tentu melelahkan. Tidak adanya efektivitas, efisiensi, dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan terasa sangat berat. Hingga terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi. Ada
yang berdasarkan cita-cita. Ada yang berdasarkan pemikiran. Bahkan ada yang berdasarkan kesamaan nasib. Mereka membentuk kelompok sosial untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena pada dasarnya, manusia akan kesulitan untuk berjuang sendiri. C. Kelompok Sosial VS Kelas Sosial Kelompok sosial berbeda dengan kelas sosial. Jika
kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya ikatan perasaan dan kebutuhan, kelas sosial tercipta karena adanya perbedaan tingkatan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kelas sosial pada umumnya muncul karena adanya pihak yang menganggap diri atau kelompoknya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. D. Macammacam Kelompok Sosial Kelompok sosial terbagi menjadi beberapa macam dan kategori. Berdasarkan proses terbentuknya, kelompok sosial terbagi menjadi kelompok semu, kelompok nyata, kelompok statistik, kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok masyarakat khusus, dan kelompok asosiasi. Sementara berdasarkan ikatan antar
anggotanya, kelompok sosial terbagi menjadi kelompok sosial etnis, bangsa, masyarakat, paguyuban, patembayan, komunitas, dan organisasi sosial. Penjelasan lebih rinci akan kita bahas di bawah ini. Yuk Grameds check it out! 1. Kelompok Sosial Berdasarkan Proses Terbentuknya a. Kelompok semu Kelompok semu terdiri dari orang-orang yang
terbentuk sementara secara spontan dan tidak memiliki identitas, aturan, ikatan, ataupun tujuan bersama. Dalam kelompok semu, interaksi dan komunikasi hanya bersifat sementara dan tidak mengikat. Oleh karena itu, kelompok semu tidak bertahan lama. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, contoh kelompok semu adalah: Kerumunan merupakan
kumpulan yang terjadi secara spontan dan tidak teratur. Kerumunan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: – Kerumunan formal (formal crowds) Kerumunan yang mempunyai pusat perhatian yang sama. Contoh: penonton sepak bola, penonton bioskop, dan sebagainya. – Kerumunan terencana yang ekspresif (Planned expressive group) Kerumunan
yang terencana, tidak mempunyai pusat perhatian yang sama, namun memiliki tujuan yang sama. Contoh: orang yang menghadiri pesta, orang yang rekreasi, dan sebagainya. – Kerumunan santai namun tidak nyaman (Inconvenient Causal Crowds) Kerumunan yang terbentuk karena adanya kebutuhan untuk menggunakan fasilitas umum di suatu
tempat. Contoh: orang sedang menunggu bis, orang sedang menunggu antrian, dan lain-lain. – Kerumunan panik (Panic Causal Crowd) Kerumunan yang terbentuk karena adanya kepanikan dan ingin menyelamatkan diri dari sebuah marabahaya. Contoh: kerumunan di titik evakuasi bencana alam, dan lain-lain. – Spectator Casual Crowd Kerumunan
yang terbentuk karena adanya suatu peristiwa tertentu. Contoh: kerumunan karena adanya penampakan UFO di langit atau pergerakan indah dari sekelompok burung, dan sebagainya. – Kerumunan yang melawan hukum (Acting Lawless Crowds) Kerumunan yang terbentuk karena adanya sebuah tindakan yang melawan hukum. Contoh: tawuran,
pengeroyokan, dan sebagainya. – Kerumunan yang berlawanan dengan moral (Immoral Lawless Crowds) Kerumunan ini terbentuk karena kumpulan orang yang melakukan kegiatan yang berlawanan dengan nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tertentu. Contoh: kerumunan orang mabuk. Sma/Ma Buku Interaktif Kl.10 Sosiologi
Peminatan Smt.1 Rev.2 2). Massa Kelompok sosial jenis ini hampir sama dengan kerumunan, bedanya massa direncanakan dan diorganisir. Massa sifatnya tidak spontan. Contoh: Demonstrasi, kampanye, parade, dan lain-lain. 3). Publik Publik merupakan kumpulan individu dalam jumlah besar namun secara fisik tidak harus berada di satu tempat
