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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat tidak 

mungkin untuk dihindari. Bekerjasama, akomodasi, asimilasi hingga persaingan 

adalah bentuk interaksi sosial yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari tak mungkin terjadi tanpa adanya 

suatu kepentingan atau motivasi dari pelaku interaksi tersebut. Kepentingan 

tersesebut bisa kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.   

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa 

interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang-

perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup 

dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi 

apabila orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling 

berbicara dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan 

persaingan, pertikaian dan sebagainya.
1
 Dalam interaksi sosial sehari-hari, 

masyarakat seringkali melakukan kompetisi atau bersaing dalam mendapatkan 

sesuatu baik itu jabatan, uang atau sekedar penghargaan dan pengakuan dari 

masyarakat. Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses 

sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari 

keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu 
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menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) 

dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangka yang 

telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai 

dua tipe umum yakni yang bersifat pribadi dan tidak pribadi. Persaingan yang 

berisfat pribadi, orang-perorangan, atau individu secara langsung bersaing untuk 

misalnya, memperoleh kedudukan tertentu dalam suatu organisasi. Tipe ini juga 

dinamakan rivalry.
2
 

Dalam proses perkembangannya, manusia selalu membutuhkan manusia 

lain sebagai lawan untuk sama-sama berkembang. Selama proses tersebut, terjadi 

pertukaran yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. 

Pertukaran tersebut tidak selalu berupa uang atau materi-materi yang terlihat 

secara kasat mata tetapi bisa berupa keterkenalan, eksitensi dan lain-lain.  

Keberadaan pondok pesantren sebagai basis penyebaran agama Islam di 

Indonesia telah berjalan selama berabad-abad lamanya. Secara pasti tidak pernah 

diketahui kapan pertama kali pola pendidikan macam pesantren ini 

dimulai.
3
Tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid 

dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan 

mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, 

mengajarkan sikap dan tingkahlaku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan 

para murid diajar mengenai etika agama diatas etika-etika yang lain. Tujuan 

pendidikan pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan 
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keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah 

semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada tuhan. 

Diantara cita-cita pendidikan pesantren adalah latihan untuk dapat berdiri 

sendiri dan membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain 

kecuali kepada tuhan. Para kyai selalu menaruh perhatian dan mengembangkan 

watak pendidikan individual, murid dididik sesuai dengan kemampuan dan 

keterbatasan dirinya. Anak-anak cerdas dan memiliki kelebihan kemampuan dari 

yang lain diberi perhatian istimewa dan selalu di dorong untuk terus 

mengembangkan diri dan menerima kuliah pribadi secukupnya. Murid-murid juga 

diperhatikan tingkah laku moralnya secara teliti. Mereka diperlakukan sebagai 

makhluk yang terhormat, sebagai titipan yang harus disanjung. Kepandian 

berpidato dan berdebat juga dikembangkan. Kepada murid-murid ditanamkan 

perasaan kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan dan menyebarkan 

pengetahuan mereka tentang islam kepada orang lain, mencurahkan waktu dan 

tenaga untuk belajar terus menerus sepanjang hidup. 

Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah 

buku yang telah pernah dipelajarinya dan kepada Ulama mana ia telah berguru. 

Jumlah buku standar dalam tulisan arab yang dikarang oleh Ulama terkenal yang 

harus dibaca telah ditentukan oleh lembaga-lembaga pesantren. Kemudian 

masing-masing kyai dari berbagai pesantren biasanya mengembangkan diri untuk 

memiliki keahlian dalam cabang pengetahuan tertentu, dimana kitab-kitab yang 

dibaca juga cukup dikenal. Dengan demikian homogenitas pandangan hidup 

keagamaan terbina dengan baik, tapi disamping itu sifat kekhususan seorang kyai 
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juga dapat tersalur. Pesantren di Pacitan misalnya, terkenal dengan kyai-kyiainya 

yang ahli dengan dalam tata bahasa arab; KH Hasyim Asy`ari, Tebu ireng terkenal 

sekali sebagai seorang ahli hadis, sedangkan Pesantren Jampes di Kediri terkenal 

dengan kyai-kyiainya yang ahli dalam bidang Tasawwuf. Kemashuran seorang 

kyiai dan jumlah maupun mutu kitab-kitab yang diajarkan di pesantren menjadi 

faktor yang membedakan antara satu pesantren dan pesantren yang lain. 

