
 

 

 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Kampus UIN Sunan Gunung Djati merupakan salah satu Perguruan Tinggi 

Negeri yang berada di Kota Bandung. Kampus ini banyak diminati oleh pelajar 

yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Di UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung terdapat 8 Fakultas yang memiliki beberapa jurusan 

di setiap fakultasnya. Salah satu jurusan yang banyak diminati oleh calon 

mahasiswa yaitu Jurusan Sosiologi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Banyak mahasiswa Jurusan Sosiologi yang berasal dari luar Bandung, 

Pulau Jawa, sampai luar negeri. 

Bagi mahasiswa yang memilih keluar dari daerah asalnya dan pergi ke 

daerah baru untuk menuntut ilmu, interaksi antar sesamanya sangatlah dianjurkan, 

karena mahasiswa yang tinggal di daerah baru hendaklah mengenali lingkungan 

tempat tinggal dan bergaul dengan orang-orang di sekeliling untuk dapat 

menyesuaikan diri dan bertahan ditempat barunya. Pergaulan hidup seperti ini 

dapat kita katakan terjadi apabila individu atau kelompok-kelompok manusia 

bekerja sama, saling berbicara, melakukan hubungan sosial yang baik, 

mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.  

Interaksi sosial menyangkut hubungan antara individu dengan individu, 

antar kelompok dengan kelompok  atau antar individu dengan kelompok. Banyak 

hal yang bisa kita dapat ketika kita mampu berinteraksi dengan orang lain dalam 
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masyarakat, baik itu informasi  maupun menyambung tali persaudaraan sehingga 

tidak ada rasa bagi individu untuk hidup sendiri.  

  Pada dasarnya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi 

dengan manusia lainnya. Interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya 

aktivitas-aktivitas sosial, yang akan membentuk sebuah kelompok sosial. Mereka 

mengelompokkan dirinya dalam berbagai kelompok yang bersifat sosial, serta 

mengandung pengertian pula bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu 

baru mungkin terjadi di dalam hubungan sosial itu (Ahmadi, 1999:107).  

Cooley (Soekanto, 2006:110) membagi keseluruhan kehidupan sosial 

menjadi beberapa kelompok, salah satunya ialah kelompok primer, atas 

keyakinanya kelompok ini merupakan tanah untuk asuhan bagi timbulnya 

persahabatan dan kerja sama manusia. Menurut Cooley kelompok primer adalah 

kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal mengenal antara anggota-

anggotanya serta kerja sama yang sangat erat yang bersifat pribadi.  Pada 

kelompok ini, setiap individu biasanya memiliki persamaan yang kuat sehingga 

hubungan dalam kelompok biasanya terikat oleh ikatan-ikatan simpati dan 

perasaan.  

Didalam sebuah kelompok, hubungan antar anggota kelompok satu 

dengan anggota lainnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu di 

perhatikan. Secara ideal hubungan primer dianggap sebagai tujuan atau sebagai 

suatu nilai sosial yang harus dicapai. Ini berarti bahwa hubungan tersebut harus 
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bersifat sukarela, dimana pihak-pihak yang bersangkutan benar-benar merasakan 

adanya suatu kebebasan dalam pelaksanaanya.  

Apabila suatu persahabatan timbul karena perjanjian jual beli, maka 

hubungan tersebut bukan merupakan persahabatan yang murni karena dalam 

batas-batas tertentu terdapat unsur-unsur paksaan untuk memenuhi suatu 

kewajiban. Hubungan primer bersifat pribadi dalam arti bahwa hubungan tersebut 

melekat pada kepribadian seseorang dan tak dapat diganti oleh orang lain. Suatu 

hubungan persahabatan dapat diputuskan atau di perbaharui, tetapi kualitas 

persahabatan tak mungkin diganti (Soekanto, 2006:113).  

