
 

 

ABSTRAK 

ETI SUSTINI : Proses Interaksi Masyarakat Kota dalam Mempertahankan 

Integrasi Sosial Masyarakat (Studi Deskriptif pada Kelurahan Isola Kecamatan 

Sukasari Kota Bandung) 

Integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat kota. Dimana pada masyarakat 

tersebut terdapat masyarakat kota yang bermentalitas desa. Yaitu masyarakat yang hidup 

diperkotaan akan tetapi kehidupannya seperti masyarakat desa pada umumnya. Sistem 

kekeluargaan serta gotong royong dalam masyarakat masih tumbuh, dan masyarakatpun 

sangat aktif dalam melaksanakan program kegiatan yang ada dimasyarakat. Sehingga 

dengan adanya program kegiatan tersebut terjalin hubungan sosial yang erat dalam 

masyarakat dan melahirkan solidaritas sosial antar sesama masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses interaksi sosial yang 

terjadi di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, disamping itu penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengetahui integrasi sosial yang terjadi di Kelurahan Isola 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori interaksionisme 

simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Menurutnya istilah interaksionisme 

simbolik ini menunjuk pada sifat khas dari interaksi antarmanusia. Kekhasannya adalah 

manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Selain itu, 

penelitian ini Juga menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Menurutnya 

masyarakat sebagai sistem sosial paling tidak harus memiliki fungsi imperative yang 

sekaligus merupakan karakteristik suatu sistem yang dikenal dengan sebutan AGIL 

Adaptation (adaptasi), Goal attainment (pencapaian tujuan), Integrations (integrasi), 

Latency (latensi atau pemeliharaan pola). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan 

kualitatif. Yaitu metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki, dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi 

kepustakaan atau dokumentasi. 

Hasil penelitian ini bahwa proses adanya interaksi sosial yang terjadi di Kelurahan 

Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung yaitu Proses asosiatif. Dimana interaksi yang 

terjadi pada masyarakat Kelurahan Isola ini lebih mengarah kepada kerja sama yang 

mencakup tolong menolong antara sesama masyarakatnya. Sebuah Integrasi yang terjadi 

pada masyarakat di Kelurahan Isola ini tidak begitu saja terwujud, tetapi melalui berbagai 

proses sehingga tercapai integrasi sosial. Adapun proses integrasi sosial tersebut 

diantaranya yaitu melalui proses interaksi sosial. Bentuk integrasi sosial yang terjadi di 

kelurahan Isola ini adalah bentuk integrasi asosiasi (perkumpulan). Dimana masyarakat 

mengadakan suatu perkumpulan yang berupa program-program yang diadakan oleh 

masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan suatu integrasi yang kuat dalam 

masyarakat. 

 