yang sama. Publik biasanya direncanakan dan tidak jarang satukan karena alat komunikasi. Contoh: pemirsa TV dan youtube. b. Kelompok nyata Kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang bersifat tetap. Sebagian besar kelompok yang ada di masyarakat merupakan kelompok nyata. Kelompok nyata terbagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu:
1). Kelompok statistik Biasanya, kelompok sosial jenis ini ada karena keperluan penelitian. Kelompok ini tidak terorganisir, apalagi terencana. Tidak ada kesadaran berkelompok dalam kelompok statistik dan ada karena disesuaikan dengan kepentingan. Contoh: kelompok penduduk usia 17-65 tahun, kelompok remaja yang mempunyai akun media
sosial, dan lain-lain. 2). Kelompok Masyarakat Kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan di antara anggotanya. Namun demikian, kesamaan kepentingan tersebut tidak lantas menjadikan kepentingan bersama dalam kelompok ini. Kelompok ini terbentuk secara alami dan spontan, tanpa perlu direncanakan. Kelompok
masyarakat memungkinkan adanya sarana kesadaran berkelompok dan interaksi karena adanya sarana pemersatu. Sifatnya tetap dan memiliki kemungkinan tidak dibatasi oleh wilayah. Contoh: 3). Kelompok masyarakat khusus Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan yang khusus dan lebih spesifik di antara anggotanya. Kesamaan tersebut
bisa berupa usia, gender, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Kelompok ini terbentuk secara alami dan biasanya terbentuk karena ketersediaan sarana untuk bersatu. Anggotanya memiliki kesadaran dalam berkelompok dan interaksi yang kontinu. 4). Kelompok asosiasi Kelompok ini memiliki sifat tetap. Keberadaannya sengaja dibentuk dan
direncanakan dengan baik. Biasanya kelompok ini mempunyai organisasi yang kuat dan memiliki sistem yang terorganisir dengan baik. 2. Kelompok Sosial Berdasarkan Ikatan Anggota a. Etnis Etnis atau suku merupakan kelompok sosial yang pengelompokannya didasarkan pada kemiripan dalam hal garis keturunan. Selain itu, etnis juga mempunyai
kemiripan budaya, bahasa, dan ideologi yang sama. Kesamaan-kesamaan tersebut menentukan seseorang diakui atau tidak dalam etnis tertentu. Contoh: persatuan ikatan mahasiswa etnis tertentu, persaudaraan etnis tertentu, dan sebagainya. b. Bangsa Bangsa merupakan kelompok sosial yang pengelompokannya disatukan oleh nasionalisme pada
negara. Bangsa terbentuk karena adanya penderitaan, sejarah, nasib, dan perjuangan yang sama. Contoh: Bangsa Indonesia, Bangsa Jerman, Bangsa Amerika, dan lain-lain. c. Masyarakat Kelompok sosial jenis ini merupakan kelompok sosial yang cakupannya luas dan ciri-cirinya beragam. Pada umumnya, masyarakat dikelompokkan berdasarkan
wilayah tempat tinggal, mata pencaharian, kemajuan peradaban, dan lain-lain. Contoh: netizen, masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat Pulau Jawa, dan lain-lain. Sosiologi Komunikasi Massa d. Paguyuban Paguyuban merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Dalam prakteknya, tidak jarang gotong
royong dan tolong-menolong antar anggota didasari ketulusan tanpa kepentingan dan pamrih. Beberapa diantaranya memiliki garis keturunan yang sama. Beberapa yang lain diikat oleh rasa kebersamaan dan solidaritas. Paguyuban memiliki ciri-ciri intim (Hubungan yang erat dan menyeluruh), privat (hubungannya bersifat pribadi), dan eksklusif
(hanya untuk “kita” saja, selain “kita” tidak termasuk). Contoh: keluarga inti, keluarga besar, rukun tetangga, dan sebagainya. e. Patembayan Patembayan adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan lahiriah, biasanya kurang disertai adanya ikatan batin. Sehingga dalam prakteknya, interaksi dilakukan karena adanya kepentingan satu sama lain. Hal
ini berisiko ikatan kelompok ini sifatnya tidak berjangka panjang. Terbentuknya patembayan didasari atas pemikiran rasional yang lebih mempertimbangkan untung-rugi ikut serta di dalamnya. Jika seseorang anggota sudah tidak memiliki kepentingan apapun, dia bisa keluar sewaktu-waktu dari kelompok. Contoh: ikatan antar pedagang, ikatan