Walaupun jumlah cabang pengetahuan yang dipelajari sanga terbatas, kita tidak 

bisa menyimpulkan bahwa pendidikan di pesantren membatasi cara berfikir dan 

perhatian murid. Terutama jurisprudensi islam sangat mengundang tantangan dan 

argumentasi, juga bila diukur dengan pola piker modern, sebab buku buku tentang 

jurisprudensi meliputi aspek-aspek kehidupan yang sangat banyak dan luas, 

aspek-aspek tingkah laku dan hubungan personal, masyarakat serta antara 

manusia dan tuhan.  

Untuk lebih jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut; jurisprudensi 

islam mengatur pembersihan diri baik spiritual maupun fisik dan dasar-dasar 

kewajiban agama yaitu sembahyang, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji, 

masalah-masalah nikah, talak dan rujuk, perbudakan, penghinaan, pencurian, 

perdamaian dan peperangan, pajak, jiziyyah, warissan dan lain sebagainya. Dasar 

pikiran bahwa pendidikan merupakan sarana bagi pengembangan kepercayaan 

islam, dan khususnya untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan inti ajaran 

islam, telah merupakan tradisi tua bagi orang-orang islam. Hal ini jelas merupakan 
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watak dan tradisi pesantren di Indonesia  sejak islam mulai menarik banyak 

penganut.
4
 

Tujuan pendidikan informal pesantren mensyaratkan perkembangan 

kemampuan santri secara optimal dengan kemampuan untuk berkreasi, mandiri, 

tanggung jawab dan dapat memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya. 

Sebagai individu, Santri memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. 

Tetapi tidak semua santri menyadari potensi yang dimiliki untuk kemudian 

memaham dan mengembangkannya. Menyadari pentingnya mengembangkan 

potensi santri tersebut maka pesantren sebagai institusi pendidikan tidak hanya 

memberikan pengetahuan tetapi juga mengembangkan dan mengamalkan seluruh 

pengetahuan yang telah didapat selama di pesantren.Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan islam tradisional tentu harus mampu mencetak santri yang mampu 

mengimplementasikan apa yang dia dapatkan dan harus mampu menjawab 

persoalan-persoalan umat islam baik pada bidang ilmu fiqh muamalah, fiqh 

munakahat dan bidang-bidang ilmu keislaman lainnya.   

Pekan Imtihan merupakan salah satu Program Tahunan Kepengurusan 

Rois ‘Am Pondok pesantren Bustanul Wildan yang diikuti oleh seluruh santri 

putra dan putri. Kegiatan ini dilaksanakan dan bertempat di Pondok pesantren 

Bustanul Wildan Cileunyi Bandung. Salah satu tujuan utama program tahunan ini 

adalah sebagai suatu momen untuk mencari potensi pribadi masing-masing santri, 

yang mana dengan potensi ini kelak pribadi tersebut bisa menemukan makna 

sejati sebagai seorang santri.  
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Imtihan  ini merupakan  kegiatan  yang dilakukan untuk menguji dan 

mengevaluasi sejauh  mana kemampuan santri dalam menguasai pelajaran-

pelajaran agama yang telah diberikan oleh guru selama satu tahun. Kegiatan ini 

diikuti oleh seluruh santri putra dan putri. Adapun dalam kegiatan imtihan ini 

materi yang diujikan meliputi bidang Fiqh, Nahwu dan Shorof, Juz `Amma dan 

Hafalan Al-Barjanji. Kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih dua minggu ini 

terdiri dari dua tahap yang harus dilewati  santri yaitu tahap babak penyisihan dan 

tahap final. Sehingga persaingan atau kompetisi antara santri untuk menuju tahap 

final sangat ketat. Tahap babak penyisihan merupakan tahap semua santri 

mengikuti semua materi ujian keagamaan sehingga muncul sepuluh terbaik untuk 

kemudian menuju tahap final.  

