
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang manusia, tidak akan lepas dari yang namanya proses sosial. Dalam 

artian, proses-proses ataupun cara-cara yang mencakup segala hal dimana manusia itu sangat 

membutuhkan manusia lainnya. Proses-proses sosial itu dimulai semenjak manusia itu dibantu 

oleh manusia lain dilahirkan kedunia, sampai dengan manusia itu meninggalkan dunia ini. Oleh 

karena itu, manusia juga disebut sebagai zoon politicon, atau mahluk yang membutuhkan 

mahluk lainnya. 

Dari semenjak lahir, manusia telah diajarkan beradaptasi dengan lingkungannya. 

Karena, jika tidak diajarkan beradaptasi, sebagian besar manusia akan mati sebelum 

menemukan bagaimana caranya menyelamatkan diri. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto 

(2009:101), sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. 

Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya 

(masyarakat), dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam 

sekelilingnya. 

Dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, dan dalam proses beradaptasi, 

manusia dituntut harus bisa berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena dengan berinteraksi, 

memudahkan manusia itu untuk bisa berbaur dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. 

Dan dengan berinteraksi, manusia juga bisa menempatkan diri dan mengambil posisi untuk 

bisa “bertahan” ditengah-tengah masyarakat. 

Interaksi sosial pasti akan menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia. Sebab, jika tidak 

ada interaksi, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-



 

 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan 

kelompok manusia (Soerjono Soekanto, 2009:55). 

Dalam proses interaksi, didalamnya sekaligus menyangkut tentang proses sosialisasi. 

Proses sosialisasi merupakan proses belajar dari seekor binatang menjadi seorang pribadi 

dengan kepribadian yang lebih manusiawi. Lebih tepatnya proses sosialisasi merupakan suatu 

proses dimana manusia menghayati (mendarah dagingkan atau internalisasi) norma-norma 

kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah pribadi yang unik (Paul B. Horton dan Chester 

L. Hunt, 1984:100). Sosialisasi juga sangat penting, karena merupakan penghubung satu 

generasi dengan generasi lain, dan sangat mempengaruhi perkembangan bentuk masyarakat 

(Richard Osborne dan Borin Van Loon, 1998:85) 

Menurut Bagong Suyanto dan Septi Ariadi (2011:16), secara  teoritis, sekurang-

kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu proses interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan 

komunikasi. Suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, melainkan 

tergantung juga dari tanggapan mengenai tindakan tersebut. Dalam artian, suatu kontak sosial 

tidak berarti harus selalu bersinggungan secara fisik, tetapi ketika ada pesan berupa gerak-gerik 

tubuhpun itu sudah merupakan suatu kontak sosial. Dan satu lagi yang menjadi faktor dalam 

proses interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, 

harapan, pesan, yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti, yang 

dilakukan oleh penyampai pesan (communicator), dan ditujukan kepada penerima pesan 

(audience) dengan maksud mencapai kesepakatan (A.W.Widjaja, 1986:2). Jadi titik tekan yang 

membedaan antara kontak sosial dan komunikasi sosial, terletak pada jenis pesannya. Jika 

dalam kontak sosial ditekankan pada orang atau kelompok yang berinteraksi, dan dalam 

komunikasi, ditekankan pada bagaimana pesan dari interaksi itu diproses (Tim Sosiologi 

Yudhistira, 2005: 54). 



 

 

Dalam perkembangannya, proses interaksi yang berlangsung dengan baik, akan 

menghasilkan sebuah solidaritas.  Seperti yang ditulis oleh Graham Crow dalam kumpulan 

tulisan yang dimuat dalam buku sociology: the key concept, disitu dijelaskan bahwa solidaritas 

didasarkan atas hubungan masyarakat yang ditujukan sebagai kekuatan moral yang 

mengendalikan individu, namun dalam waktu bersamaan memiliki aspek kesukarelaan dan 

karakter asli (Graham Crow, 2011:270). Jadi secara sederhana, solidaritas juga bisa 

diinterpretasikan sebagai suatu kedekatan emosional yang disebabkan oleh adanya kesamaan 

“rasa” yang menjadikan mereka lebih intensif dalam berinteraksi dan memiliki rasa saling 

kebersamaan yang tinggi. 

