
Sosiologi Komunikasi

Ruang Lingkup & Konseptualisasi 
Sosiologi Komunikasi serta Struktur 

dan Proses Sosial



Manusia

Makhluk Spiritual

Makhluk Sosial

Makhluk individual

Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia sebagai makhluk 
sosial, pada dasarnya manusia 
tidak dapat hidup sendiri, 
manusia membutuhkan 
manusia lain untuk saling 
berkolaborasi dalam 
pemenuhan kebutuhan fungsi-
fungsi sosial satu dengan 
lainnya.

Pandangan Sosiologi terhadap penyelarasan fungsi-fungsi sosial dan kebutuhan manusia:
adalah Interaksi sosial. Dalam pandangan Habermas disebut dengan Tindakan 

Komunikasi.
Sosiologi Komunikasi perspektif kajian sosiologi tentang aspek-aspek khusus 

komunikasi dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya dan dunia.



(Ruang Lingkup)

Sosiologi 
Komunikasi

Sosiologi

Community 

Communication

Teknologi 
Telematika 

1. 
Sosiologi :
1. Hubungan dan pengaruh timbal balik 

antara aneka macam gejala-gejala sosial 
(mis, gejala ekonomi, politik, hukum, 
dsb)

2. Hubungan dengan pengaruh timbal 
balik antara gejala sosial dengan gejala 
non sosial (gejala geografis, 
biologis,dsb)

3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala 
sosial

2.
Community :
Sekelompok manusia yang telah hidup dan 
bekerjasama cukup lama sehingga mereka 
dapat mengatur diri mereka dan menganggap 
diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 
dengan batas-batas yang dirumuskan dengan 
jelas.

3. 
Communication, social interaction
melalui pesan-pesan

4.
Teknologi Telematika, terkait dengan 
telekomunikasi, media, dan informatika.



Sosiologi komunikasi melihat bagaimana manusia berinteraksi 
dengan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi 
tersebut, dan bagaimana perubahan dan konsekuensi sosial yang 

ada di masyarakat sebagai akibat dari efek media massa.

Sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, dimana 
jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial menariknya 

kedalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan dampak media maupun 
perkembangan teknologi komunikasi.

A. Sosiologi Komunikasi



Ranah Sosiologi Komunikasi

Efek Media 
Massa Komunikasi

Individu, 
Kelompok, 

Masyarakat, 
Dunia

Teknologi 
Telematika

Budaya 
Kosmopolitan

Proses dan 
interaksi 

Sosial



Kompleksitas Sosiologi Komunikasi

Sosiologi 
Komunikasi

teknologi

budaya

sosiologi

Hukum, agama, 
administrasi,dll

Ekonomi

negara



Objek Sosiologi Komunikasi

Objek Keilmuan

Materiil Formal 

Manusia
Proses sosial dan 
komunikasi (Interaksi 
sosial):
-Telematika dan 
realitasnya
- efek media dan 
norma sosial baru
-Perubahan sosial 
dan komunikasi
-Masalah sosial dan 
media massa
-Cybercommunity
-Aspek hukum dan 
bisnis media

Semua aspek yang ada dalam kajian 
formal menekankan pada aspek 

aktivitas manusia sebagai makhluk 
sosial yang melakukan aktivitas 

sosiologis.



B. Struktur dan Proses Sosial

Struktur 
Masyarakat

Proses dan 
Interaksi Sosial

1. Kelompok Sosial
2. Lembaga (Pranata) Sosial
3. Stratifikasi Sosial
4. Mobilitas Sosial
5. kebudayaan

1. Kontak sosial
2. Komunikasi
3. Proses Asosiatif
4. Proses Disosiatif



Struktur Masyarakat

1. Kelompok sosial
merupakan kehidupan bersama manusia dalam 
himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang 
umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup 
secara guyub.

Ada empat kelompok sosial :
a. Kelompok formal sekunder
b. Kelompok formal primer
c. Kelompok informal sekunder
d. Kelompok informal primer



1. ciri-ciri kelompok formal sekunder:
- Kesadaran anggota menjadi bagian 

anggota kelompok
- Memiliki hubungan timbal balik
- Menyadari memiliki faktor2 

kebersamaan
- Memiliki struktur yang jelas dan tegas
- Memiliki aturan formal yang mengikat
Contoh : anggota partai

2.  ciri-ciri kelompok formal primer:
- Kesadaran anggota menjadi bagian 
anggota kelompok
- memiliki hubungan darah
-Memiliki struktur yang jelas dan tegas
- memiliki aturan formal yang mengikat
- memiliki kekuatan mempertahankan diri 
dan beradaptasi
Contoh : Keluarga

3. Ciri kelompok informal sekunder
-Kelompok ini bersifat tidak mengikat
- tidak memiliki aturan dan struktur yang 
tegas
- dibentuk sesaat dan memiliki tujuan-
tujuan yang kurang jelas.
Contoh : kelompok persahabatan

4. Ciri kelompok informal pimer:
Kelompok ini terjadi akibat meleburnya 
sifat-siafat kelompok sosial formal primer 
atau disebabkan karena pembentukan 
sifat-sifat diluar kelompok  formal primer.