Table 1.1. Jumlah Santri atau Peserta dalam Kegiatan Imtihan 

Pondok Pesantren Wilayah Asrama Jumlah Peserta/Santri 

BUSTANUL WILDAN 

PUSAKA 53 

AL-WAFA 41 

MIFTAHUL ULUM 32 

BAHRURROHMAH 36 

RAUDATURROHMAH 27 

BALUKIA 33 

DARUSSALAM 27 

JUMLAH 249 
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Berdasarkan latar belakang  tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

deskkriptif yang penulis tuangkan dalam bentuk Judul: “Pertukaran Sosial 

Santri Dalam Pelaksaan Program Imtihan Tahunan” (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Bustanul Wildan Kecamatan Cileunyi Kabupaten 

Bandung). 

1.2 Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan hasi observasi awal yang dilakukan dilapangan, banyak 

ditemukan Pertukaran sosial yang dilakukan Santri baik dalam aktivitas sehari-

hari maupun dalam pelaksanaan program Imtihan  yang diadakan oleh pengurus 

santri atau dewan santri Pondok Pesantren Bustanul Wildan Cileunyi Bandung. 

Santri Pondok Pesantren Bustanul Wildan dalam kegiatan imtihan seringkali 

melakukan pertukaran sosial yang bersifat materil dan non materil. Baik 

pertukaran sosial yang bersifat materil yang dibalas non materil maupun 

sebaliknya. Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan peneltian.  

1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

peneliti memfokuskan penelitian pada pokok-pokok masalah tersebut, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana motivasi Santri dalam pelaksanaan program imtihan yang 

didilaksanakan di Pondok Pesantren Bustanul Wildan?  

2. Apa yang santri dapatkan dalam mengikuti program tersebut? 
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3. Bagaimana pelaksanaan imtihan yang dilakukan antar santri dalam 

pelaksanaan program imtihan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Bustanul Wildan? 

1.4 Tujuan penelitian 

  Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan rumusan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana motivasi Santri dalam pelaksanaan program 

imtihan yang didilaksanakan di Pondok Pesantren Bustanul Wildan? 

2. Untuk mengetahui apa yang  santri dapatkan dalam meingikuti program 

tersebut ? 

3. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan imtihan yang dilakukan antar 

santri dalam pelaksanaan program imtihan yang didilaksanakan di Pondok 

Pesantren Bustanul Wildan? 

1.5 Kegunaan penelitian 

 Ada beberapa hal mengenai kegunaan penelitian ini diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis 

  Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan 

ilmiah dibidang sosiologi. Disamping itu, penelitian ini dapat mengetahui bahwa 

dalam proses tindakan sehari-hari manusia tidak terlepas dari motif dan tujuan-

tujuan pribadinya. 

2. Kegunaan praktis 

  Dengan adanya proposal penelitian ini diharapkan bahwa pelaksaan 

program imtihan dapat dijadikan sebagai tempat pertukaran sosial yang dapat 
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menunjang prestasi seorang santri, dapat memotivasi santri dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-harinya. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam sosiologi terdapat tiga macam paradigm yaitu paradigm fakta 

sosial, paradigma definisi sosial dan paradigm prilaku sosial. Paradigma adalah 

pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan 

yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma 

membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari. Persoalan-persoalan 

apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab serta aturan-aturan apa 

saja yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan 

dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Paradigma yang digunakan 

dalam penelitian kali ini adalah paradigma prilaku sosial.  