Di dalam masyarakat, setidaknya ada dua hal yang yang bisa diidentifikasi dalam 

membedakan corak solidaritasnya. Ferdinand Tonnies membagi dua tipe masyarakat 

berdasarkan corak solidaritas tersebut. Yang pertama Zweckwille dan yang kedua Triebwille. 

Zweckwille lebih menekankan pada kemauan rasional yang hendak mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan Triebwille, lebih menekankan pada dorongan batin yang berupa kesamaan 

perasaan dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut Tonnies menambahkan dalam 

Triebwille, sejumlah langkah atau tindakan yang dilakukan, tidak selalu berasal dari 

perhitungan akal budi, melainkan dari watak, hati, perasaan, atau jiwa orang yang bersangkutan 

(K.J.Veeger, 1985:128). 

Komuntitas Vespa merupakan salah satu representasi yang menunjukan adanya 

interaksi yang intens diantara para anggotanya. Dengan demikian, didalam suatu komunitas 

Vespa, hubungan antar anggotanya terjalin lebih dekat, dan menghasilkan suatu solidaritas.  

Para pengguna Vespa pada umumnya, dan para pengguna Vespa yang termasuk dalam 

sebuah anggota komunitas Vespa, seringkali mempunyai ciri yang khas. Ciri khas yang paling 

dasar adalah saling tegur sapa sesama pengguna motor Vespa. Meskipun kebanyakan mereka 

tidak saling mengenal, tetapi tetap saja ketika seseorang sedang menendarai motor Vespa 



 

 

dijalan raya, dan berpapasan dengan pengguna motor Vespa lain, tegur sapa seolah sudah 

mempunyai kedekatan emosional hampir dipastikan pasti terjadi. Tak jarang juga, ketika ada 

seorang pengendara Vespa yang mengalami masalah kendaraan (contohnya mogok), dibantu 

oleh pengendara Vespa lain. Inilah salah satu ciri khas menarik yang nantinya akan lebih digali 

dan dijadikan objek penelitian oleh penulis. 

Komunitas Vespa yang pada awalnya terbentuk dari kesamaan hobby berupa 

kecintaannya terhadap salah satu jenis motor yang diproduksi dari negara Italia tersebut, 

membuat para anggotanya mengembangkan menjadi sebuah organisasi yang berlandaskan 

kekeluargaan, meningkatkan silaturahmi, dan mengembangkan hobby berwisata para 

anggotanya. 

Namun seiring berjalannya waktu, disamping menyalurkan hobby otomotif, dan 

semakin berkembangnya organisasi, kegiatan-kegiatan yang berlandaskan kemanusiaan yang 

bersifat positif pun terus dikembangkan. Mulai dari bakti sosial, kegiatan penanaman pohon, 

kegiatan pelestarian aset budaya bangsa, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif 

lainnya. Perkembangan-perkembangan organisasi ini sesuai dengan prinsip perubahan sistem 

sosial, dimana perubahan sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual atau bertahap-

tahap, melalui penyesuaian dan tidak secara revolusioner (Awan Mutakin, et al., 2004:15) 

Meskipun Ferdinand Tonnies pernah mengkhawatirkan bahwa modernisasi akan 

mengakibatkan hilangnya komunitas dan solidaritas lokal (Graham Allan, 2011:55), namun 

tampaknya hal itu tidak berlaku pada komunitas Vespa ini. Komunitas Vespa ini tetap solid 

dari segala ancaman yang seolah akan memudarkan semangat kebersamaan mereka. Malah, 

semakin hari, semakin bertambah saja anggota dari komunitas Vespa tersebut. 