Hubungan suatu kelompok dalam persahabatan dapat terjalin dengan baik 

jika terjadi interaksi antar anggotanya. Dengan waktu kebersamaan yang cukup 

lama bagi manusia adalah adanya pengaruh yang cukup kuat terhadap bangkitnya 

rasa kekerabatan secara kolektif, kemudian tidak terlepas pula akan adanya 

solidaritas dalam suatu kelompok yang tinggal bersama disuatu lingkungan  

membuat manusia dalam ruang tersebut memiliki rasa yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Ketika manusia sudah memiliki rasa solidaritas 

terhadap anggota kelompoknya, maka dalam kehidupannya manusia tersebut akan 

memiliki pemahaman yang memang menjadi hal yang terus menerus untuk tetap 

menerima secara suka rela  dan semakin lama tanpa sadar manusia tersebut 

memiliki pegangan tentang rasa kepercayaannya terhadap anggota kelompok. 

Oleh sebab itu dengan adanya proses interaksi, maka manusia  dengan 

manusia lainnya bisa saling mengenal, dan mengetahui bagaimana cara hidup 

berkelompok atau bermasyarakat. Dari proses sosial yang dilakukan oleh setiap 
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manusia akan menghasilkan suatu bentuk solidaritas antara manusia satu dengan 

manusia lainnya.  

Seperti hal nya yang terajadi pada mahasiswi jurusan Sosiologi angkatan 

2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

terdapat pengelompokkan sosial. Namun dari kelompok sosial tersebut yang 

paling menonjol adalah mahasiswi, karena seringkali kita melihat bahwa seorang 

perempuan cenderung dalam memilih teman lebih baik dengan sesama jenisnya, 

karena akan lebih mudah untuk menjalankan kegiatannya dan bertemu secara 

personal. Biasanya hubungan pertemanan sesama jenis memiliki kesamaan tujuan, 

kepentingan dan berbagi aspirasi.  

Dari proses tersebut yang secara terus-menerus melakukan adaptasi 

sehingga menemukan kesamaan disetiap individu, maka akan menimbulkan 

kedekatan satu sama lain yang akan menghasilkan kelompok sosial. Berdasarkan 

informasi yang peneliti dapatkan, yang melatarbelakangi mahasiswi jurusan 

Sosiologi angkatan 2016 untuk membentuk sebuah kelompok teman akrab yaitu 

karena mereka hidup dilingkungan baru yang jauh dari keluarga dan temannya. 

Di dalam hubungan pertemanan atau kelompok teman akrab, mahasiswi 

yang tinggal dilingkungan baru harus seimbang atau saling membantu karena 

sebagai mahasiswi yang jauh dari orangtua sangat membutuhkan orang lain di 

tempat perantauan baik dalam segi motivasi, kasih sayang, belajar, keamanan dan 

lain-lain. Dengan semua bantuan dari hubungan pertemanna maka kita akan 

merasa tidak sendiri dan segala yang dilakukan akan terasa mudah. Sebuah 

bantuan dari kelompok teman akrab sangat dapat membantu dalam setiap masalah 



5 
 

 

yang kita hadapi, begitulah pentingnya sebuah bantuan bagi setiap individu 

khususnya mahasiwi pendatang. Dengan begitu, peran kelompok teman akrab 

sangat dibutuhkan dan banyak dijumpai karena kelompok atau group merupakan 

inti dari kehidupan dalam masyarakat.  

Salah satu fenomena yang terjadi pada mahasiswi Jurusan Sosiologi 

terjadinya pengelompokkan sosial atau yang sering dikenal dengan teman akrab. 

Dan kelompok-kelompok yang terbentuk inilah orang-orang yang dari berbeda 

daerah, suku dan tempat tinggal. Mahasiswi tersebut cenderung berada dalam 

kelompok pergaulannya dihasilkan dari ketidaksengajaan ketika mereka 

melakukan interaksi dalam setiap harinya. 

Dalam hubungan-hubungan sosial yang dilakukan oleh mahasiswi Jurusan 

Sosiologi tersebut kontak sosial dan komunikasi lah yang menjadi syarat 

terjadinya interaksi antar mahasiswi. Kontak sosial yang dimaksud adalah setiap 

mahasiswa saling bertemu di lingkungan kampus khususnya di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan komunikasi yang terjadi yaitu setelah mereka 

bertemu maka akan saling memberikan informasi, sikap, dan perilaku orang lain 

yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, dan gerak-gerik. Dari proses interaksi 

tersebut maka akan membentuk sebuah pola interaksi yang menjadi dasar 

terbentukknya kelompok sosial yang ada pada mahasiswi Jurusan Sosiologi. Pola 

interaksi tersebut dapat di lihat secara verbal maupun nonverbal.  