Penganut Paradigma ini mengaku memusatkan perhatian kepada proses 

interaksi. Tetapi secara konseptual berberda dengan paradigm definisi sosial. Bagi 

paradigm definisi sosial, aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif di 

dalam proses interaksi. Aktor tidak hanya sekedar penanggap pasif terhadap 

stimulus tetapi menginterprtasikan stimulus yang diterimanya menurut caranya 

mendefinisikan stimulus yag diterimanya itu. Bagi paradigm prilaku sosial 

individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diiberikannya 

ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang daru luar dirinya. Jadi tingkah 

laku manusia lebih bersifat mekanik dibandingkan dengan menurut pandangan 
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paradigm definisi sosial.
5
 Teori pertukan sosial adalah salah satu dari teori yang 

tergabung kedalam paradigma prilaku sosial. 

Teori pertukaran sosal adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial 

yang saling member atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar 

individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu 

bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang 

pertukaran itu juga menyangkut tentang perasaan, sakit, beban hidup, harapan, 

pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan individu. Dengan demikian, ide 

tentang pertukaran sosial itu sangat luas tetapi inklusif.
6
 Teori-teori pertukaran 

sosial itu dilandaskan pada prinsip transaski ekonomis yang elementer: orang 

menyediaan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh 

barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran sosial memiliki asumsi 

sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan dengan transaksi ekonomi. 

Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selau dapat diukur 

dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarankan juga hal 

hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Dalam sebuah pabrik misalnya, seorang 

pekerja yang berinteraksi dengan pembantunya dapat menjalin kerja sama yang 

intim dengan harapan memperoleh ganjaran nyata berupa sejumlah besar bonus 

tahun baru. Tetapi ganjaran dari persahabatan dan goodwill yang tidak nyata juga 

dapat melahirkan prilaku yang sama, bahkan disaat-saat dunia usaha mengalami 

masa sulit dimana bonus demikian itu merupakan hal yang mustahil. Model 
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timbal balik tetap ada sejauh orang memberi dan berharap memperoleh imbalan 

barang atau jasa.
7
 

Prinsip teori pertukaran merupakan suatu deskripsi umum tentang unsur-

unsur teori ini, yaitu satuan analisis, motif, keuntungan dan persetujuan sosial.  

1. Satuan analisis 

Satuan analisis dalam tatanan sosial adalah sesuatu yang diamati dalam 

penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan 

individu. Teori ini meskipun tidak dimulai dari bertanya, intuisi atau opini umum, 

akan tetapi pada akhirnya akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan 

intuisi, kelompok dan sentiment mereka. Teori pertukaran juga tidak hanya 

terpusat pada individu, akan tetapi mengarah pada tatanan dan perubahan. 

2. Motif pertukaran 

Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang 

mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang itu akan memerlukan sesuatu, tetapi 

sesuatu itu tidaklah merupakan tujuan umum. Dengan demikian, teori ini 

berasumsi bahwa orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan 

berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Teori pertukaran memandang bahwa 

motivasi sebagai suatu hal yang pribadi dan individual. Walaupun demikian, 

motivasi nantinya akan mengacu pada budaya pribadinya. Motivasi itu mengacu 

pada saat memperoleh barang yang diinginkan, kesenangan, kepuasan, dan ha 

yang lainnya yang bersifat emosional. Misalnya, penderma yang memberikan 
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barang atau sejumlah uang dan menolong nyawa orang yang tenggelam dalam air, 

tindakan-tindakan seperti itu dapat dijelaskan menurut teori pertukaran, yaitu 

untuk memperoleh kepuasan emosional. 

3. Faedah dan keuntungan 

Orang yang paling egoispun tidak berada dalam kehampaan hidup, karena 

ia memberikan sesuatu kepada orang dan memperoleh kesenangan dari emosinya. 

Biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu hadiah, terkadang tidak 

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, suatu “cost” dapat di 

definisikan sebagai upaya yang diperlukan guna memperoleh suatu kepuasan, 

ditambah dengan reward yang potensial yang akan diperoleh apabila melakukan 

sesuatu. Keputusan atau reward yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebaga 

sebuah keuntungan. 