Di samping berinteraksi secara internal dengan sesama anggota komunitas, seperti yang 

sudah disinggung sebelumnya, para anggota komunitas pun melakukan interaksi dengan 

masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih bisa mendekatkan diri dengan 



 

 

masyarakat, sekaligus ingin menghilangkan stereotip masyarakat yang selalu memandang sinis 

dan sarkastik terhadap komunitas bermotor.  

Stereotip yang bernada negatif sering kali dialamatkan masyarakat pada komunitas 

bermotor, termasuk pada komunitas Vespa itu sendiri. Meminjam istilah Jalaluddin Rakhmat, 

hal ini tidak terlepas dari fallacy of dramatic instance atau terlalu cepat mengambil kesimpulan 

dari suatu kasus karena terlalu cepat pula menggeneralisasi dari kejadian sebelumnya yang 

terlanjur melekat pada masyarakat (Jalaluddin Rakhmat, 2005:5).  

Karena komunitas Vespa sering berkecimpung ataupun juga berinteraksi dengan 

masyarakat, sehingga komunitas Vespa tersebut bisa meminimalisir anggapan negatif 

masyarakat tentang mereka.  

Label stereotip seperti ini, secara tidak langsung dibesar-besarkan juga oleh media. 

Ketika akhir-akhir ini banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum kelompok bermotor 

yang diekspose oleh media (khususnya televisi), lantas semua kelompok bermotor ini terkena 

dampaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Graeme Burton (2011:1), ketika berbicara tentang 

televisi, Burton menyatakan bahwa televisi merupakan sesuatu yang membentuk cara berpikir 

kita tentang dunia. Sehingga masyarakatpun berprasangka miring terhadap kelompok bermotor 

tersebut. 

Dalam kelompok-kelompok masyarakat manapun, pasti didalamnya mempunyai 

sebuah aturan yang harus dijalankan agar terciptanya keharmonisan sosial. Setidaknya, ada 

empat faktor yang bisa menjaga keharmonisan sosial itu (Tim Sosiologi Yudhistira, 2005:61-

61). Yang pertama, tertib sosial. Tertib sosial ini bisa terwujud jika didalam suatu masyarakat 

terdapat keselarasan antara tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, order. Order dalam istilah sosiologi didefinisikan 

sebagai suatu sistem norma dan nilai yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, 

keajegan. Keajegan adalah suatu keadan yang memperlihatkan kondisi keteraturan yang tetap 



 

 

dan berlangsung terus menerus. Dan yang keempat, yaitu pola. Pola lebih berkaitan dengan 

bentuk interaksi sosial. 

Aturan-aturan seperti yang telah disinggung diatas, bisa juga disebut dengan nilai-nilai 

ideologis yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat. Sebelumnya, jangan melihat ideologis ini 

semata-mata dari kacamata Karl Marx yang cukup kaku, yang mengangap ideologis sebagai 

kesadaran palsu (Rupert Woodfin dan Oscar Zarate, 2008:120), ataupun yang berhubungan 

dengan “pembalikan” dan penyembunyian, namun coba lihat definisi ideologi dari perspektif 

Antonio Gramsci. Gramsci menyatakan bahwa ideologi adalah konsep mengenai dunia dan 

sistem gagasan. Lebih lanjut Gramsci menambahkan bahwa ideologi harus dilaksanakan, 

dengan kemampuan mengilhami sikap-sikap nyata dan memberikan arah tindakan tertentu 

(Jorge Larrain, 2011:133). 

Begitu pun dengan komunitas Vespa, yang pastinya mempunyai nilai-nilai ideologis 

yang menunjang organisasi mereka. Seperti yang sudah disinggung diawal, bahwa komunitas 

Vespa ini terbentuk dari kesamaan hobby, lalu dibentuk sebuah organisasi yang berlandaskan 

kekeluargaan, silaturahmi, dan pada akhirnya berkembang untuk lebih bisa mengamalkan nilai-

nilai kemausiaan. 