Interaksi verbal yang dilakukan oleh mahasiswi Jurusan Sosiologi 

angkatan 2016 adalah ketika mereka saling melakukan kontak, baik secara 

langsung maupun melalui media sosial seperti group WhatsApp, Instagram dan 
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Facebook. Dalam komunikasi verbal yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut 

biasanya dijadikan sebagai alat untuuk menanyakan informasi mengenai tugas 

akademik, kebutuhan pribadi serta menanyakan kabar dari setiap individunya.  

Sedangkan interaksi nonverbal yang dilakukan oleh mahasisiwi Jurusan 

Sosiologi Angkatan 2016 dengan adanya sebuah kebiasaan berjabat tangan saat 

bertemu di dalam kelas maupun di luar area kampus. Adapun bentuk interaksinya 

berupa sikap saling tolong menolong antar individu, baik itu mereka yang sedang 

membutuhkan  bantuan temannya, serta saling bekerja sama dan memotivasi 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan akademik.  

Proses pembentukan kelompok sepergaulan mahasiswi ialah dengan 

proses sosialisasi yang dilakukan oleh setiap individu termasuk proses 

internalisasi oleh indvidu yang bersangkutan dan yang dilakukan olehnya di 

dalam kelompok itu sendiri. Lewat proses inilah pola-pola sosial tertanam ke 

dalam mental seorang individu dan kemudian menjadi pedoman-pedoman yang 

mencenderungkan macam dan bentuk tingkah laku individu tersebut. Hal tersebut 

terjadi ketika mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan mahasiswi lainnya, 

seiring dengan proses sosialisasi yang mereka jalankan maka dari setiap individu 

akan menemukan rasa solidaritas yang kuat dan akan terbentuk sebuah kelompok 

yang sering disebut dengan persahabatan.  

Sikap saling tolong menolong yang tumbuh dalam diri mahasiswi dan rasa 

persaudaraan yang melekat disetiap mahasiswi menjadikan mereka dikenal 

sebagai sosok yang memiliki solidaritas yang tidak bisa diremehkan. Maka tak 

jarang secara tidak langsung perasaan tersebut terbawa hingga pada kehidupan 
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sehari-hari dimana rasa saling memiliki itu tetap ada walau sedang tidak ada 

dalam lingkungan kampus. Pergaulan dalam kelompok akan mempengaruhi dan 

menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang melembaga setiap individu, kebiasaan itu 

menciptakan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus. Perilaku yang sudah 

terpola itu akan akan membentuk sikap setiap anggota kelompok (Bungin, 

2006:48).  

Proses sosialiasi yang ternyata relevan bagi pembentukan kelompok ini 

terjadi atas proses sosialiasi yang dikerjakan tanpa sengaja lewat proses interaksi 

sosial. Proses sosialisasi tanpa sengaja terjadi jika seorang individu menyaksikan 

tingkah laku orang-orang disekitarnya dalam interaksi-interaksi antar individu. 

Dan kemudian dengan menyaksikan tingkah-tingkah di dalam interaksi tersebut, 

individu-individu menginternalisasi pola-pola tingkah dan pola-pola interaksi 

sesuai dengan kehidupan individu itu sendiri.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai pola interaksi yang terjadi pada mahasiswi dalam 

membentuk kelompok teman akrabnya. Untuk itu peneliti mengambil judul “Pola 

Interaksi Mahasiswi dalam Proses Pembentukkan Kelompok Sosial” 

(Penelitian Pada Mahasiswi Jurusan Sosiologi Angkatan 2016 Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung).  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan beberapa 

pokok-pokok permaaslahan sebagai berikut : 
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1. Terdapat pola interaksi yang kondusif diantara mahasiswi 

2. Adanya pengelompokkan dalam mahasiswi 

3. Mahasiswi tersebut berasal dari daerah yang berbeda.  

4. Interaksi yang terjalin antara mahasiswi Jurusan Sosiologi menciptakan 

sebuah kelompok pertemanan 

5. Adanya proses internalisasi yang baik sebagai pendorong hubungan antar 

mahasiswi. 