4. Pengesahan sosial 

Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator 

yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya makna ganjaran tidaklah mudah 

untuk diberi batasan, karena sifatnya yang individual dan emosional sesuai dengan 

keanekaragaman orang. Walaupun demikian, menurut teori pertukaran reward 

ialah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial. Dalam kehidupan 

sehari-hari, segala sesuatu yang disenangi akan dicari dalam relasi-ralasi sosial 
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mereka. Orang akan lebih menyenangi atau cocol dengan orang lain yang 

mengesahkan dirinya.
8
 

Proposisi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Makin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang akan diperoleh 

makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.  

2. Demikian juga sebaliknya. Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman 

(punishment) yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang 

serupa akan diulang. Dalam hubungannya dengan ancaman hukuman berupa 

reward yang negative ini apat dicontohkan kedapa anak yang mendapat 

hukuman dari ibunya karena memecahkan piring, yang akan menyebabkannya 

lebih hati-hati di masa berikutnya. Tiap hubungan antara tingkahlaku dengan 

reward terjadi dalam kondisi tertentu (circumstance) dan aktor akan 

memikirkan reward dalam kondisi tersebut. Bertolak dari proposisi di atas 

dimungkinkan untuk mengembangkan proposisi kondisional lainnya.  

3. Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan berbagai tanggapan.  

Kesuluruhan materi Teori Exchange itu secara garis besarnya dapat 

dikembalikan kepada lima proposisi George Homan Berikut: 

1. Jika tingkahlaku atau kejadian sudah lewat dalam konteks stimulus dan 

siatuasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan 

tingkahlaku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan 

situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. Proposisi ini 
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menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam 

dengan yang terjadi pada waktu sekarang.  

2. Menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau 

tingkahlaku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama 

pada waktu sekarang. Makin sering tingkahkau seseorang memberikan 

ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, makin sering pula orang itu 

mengulang tingkah laukunya itu. Ini juga berlaku terhadap tingkahlaku 

yang tidak melibatkan orang lain, yang oleh paradigma fakta sosial 

tidak dianggap sebagai objek studi sosiologi seperti tingkah laku yang 

berhubungan dengan obyek material.  

3.  Memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh 

orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu 

tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya makin besar 

kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya 

itu. Dalam proposisi yang ketiga inilah Homan meletakan tekanan dari 

exchange teorinya. Pertukaran kembali itu tentu berlaku terhadap 

kedua belah pihak. Ganjaran yang diberikan terhadap orang lain adalah 

yang mempunyai nilai lebih rendah menurut penilaian aktor, tetapi 

mempunyai nilai yang  lebih berarti bagi orang lain itu. Sebab bila 

ganjaran yang akan diterimanya seimbang dengan cost yang 

dibayarkannya, maka sesuatu tingkah laku masih akan bersifat 

problematis bagi orang tersebut. Tetapi ke dalam perhitungan cost-

benefit itu akan masuk juga perhitungan subyektif, yang semata-mata 
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tidak bersifat eknomis. Sehingga apa yang dinilai tinggi oleh seseorang 

mungkin tidak demikian bagi orang lain. Exchange tidak akan terjadi 

kalau nilai seseuatu yang dipertukarkan itu sama. Karena itu exchange 

hanya akan terjadi bila cost yang diberikan akan menghasilkan benefit 

yang lebih besar. Karena exchange itu terjadi pada konteks yang 

berbeda antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak sama-sama 

merasa mendapat untung. Dan keuntungan itu mengandung unsur 

psikologis.  

4. Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang 

lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan 

berikutnya. Ide proposisi ini berasal dari huum Gossen dalam lmu 

ekonomi.  

5. Makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, 

makin besa kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. 

Misalnya marah. Proposisi ini berhubungan dengan konsep keadalan 

relative dalam proses tukar menukar.
9
 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 George Ritzer,.Op,Cit,.h.78-70 
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Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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