pengusaha, ikatan alumni sekolah, serikat pekerja, dan sebagainya. f. Komunitas Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti hobi, geografi, profesi, agama, ras, dan lain-lain. Di dalam komunitas, memungkinkan terjadinya interaksi yang saling membantu sehingga ikatan perasaan
cukup kuat di dalamnya. Contoh: komunitas pendaki gunung, komunitas gowes, komunitas fotografi, dan lain-lain. g. Organisasi sosial Organisasi sosial merupakan kelompok sosial yang memiliki struktur yang jelas. Masing-masing anggota memiliki tugas dan peran masing-masing. Dan semua diatur dengan rapi, spesifik, dan terukur. Organisasi
sosial keanggotaannya bersifat resmi dan sifat lembaganya memiliki identitas yang jelas dan diakui. E. Klasifikasi Kelompok Sosial Kelompok sosial dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu sebagai berikut: Berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya, seperti
kelompok primer (hubungan cenderung informal) dan kelompok sekunder (hubungan cenderung formal). Berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, seperti paguyuban dan patembayan. Berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal (mempunyai aturan sendiri) dan kelompok informal (memiliki tujuan bersama namun tidak resmi).
F. Syarat Kelompok Sosial Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu: 1. Adanya interaksi antar anggota Adanya kelompok sosial untuk mewadahi interaksi anggotanya. Sebuah kelompok yang tidak memiliki interaksi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok, melainkan hanya
kumpulan individu. 2. Interdependen Anggota satu dengan lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. 3. Kesadaran Setiap anggota memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. 4. Adanya kesamaan Adanya kesamaan, baik itu nasib, penderitaan, daerah, profesi, dan lainnya, dapat mempererat ikatan antar anggota. 5.
Rasa menjadi bagian Perasaan dan persepsi ini harus dimiliki oleh anggota dari kelompok sosial. Dengan merasa menjadi bagian kelompok, seseorang dapat merasakan manfaat adanya kelompok sosial. 6. Struktur Adanya struktur akan menuntun anggota untuk melaksanakan peran dan tugasnya sebagai bagian dari kelompok sehingga keberadaan
kelompok sosial dapat dirasakan. 7. Mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. G. Ciri-ciri Kelompok Sosial Jika ditemukan ciri-ciri seperti di bawah ini, maka bisa dikatakan sebagai kelompok sosial: Adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan lainnya. Adanya pembagian tugas atau penegasan
fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok. Adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota. Kepentingan berjalan dan berproses. Ditemukannya pergerakan
yang dinamis dalam aktivitasnya. H. Nilai dan Norma yang Berlaku Dalam Kelompok Sosial Interaksi yang terjadi di dalam kelompok sosial membentuk kebiasaan dan kekhasan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam semua hal, termasuk nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh kelompok sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh kelompok sosial diharuskan untuk sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalamnya. Kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma kelompok akan ditolak karena tidak mencerminkan kepribadian kelompok dan melenceng dari tujuan dibentuknya kelompok sosial tersebut. Saat penerimaan anggota baru pun, beberapa
kelompok sosial membuka rekrutmen dengan sistem seleksi siapa saja yang cocok dengan nilai dan norma yang berlaku. Kalaupun tidak ada seleksi, biasanya anggota baru menyesuaikan dengan nilai dan norma tersebut agar kehadirannya diterima secara sosial. Baca juga artikel terkait “Pengertian Kelompok Sosial” : Grameds, demikianlah
pembahasan kita mengenai kelompok sosial. Gramedia bercita-cita untuk menjadi yang terdepan dalam menjadi #SahabatTanpaBatas dengan menyajikan buku-buku terbaik kami untuk Anda semua. Pengantar Ringkas Sosiologi : Pemahaman Fakta&Gejala Per Penulis: Nanda Iriawan Ramadhan Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit
berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
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