Penelitian ini lebih difokuskan terhadap sebuah komunitas Vespa dimana didalamnya 

terdapat suatu keunikan berupa pola interaksi yang khas. Karena seperti yang diutarakan oleh 

Peter Berger, masalah sosiologis bukanlah semata-mata berkaitan dengan sesuatu yang tidak 

beres dimasyarakat dari kacamata orang awam, melainkan, berkaitan dengan persoalan 

bagaimana seluruh sistem bekerja, apa yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana semuanya 

diikat menjadi satu (Bagong Suyanto dan Septi Ariadi, 2011:15). 

Maka, untuk menunjang proses penulisan dalam penelitian ini, penulis mengambil 

judul : POLA INTERAKSI KOMUNITAS VESPA DALAM MEMBANGUN 

SOLIDARITAS (Studi Kasus di Komunitas Vespa Antique Club CIRAMA). 



 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan obserasi awal dilapangan, ada beberapa keunikan yang menjadi faktor 

yang mempengaruhi keinginan penulis untuk bisa menggali lebih dalam apa yang sebenarnya 

ada pada komunitas Vespa tersebut Adapun yang menjadi ketertarikan penulis pada komuntias 

Vespa Antique Club CIRAMA adalah: 

a. Anggota dalam komunitas tersebut tidak dibatasi oleh usia, 

b. Anggota dalam komunitas tersebut berasal dari kelas-kelas sosial yang   

       berbeda, 

c. Pola interaksi yang kondusif diantara sesama anggota. 

d. Pola interaksi yang kondusif antara anggota komunitas dan masyarakat  

       sehingga bisa mengikis stereotip yang dialamatkan pada komunitas  

        bermotor. 

e. Adannya proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang berjalan cukup baik. 

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai interaksi sosialnya. 

Dimana proses interaksi ini menjadi hal yang substantif yang menunjang keberlangsungan 

hidup bermasyarakat. Disamping itu, proses interaksi juga bisa dijadikan bahan acuan untuk 

menggali faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga membentuk pola interaksi 

yang baik dalam tataran internal komunitas Vespa, yang berdampak ketika anggota komunitas 

Vespa tersebut berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, kita nantinya akan mengetahui 

bagaimana pola manajemen yang dibuat oleh komunitas Vespa tersebut dalam rangka 

membenahi sikap para anggotanya sehingga tidak berperilaku menyimpang di masyarakat. 

Merupakan hal yang mustahil jika dalam suatu kelompok masyarakat proses 

interaksinya selalu berjalan harmonis. Pasti keharmonisan itu bersifat fluktuatif. Kadang terjadi 

konflik, dan terkadang rukun kembali. Namun, yang musti digarisbawahi adalah bagaimana 

managemen konflik itu bisa dilakukan sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. 



 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan 

memfokuskan penelitiannya pada : 

a. Bagaimana pola interaksi dalam membangun solidaritas antara sesama  

        anggota kelompok Vespa Antique Club CIRAMA? 

b. Bagaimana implementasi dan fungsi interaksi bagi para anggota Vespa 

        Antique Club (VAC) CIRAMA? 

c. Bagaimana pola interaksi anggota Vespa Antique Club CIRAMA dengan  

        masyarakat? 

 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pola interaksi dalam membangun solidaritas antara  

        sesama anggota kelompok Vespa Antique Club CIRAMA, 

b. Untuk mengetahui implementasi dan fungsi interaksi bagi para anggota 

        Vespa Antique Club (VAC) CIRAMA, 

c. Untuk mengetahui pola interaksi anggota Vespa Antique Club CIRAMA  

       dengan masyarakat. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan. Kegunaannya yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam bidang 

ilmu sosiologi, terutama yang ingin mempertajam kajian dalam perspektif interaksionisme 

simbolik. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi komunitas terkait, 

terutama bagi komunitas Vespa Antique Club CIRAMA, dalam rangka tinjauan teoritis yang 

nantinya bisa dijadikan referensi yang menunjang bagi organisasi. 

