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M A S YA R A K AT  
T R A D I S I O N A L



PENGERTIAN

✓Masyarakat primitif

✓Masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai – nilai tradisi

✓Masyarakat yang hidup atau bergantung pada alam

✓Masyarakat yang belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi



CIRI-CIRI MASYARAKAT TRADISIONAL

Memiliki rasa afektivitas

Kasih sayang, cinta dan kesetiaan yang tinggi, tercermin pada sikap tolong

menolong dan simpati serta empati yang diberikan

Orientasi Kolektif

Kebersamaan, tidak egois, dan tidak suka berbeda pendapat

Partikularisme

Menonjolkan hal-hal subjektif yang bersifat khusus, contoh: sifat kedaerahan,

keagamaan,kekerabatan, dll

Askripsi

Mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan sifat usahayang disengaja,

tetapi lebih merupakan keadaan yang sudah menjadi kebiasaan atau keharusan

Kekaburan

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak tegas, terutama hubungan antar pribadi



PERMASALAHAN MASYARAKAT TRADISIONAL

▪ Kurangnya Ilmu pengetahuan yang diketahui

▪ Tidak mengenal teknologi, sehingga segala sesuatunya masih

dikerjakan dengan tenaga orang

▪ Idealisme yang tinggi, karena memegang erat budaya dan tradisi

leluhur

▪ Tertutup, tidak menerima kebudayaan dari luar ,dll



M A S YA R A K AT  
A G R A R I S



PENGERTIAN

▪ Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan

kehidupannya dengan bercocok tanam baik di sawah dan di

perkebunan.

▪ Pertanian sebagai sumber ekonomi

▪ Pertanian dibagi menjadi, penanaman, perikanan dan perternakan



CIRI-CIRI MASYARAKAT AGRARIS

Hidup berkelompok

Dalam lingkungannya masyarakat ini hidup berkolompok dan memiliki

ikatan persaudaraan yang kuat

Hidup menetap

Untuk bertahan dalam aktivitasnya dalam pertaniannya tentunya masyarakat

ini hidup menetap di area yang subur

Becocok tanam, berternak dan berladang

Kegiatan atau mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berladang atau

bercocok tanam, untuk memvasilitasi kesuburan tanah ditunjang dengan

berternak

Ruang kerja terbuka

Kegiatan dipengaruhi oleh alam



PERMASALAHAN MASAYRAKAT AGRARIS

▪ Skala pertanian kecil/ lahan yang dimiliki oleh sebagian

besar para petani sempit

▪ Modal yang dimiliki para petani sangat terbatas

▪ Penggunaan teknologi yang masih sederhana

▪ Pertanian sangat dipengaruhi oleh musim / cuaca

▪ Keterbatasan pupuk dan bibit unggul untuk bercocok

tanam, karena biaya yang mahal

▪ Terbatasnya tenaga kerja karna beralih ke industry, Dll



M A S YA R A K AT  
I N D U S T R I



PENGERTIAN

▪ Masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi

kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi modern

▪ Sekelompok orang yang hidup bersama diwilayah tertentu

untuk waktu yang cukup lama dengan sistem ekonomi yang 

bertumpu pada aktivitas produksi Barang atau komoditi



CIRI-CIRI MASYARAKAT
INDUSTRI

▪ Terbuka untuk menerima berbagai percobaan/pengalaman yang baru, 

tingkah laku

▪ Adanya pergeseran loyalitas figur - figur pimpinan nasional yang  

obyektif.

▪ Percaya pada ilmu

▪ Ambisi untuk mencapai tingkat / derajat tertinggi di bidang pekerjaan

melalui pendidikan

▪ Menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan

▪ Menaruh perhatian terhadap setiap commuity affair dan local politics

▪ Tekun terhadap perkembangan nasional dan internasional



PENGARUH INDUSTRY TERHADAP
MASYARAKAT INDUSTRI

▪ Teknologi → kehidupan masyarakat perlu ADAPTASI yang 

membutuhkan WAKTU dalam prosesnya.

▪ Reaksi terhadap perubahan dipengaruhi oleh situasi dan 

lingkungan masyarakat.

▪ DISINTEGRASI SOSIAL: tidak ada nilai-nilai dan norma-norma

yang mampu dijadikan pegangan, untuk menghadapi berbagai

pengaruh yang di bawa oleh teknologi dan industrialisasi.

▪ Menjadi sumber tindakan dan perbuatan amoral, kriminalitas.



PERMASALAHN YANG MUNCUL

▪ Migrasi masal

▪ Pencemaran (sampah)

▪ Tingkat kebutuhan hidup / Gaya hidup meningkat

▪ Peralihan pekerjaan dari agraris ke industri

▪ Dll



M A S YA R A K AT  
I N F O R M A S I



MASYARAKAT INFORMASI?

• Secara umum masyarakat informasi mengacu pada suatu masyarakat dimana

produksi, distribusi dan pengolahan informasi merupakan aktifitas utamanya

(Annonimus, 2006) 

KEKURANGAN

Penerima manfaat mengindikasikan mereka yang 

mampu memahami berbagai dimensi dari dampak informasi

dan oleh karenanya lebih mampu belajar untuk medapatkan, 

menggunakan dan menyebarkan informasi ke lingkungan

mereka

KELEBIHAN

Pihak yang dirugikan juga muncul dari kelompok masyarakat

yang sama sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam

mempertimbangkan lingkungan social ekonomi dan politik

pada saat kelompok tersebut mengimplementasikan inisiatif

ICT



CIRI-CIRI MASYARKAT
INFORMASI

1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi kebutuhan informasi

yang tinggi) dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada  

organisasi-organisasi yang ada, dan tempat-tempat kerja. 

2. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran

dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. 

3. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang 

jauh



UNSUR-UNSUR MASYARAKAT
INFORMASI

• Infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar yang harganya

terjangkau oleh masyarakat

• Masyarakat pemakai dan penyedia informasi

• Sumberdaya manusia terampil dalam teknologi informasi

• Industri teknologi informasi yang beragam dan luas

• Otoritas (regulator) yang mengatur tentang teknologi informasi

dan bersifat sebagai katalisator yang efisien



PERMASALAHAN MASYARAKAT
INFORMASI

▪ Kelimpahruahan data dan informasi baik cetak, analog maupun

digital akibat teknologi (pemroduksi) informasi

▪ Keterbukaan dan desakan keterbukaan informasi diberbagai

lapisan

▪ Kebiasaan membaca dan mengambil keputusan berdasarkan

pengetahuan dan bukti tertulis/tersurat





EVALUASI MATERI

1. Sebutkan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat agraris ?

2. Apa yang anda ketahui tentang peralihan masyarakat / Masyarakat Transisi ?

3. Bagaimana hubungan dari masyarakat agraris, Industri dan Informasi ?

4. Apa permasalahan yang kerap terjadi pada masyarakat Informasi ?

5. Apakah masyarakat Agraris mampu bertahan ditengah perkembangan

teknologi yang semakin pesat ? Berikan alasan anda ?

6. Menurut anda apa dampak jika masyarakat agraris semakin berkurang

jumlahnya ?

Catatan:

Silahkan Anda Merangkum Materi dan Observasi Mandiri

Kerjakan Evaluasi Materi dengan baik di buku anda masing-masing (Tidak dikumpulkan)



TERIMAKASIH

#Dirumahsaja

#Belajardirumah

#LawanCOVID19

Sumber Referensi:

Diktat Komputer & Masyarakat (Kalangan Sendiri)

Wikipedia dan berbagai sumber lainnya.


