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Sebagai Individu 

Individu berasal dari kata individuum yang  

artinya  tak terbagi, satu kesatuan 

Manusia sebagai individu terdiri atas  

unsur jasmani dan rohani 

Setiap individu mempunyai kepribadian sendiri  

yang membedakan dengan individu yang lain 



Sebagai Makhluk 
Sosial 

Ingin selalu berdampingan, berhubungan  

dengan manusia yang lain 

Manusia tidak dapat hidup sendiri 

Setiap manusia perlu pengakuan, respon dari  

individu yang lain 



Individu 

Masyarakat Kebudayaan 



Masyarakat 

Ralph Linton: 
Sekelompok manusia yang telah hidup dan berkerja  
bersama  cukup lama sehingga mereka dapat mengatur  
diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu  
kesatuan sosial dengan batas2 yang telah dirumuskan  
secara jelas 

Mac Iver: 
Suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang 
dan kerjasama antara berbagai kelompok 

Selo Sumardjan: 
Orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan 



Manusia hidup 
bersama 

Bersama dalam 
waktu yang lama 

Sadar merupakan 
satu kesatuan 

Merupakan suatu 
sistem hidup 

bersama 

Masyarakat 



Diagram  

Masyarakat 

Perkotaan 

Masyarakat 

Masyarakat 

Pedesaan 



Ciri2 Perkotaan 

• Daerah perkotaan merupakan daerah pusat 
kegiatan pemerintah, perdagangan dan 
perindustrian 

• Jenis mata pencaharian lebih beranekaragam 

• Jumlah penduduk yang relatif besar 

• Heterogenitas yang tinggi 

 



Ciri2 Pedesaan 

• Daerah pedesaan adalah tempat persebaran 
kegiatan pertanian dan industri2 kecil spt 
kerajinan tangan 

• Penduduk yang homogen 

• Sebagai sebuah kesatuan hidup berdasarkan 
hubungan darah dan kekerabatan 

• Lembaga kemasyarakatan lahir dengan 
sendirinya 



Pedesaan 

Proses pembaharuan pembangunan didesa sering mengalami 
kendala disebabkan oleh orang2 tua/pemangku adat yang 

masih mempunyai pandangan berdasarkan tradisi.. 

Pengaruh  modernisasi dan media  komunikasi  

mempercepat  laju gerak pembaharuan  

masyarakat desa 

NAMUN 



Warga masyarakat desa secara perlahan telah 
rela menerima teknologi maju untuk 
memperbaharui pertanian sehingga sistem 
perekonomian masyarakat telah berubah 
antara lain terbentuknya lembaga-lembaga 
perekonomian didesa dan uang sebagai tolak 
ukur penilai.  



Urbanisasi 

Urbanisasi merupakan peristiwa sosial dan banyak 
mempengaruhi perubahan-perubahan didalam masyarakat 

Proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau 
proses terjadinya masyarakat perkotaan. 



Faktor Urbanisasi 

• Pertambahan penduduk yang tidak seimbang 
dengan persediaan lahan pertanian 

• Adat istiadat yang kaku 

• Kesempatan menambah ilmu pengetahuan 

• Daya tarik ekonomi kota 

 



Urbanisme yang terlampau pesat dan tidak 
teratur akan menimbulkan keadaan yang 
merugikan perkotaan seperti overpopulated, 
kriminal dll 



Stratifikasi Sosial 

Sejumlah orang  yang statusnya sama menurut 
penilaian sosial dalam suatu jenjang tertentu 
dan pad prinsipnya penggolongan manusia 
tidak jelas batas-batasny dan hanya 
memperlihatkan sifat golongan 



Pembagian Stratifikasi 

Stratifikasi 
terbuka Stratifikasi 

tertutup 



Secara teoritis semua manusia dianggap 
sederajat akan tetapi sesuai dengan 
kenyataan kehidupan dalam kelompok sosial 
tidak demikian dan akan selalu ada dengan 
sendirinya dalam sistem sosial 
kemasyarakatan 