 

 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Interaksi merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya 

interaksi, manusia akan kesulitan dalam mempertahankan hidupnya. Seseorang bisa dikatakan 

berinteraksi jika dirinya terhubung dengan seseorang yang lain. 

Berikut akan penulis paparkan bagaimana proses interaksi itu sangat menarik untuk 

dikaji dari kacamata Racmad K. Dwi Susilo (2008:57): 

Mengkaji interaksi sosial antar manusia menjadi sesuatu yang menarik, 

sebab manusia adalah makhluk yang sangat kreatif. Tidak saja ia mampu 

menciptakan produk-produk fisik yang merupakan bagian dari kebudayaan, 

peradaban, dan peninggalan-peninggalan yang masih bisa dinikmati semua 

pelaku kehidupan, tetapi jauh lebih penting dari itu, manusia mampu 

menciptakan kehidupan sosial mereka sendiri plus pernak-pernik didalamnya. 

Setiap manusia butuh bergaul dengan manusia lain, karena itulah 

mereka menciptaan bahasa, baik bahasa yang berbentuk verbal, maupun non-

verbal. Baik bahasa yang muncul lewat percakapan, atau sekedar gerak tangan, 

kedipan mata, gerak tubuh, maupun lemah kerasnya suara. Manusia ingin pintar 

dalam memutuskan sesuatu, maka dengan mind yang dimiliki, ia bisa 

menimbang-nimbang, manakah diantara banyak pilihan yang menjadi 

keputusan yang saat itu harus diambil. Manusia sangat jeli, manakah maksud 

sebenarnya dari orang lain, serta mana yang hanya sekedar tampak muka yang 

harus dikesampingkan, karena hal itu palsu atau bukan hal yang sebenarnya. 

 



 

 

Itulah yang membuat suatu proses interaksi menjadi menarik untuk diteliti. Sekali lagi 

perlu ditekankan bahwa masalah sosiologis berbeda dengan masalah sosial yang diditentikan 

dengan ketidakberesan sosial. Masalah sosial seperti yang disampaikan oleh Soetomo dalam 

bukunya Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya (2010:2), adalah kondisi yang dapat 

merugikan yang berupa fenomena sosio kultural yang menghalangi sejumlah anggota 

masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka secara penuh, atau 

dapat pula berupa ketidaksesuaian antara harapan, idealisme dengan kondisi aktual dalam 

kehidupan masyarakat. Sementara masalah sosiologis, lebih menekankan pada penggalian 

fakta yang tersembunyi dibalik realitas yang tampak. Karena pada dasarnya, mengutip 

pernyataan J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2011) dalam pengantar buku Sosiologi : 

Teks Pengantar dan Terapan, sosiologi bukanah seperangkat doktrin yang kaku dan selalu 

menekankan apa yang seharusnya terjadi. Melainkan, sosiologi adalah satu disiplin ilmu 

ataupun sudut pandang baru yang mencoba “menelanjangi“ realitas, dan mencoba mengungkap 

fakta yang tersembunyi dibalik realitas yang tampak. 

Fokus penelitian ini, akan lebih menggunakan pendekatan dari perspektif 

interaksionisme simbolik. Dimana perspektif interaksionisme simbolik ini menekankankan 

pada hal-hal bertikut :  pertama,  memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia 

nyata. Kedua, memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan 

sebagai struktur yang statis. Ketiga, arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor 

untuk menafsirkan kehidupan sosial (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008:266). 