Lembaga (Pranata Sosial)

• Sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi 
dan proses-proses sosial di dalam masyarakat

• Wujud konkrit pranata sosial adalah norma, 
aturan, adat istiadat, dll

• Contoh kebutuhan akan kesehatan melahirkan 
kedokteran, kebutuhan akan pendidikan 
melahirkan sekolah, kebutuhan mata 
pencaharian melahirkan sistem pertanian, 
peternakan dll, 



Stratifikasi Sosial 

• Merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis dalam 
masyarakat atau pembedaan penduduk dan masyarakat 
kedalam kelas-kelas sosial secara bertingkat

• Kelas-kelas tinggi, menengah dan rendah
• Kelas atas mewakili kelompok elite yang jumlahnya terbatas
• Kelas menengah mewakili kelompok profesional, pekerja, 

wiraswasta, dll
• Kelas bawah mewakili buruh, pekerja kasar, pekerja harian 

dll.
• Dasar pembentukan kelas sosial adalah, ukuran kekayaan, 

ukuran kepercayaan, besaran kekuasaan, ukuran 
kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikan



Mobilitas Sosial

• Diartikan sebagai suatu gerak perpindahan 
dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.

• Ada tiga jenis mobilitas sosial:

- gerakan sosial meningkat

- gerakan sosial menurun

- gerak sosial horizontal

• Semua dari gerakan sosial ini dapat menimpa 
setiap orang. 



Kebudayaan 

• Merupakan produk dari seluruh rangkaian  
proses sosial yang dijalankan oleh manusia 
dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya.

• Terdiri dari karya, cipta, rasa, karsa

• Beberapa unsur pokok dari kebudayaan 
diantaranya, teknologi, sistem ekonomi, 
keluarga, kekuasaan politik, sistem 
pengetahuan, agama, kesenian, bahasa, 
sistem masyarakat, kesehatan, dan kekuatan.



Proses dan Interaksi Sosial

• Bentuk umum proses sosial adalah interaksi 
sosial, bentuk khususnya adalah aktivitas-
aktivitas sosial.

• Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang 
dinamis menyangkut hubungan antara orang 
perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 
maupun antara orang perorangan dengan 
kelompok manusia.

• Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya 
kontak sosial (social kontak) dan adanya 
komunikasi (communication)



Kontak sosial :
a. Baru terjadi apabila adanya

hubungan fisikal, dalam arti
kontak sosial telah terjadi ketika
seseorang bicara dengan orang
lain.

b. Dapat dilakukan dengan
menggunakan teknologi.

c. Kontak sosial terdiri dari primer
dan sekunder

d. Kontak sosial primer yaitu kontak
sosial yang terjadi secara
langsung antara seseorang
dengan orang atau sekelompok
masyarakat lainnya secara tatap
muka.

e. Kontak sosial skunder terjadi
melalui perantara yang sifatnya
manusiawi maupun dengan
teknologi.

Kontak sosial dapat berlangsung
dalam lima bentuk :
a. Dalam bentuk sosialisasi yang

berlangsung antara pribadi
orang per orang.

b. Antara orang per orang dengan
suatu kelompok masyarakat,
atau sebaliknya

c. Antara kelompok masyarakat
dengan kelompok masyarakat
lainnya dalam komunitas

d. Antara orang per orang dengan
masyarakat global di dunia
internasional

e. Antara orang per orang,
kelompok, masyarakat dan
dunia global dimana kontak
sosial terjadi secara simultan
diantara mereka.

Kontak Sosial



Proses-Proses Interaksi Sosial 

• Proses sosial asosiatif

proses yang terjadi saling pengertian dan 
kerjasama timbal balik antara orang per orang 
atau kelompok satu dengan lainnya, dimana 
proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-
tujuan bersama.

• Terdiri dari kerjasama (Cooperation) dan 
akomodasi (Accomodation)



akomodasi asimilasi

Proses percampuran dua kebudayaan atau lebih sebagai 
akibat dari proses sosial. Terjadi apabila:
1. Kelompok yang berbeda kebudayaan
2. Individu yang bergaul dalam warga kelompok secara 

intensif dalam waktu yang lama
3. Kebudayaan dari masing-masing kelompok 

menyesuaikan
4. Menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan 

budaya induknya.



Proses Sosial Disosiatif
Merupakan proses perlawanan (oposisi) yang
dilakukan oleh individu-individu dan kelmpok
dalam proses sosial diantara mereka pada
suatu masyarakat.
Adapun bentuk-bentuknya :
1.Persaingan (Competition)
2.Controvertion
3.Conflict



Tugas Kelompok

1. Berikan contoh untuk masing-
masing bentuk cooperation (5
contoh)

2. Berikan contoh untuk masing-
masing bentuk proses disosiatif (3
contoh)


