
BAB 2
PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP 

KEHIDUPAN SOSIAL & KEBANGSAAN



Pendahuluan..
Keragaman masyarakat 

Indonesia merupakan salah 
satu kekayaan bangsa kita. 
Keragaman ini melahirkan 
berbagai kebudayaan  yg 

memiliki nilai sangat tinggi. 
Mobilitas masyarakat 

Indonesia yg sangat dinamis 
merupakan pendorong 
terjadinya keragaman / 

pluralitas..



A. Mobilitas Sosial

• Mobilitas dari bahasa Latin 
“mobilis” = mudah dipindah- 
kan / banyak bergerak

• Social = seseorang / kelompok 
orang

• Jadi mobilitas sosial adalah 
perpindahan posisi seseorang/ 
kelompok dari lapisan yg satu 
ke lapisan lainnya.



Pengertian Lengkap

Mobilitas Sosial adalah 
perubahan kedudukan 
seseorang dari suatu 
lapisan ke lapisan lain, 
baik menjadi lebih tinggi 
atau lebih rendah dari 
sebelumnya, maupun 
hanya berpindah tempat 
dengan kedudukan yg 
sama.



Pendapat MS dari para ahli:
• Paul B. Horton

Suatu gerak perpindahan dari strata  yg satu ke 
strata yg lainnya. (strata = kedudukan)

• Kimbali Young & Raymond W. Mack
Suatu gerak dalam struktur sosial (hubungan antar 

manusia baik secara individu / kelompok)
• Anthony Giddens

Pola gerakan dari orang atau kelompok di antara 
kedudukan sosial ekonomi berbeda

• Horton & Hunt
Tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas 

sosial lainnya. (kelas sosial = kedudukan)



Bentuk-2 Mobilitas Sosial

•MS
•M. Vertikal
•M. Vertikal ke Atas (Social Climbing)

•M. Vertikal ke Bawah (Social Sinking)

•M. Horisontal



Pengertian:
• Mobilitas  Vertikal

Perpindahan kedudukan seseorang / kelompok dari 
tingkat lebih tinggi maupun lebih rendah.

• Mobilitas Vertikal ke Atas (Social Climbing)
Perpindahan kedudukan seseorang / kelompok dari 

tingkat rendah ke tingkat lebih tinggi.
• Mobilitas Vertikal ke Bawah (Social Sinking)

Perpindahan kedudukan seseorang / kelompok dari 
tingkat tinggi ke tingkat lebih rendah.

• Mobilitas Horisontal
Perpindahan kedudukan seseorang / kelompok dari 

tingkat / lapisan yg sama.



Social Climbing & Social Sinking



Mobilitas Horizontal

Menteri Perhubungan Menteri ESDM



Faktor-Faktor Pendorong Mobilitas Sosial:

a. Faktor Struktural

b. Faktor Individu

c. Faktor Status Sosial

d. Faktor Ekonomi

e. Faktor Politik

 f. Faktor Pendidikan



a. Faktor Struktural ->

Struktur masyarakat Indonesia sangat 
terbuka sehingga seseorang dapat 

mengalami mobilitas sosial 
setinggi-tingginya.



b. Faktor Individu ->

Setiap individu memiliki 
perbedaan dalam 3 jenis, 

yaitu:

• Sikap

• Pengetahuan

• Ketrampilan

Keberhasilan individu dalam 
mobilitas sosial ditentukan 

oleh ketiganya.



c. Faktor Status Sosial ->

Saat dilahirkan tidak ada 
satu manusia pun yg dapat 
memilih status sosialnya. 

Ketidakpuasan akan status 
sosial mendorong manusia 
untuk mencari status sosial 
yg lebih tinggi.



d. Faktor Ekonomi ->

Masyarakat yg kondisi 
ekonominya baik cenderung 
lebih mudah melakukan 
mobilitas sosial karena 
mudah memperoleh modal, 
pendidikan, dll. Sedangkan 
masyarakat yg mengalami 
kesulitan ekonomi maka 
sebaliknya..



e. Faktor Politik ->

Dengan stabilitas politik 
yg baik maka kondisi 

negara aman dan damai, 
sehingga pemerintah 

dapat menjalankan roda 
pembangunan dg baik. 
Mobilitas sosial warga 

negara juga akan 
berjalan dg baik pula..



f. Faktor Pendidikan ->

Jika terdapat kemudahan 
dalam akses pendidikan yg 
berkualitas, tentu mudah 

juga bagi orang untuk 
melakukan mobilitas sosial 

dg bekal ilmu yg 
diperolehnya. Dan 

sebaliknya jika kesulitan 
mengakses pendidikan yg 

bermutu maka..



Faktor-2 Penghambat Mobilitas Sosial:

a. Kemiskinan
Faktor ekonomi dapat 

juga membatasi mobilitas 
sosial karena bagi 
masyarakat miskin akan 
mengalami kesulitan 
untuk mencapai status 
sosial tertentu. Penyebab 
kemiskinan salah satunya 
adalah pendidikan yg 
rendah..

b. Diskriminasi
Terjadinya perbedaan 

perlakuan dapat 
membatasi mobilitas 
sosial karena alasan 
perbedaan SARA, jenis 
kelamin, kepentingan, 
dll. (catatan: di Bali ter- 
jadi perbedaan Kasta)



Saluran- saluran Mobilitas Sosial

a. Lembaga Pendidikan b. Lembaga Keagamaan



Lanjutan..

c.  Organisasi Ekonomi d. Organisasi Politik



Lanjutan..

e. Organisasi Profesi f. Organisasi Olah Raga



Dampak Mobilitas Sosial

Dampak Positif:

a. Mendorong sese- 
orang untuk lebih 
maju,

b. Mempercepat ting- 
kat perubahan sosial,

c. Meningkatkan 
integrasi sosial.

Dampak Negatif:

a. Terjadinya konflik ->

     krn adanya persaingan,

b. Gangguan psikologis ->

     krn kehilangan jabatan

     (stres).