Lebih lanjut George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2008:289), merangkum beberapa 

prinsip dasar yang menjadi pondasi dalam kajian interaksionisme simbolik. Prinsip-prinsip 

dasar itu antara lain: 

a. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir, 

b. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial, 



 

 

c. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan simbol yang            

       memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang  

        khusus itu, 

d. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus     

       dan berinteraksi, 

e. Manusia mampu merubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam    

        tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi, 

f. Manusia mampu membuat kebijakan, modifikasi, dan perubahan, sebagian  

        karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang   

        memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai    

        keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu    

        diantara serangkaian peluang tindakan itu, 

g. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan, akan membentuk  

        kelompok dan masyarakat. 

Selain prinsip-prinsip dasar yang dituliskan diatas, ada pula hal-hal yang bisa dibahas 

lebih luas disamping tujuh prinsip dasar interaksionisme tersebut. Masih mengutip pandangan 

dari George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2008:289-294), hal-hal yang juga berkaitan 

dengan interaksionisme simbolik adalah kapasitas berpikir, berpikir dan berinteraksi, 

pembelajaran makna dan simbol,  aksi dan interaksi, dan yang terakhir membuat pilihan. 

Berikut penulis akan coba gambarkan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan proses 

interaksionisme tersebut. 

 

 

a. Kapasitas Berpikir 



 

 

Menurut para teoritisi interaksionisme simbolik, dengan kemampuan berpikir, 

memungkinkan manusia bertindak dengan pemikirannya ketimbang hanya berperilaku tanpa 

pemikiran. Manusia pasti seringkali membangun dan menimbang-nimbang apa-apa yang 

mereka lakukan dari pada terbawa arus begitu saja. Dengan demikian proses berpikir juga bisa 

menjadi sarana dalam manusia menentukan dan bertindak dalam membuat suatu pilihan. 

Pikiran menurut interaksionisme simbolik sebenarnya berhubungan dengan setiap aspek lain, 

termasuk sosialisasi, arti, simbol, diri, interaksi, dan juga masyarakat. 

b. Berpikir dan Berinteraksi 

Manusia pada awalnya hanya memiliki kapasitas untuk berpikir. Kapasitas ini harus 

dibentuk dan diperhalus dalam proses interaksi dan sosialisasi. Kemampuan berpikir 

dikembangkan sejak dini, yaitu sejak masa anak-anak, dan diperhalus selama sosialisasi dimasa 

dewasa. 

Bagi teoritisi interaksionisme simbolik, sosialisasi bukanlah proses satu arah dimana 

aktor hanya menerima informasi, melainkan merupakan proses dinamis dimana aktor 

menyusun dan menyesuaikan informasi, yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. 

Dalam kebanyakan interaksi, aktor harus memperhatikan orang lain dan menentukan, 

kapan dan bagaimana cara menyesuaikan aktivitas dirinya terhadap orang lain tersebut. 

c. Pembelajaran Makna dan Simbol 

Manusia mempelajari simbol dan makna dalm interaksi sosial. namun ada yang berbeda 

diantara keduanya. Ketika manusia menanggapi tanda-tanda, mereka menanggapinya tanpa 

berpikir. Sedangkan ketika menanggapi simbol, manusia menanggapinya dengan cara berpikir. 

Hal ini disebakan karena ketika manusia menghadapi tanda-tanda, tanda-tanda itu sudah 

mempunyai artinya sendriri. Contoh, gerak yang ditunjukan orang ketika dia sedang marah. 

Lain halnya dengan simbol. Simbol memerlukan interpretasi dalam kita memahaminya. Karena 



 

 

simbol merupakan sebuah representasi dari objek-objek yang lain. Contoh, orang yang 

bermalam disebuah hotel, berarti orang itu merepresentasikan sebuah gaya hidup yang mewah. 

Selain itu, menurut Cassirer, manusia bukan hanya animal rationale, melainkan juga 

animal symbolicum. Manusia tidak hanya hidup dengan akalnya, ia mengalami rasa takut, 

mempunyai harapan-harapan, dan ia menafsirkan pengalaman-pengalamannya. Singkatnya, 

manusia terlibat dalam satu jalinan simbol-simbol yang diungkapkannya melalui bahasa-

bahasa yang digunakan, bentuk-bentuk kesenian, simbol-simbol mitos, dan upacara-upacara 

keagamaan (Louis O. Kattsoff, 1996:413). 

d. Aksi dan Interaksi 

Teoritisi interaksionisme simbolik memusatkan perhatiannya pada dampak dari makna 

dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia.dengan kata lain, fokus utama kajian 

interaksionisme simbolik adalah menyangkut pemahaman seseorang terhadap pemaknaan dan 

interpretasi terhadap simbol-simbol.  

Dalam hal ini, teoritisi interaksionisme simbolik, membagi dua bagian perilaku mausia. 

Pertama, perilaku lahiriah, dan yang kedua, perilaku tersmbunyi. Perilaku lahirian adalah 

perilaku sebenarnya yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan perilaku tersembunyi adalah proses 

berpikir yang melibatkan simbol dan arti. Dengan kata lain, perilaku tersembuyi merupakan 

proses berpikir seseorang, yang nantinya akan digunakan orang tersebut dalam melakukan 

tindakannya. 

Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan sesuatu 

terhadap orang lain yang terlibat. Disisi lain, orang lain pun menafsirkan simbol komunikasi 

itu dan melakukan tindakan balasan dalam rangka merespon tindakan aktor berdasarkan 

penafsiran orang lain itu terhadap aktor. 

 

 



 

 

e. Membuat Pilihan 

Karena kemampuan menggunakan arti dan simbol, maka manusia dapat membuat 

pilihan dalam menentukn tindakannya. Seseorang tidak harus menyetujui arti dan simbol yang 

dipaksakan terhadap mereka. Berdasarkan penafsiran manusia itu sendiri, manusia mampu 

membentuk arti baru dan deretan arti baru terhadap situasi.  

Manusia dalam perspektif interaksionisme simbolik, dipandang sebagai aktor yang 

mempunyai sedikit otonomi. Mereka tak sekedar semata-mata dibatasi ataupun ditentukan, 

mereka sanggup membuat pilihan yang bebas. Dengan begitu, mereka mampu membangun 

kehidupan dengan gaya yang khas dan unik. 

Selain berbagai aspek dari proses interaksi yang tadi dibahas dalam perspektif 

interaksionisme simbolik, tak lengkap rasanya jika dalam proses interaksi tidak membahas 

tentang komunikasi didalamnya. Karena pada dasarnya komunikasi pun merupakan sesuatu 

yang vital dalam kehidupan manusia. Karena setiap manusia berkeinginan mempertahankan 

suatu persetujuan mengenai berbagi aturan sosial melalui komunikasi (Charles R. Wright, 

1988:1). 

Adapun bentuk-bentuk dari interaksi yang bisa diidentifikasi dalam suatu masyarakat 

adalah sebagai berikut (Soerjono Seokanto, 2009:65): 

1. Dari perspektif Gillin dan Gillin 

Bentuk interaksi adalah: Proses yang asosiatif (akomodasi, asimilasi, dan akulturasi), dan juga 

proses yang disosiatif (persaingan dan pertentangan). 

2. Dari perspektif Kimbal Young 

Bentuk interaksi adalah: oposisi (persaingan dan pertentangan), kerjasama yang menghasilkan 

akomodasi, dan juga diferensiasi (tiap individu mempunyai hak dan kewajiban atas dasar 

perbedaan usia, seks, dan pekerjaan). 

 



 

 

 

3. Dari perspektif Tomatsu Shibutani 

Bentuk interaksi adalah: akomodasi dalam situai rutin, ekspresi pertemuan dan anjuran, 

interaksi strategis dalam pertentangan, dan pengembangan perilaku massa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