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai pola 

interaksi dalam proses pembentukan kelompok sosial. Dimana proses interaksi ini 

menjadi hal yang substansif yang menunjang keberlangsungan hidup mahasiswi.   

1.3. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, 

maka rumusan penelitian dapat disusun sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola interaksi yang terjadi pada mahasiswi Jurusan Sosiologi 

Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial 

pada mahasiswi Jurusan Sosiologi Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung ? 

3. Bagaimana dampak dari adanya kelompok sosial pada mahasiswi Jurusan 

Sosiologi angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi sosial 

yang dilakukan oleh mahasiswi Jurusan Sosiologi angkatan 2016 dalam proses  

pembentukkan kelompok sosial. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pola interaksi yang terjadi pada mahasiswi Jurusan 

Sosiologi angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

2. Untuk mengetahui  faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial pada 

mahasiswi Jurusan Sosiologi Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

3. Untuk mengetahui dampak dari adanya kelompok sosial pada mahasiswi 

Jurusan Sosiologi angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara teoritis, maupun 

praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan serta dapat memperkarya khazanah pengetahuan dalam 

bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan kajian interaksi manusia 

sebagai bagian dari teori interaksionisme simbolik. Terutama, wawasan, 
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informasi serta pengetahuan tentang kelompok-kelompok sosial yang ada 

di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

2. Kegunaan Praktis 

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa dalam menambah 

khazanah ilmu. Selain dari pada itu, semoga dengan hasil penelitian ini 

mahasiswa lebih meningkatakan pola interaksi sehingga dapat terciptanya 

suatu hubungan sosial yang terbuka.  

1.6. Kerangka Pemikiran 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, M. Ali menyatakan bahwa pola 

adalah gambar yang dibuat contoh atau  model. Jika dihubungkan dengan pola 

interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses terjadinya interaksi ( Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008: 1088). Apabila dua orang bertemu maka interaksi 

sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling 

berbicara bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan 

bentuk/pola interaksi sosial. Bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok 

yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu.  

Menurut Soekanto (2006: 55), pola interaksi merupakan gambaran 

hubunga-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. Dapat disimpulkan bahwa pola interaksi 

merupakan suatu cara, model, dan bentuk-bentuk interaksi yang saling 
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memberikan pengaruh dan mempengaruhi dengan adanya timbal balik guna 

mencapai tujuan.  

Syarat terjadinya interaksi yaitu harus adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Secara konseptual kontak sosial dapat dibedakan antara kontak sosial 

primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang 

terjadi secara langsung antara seseorang dengan orang atau kelompok masyarakat 

lainya secara tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi melalui 

perantara yang sifatnya manusiawi maupun dengan teknologi (Bungin, 2006: 56-

47).  

Di dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain tentunya akan 

timbul sebuah reaksi sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial tersebut. Pada 

dasarnya manusia memberikan reaksi tersebut karena ada suatu kecenderungan 

untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Karena sejak 

lahir manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu : 

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. 

2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.  

Manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendak dalam menghadapi 

dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut. Sehingga menimbulkan 

kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Hubungan tersebut 

antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi 

dan juga kesadaran untuk saling tolong menolong.  

Di dalam berkomunikasi manusia menggunakan kata-kata, yakni simbol-

simbol suara yang mengandung makna bersama dan bersifat standar. Simbol 
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disini berbeda dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik dengan bentuk 

fisiknya, dapat ditangkap dengan panca indra, sedangkan simbol bisa abstrak 

(Narwoko dan Suyanto, 2010:17). 

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada 

sifat khas dari interaksi manusia. Kekhasannya adalah manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisakan tindakannya. Bukan hanya reaksi 

belaka dari tindakan orang lain, tapi di dasarkan atas makna yang diberikan 

terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantara oleh penggunaan 

simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami 

maksud dari tindakan masing-masing.  

Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagimana ditegaskan Blumer 

proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan 

kehidupan kelompok, dalam konteks ini, maka makna dikontruksikan dalam 

proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang 

memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan 

justru substansi sebenarnya dari kelompok sosial dan kekuatan sosial (George 

Ritzer, 2014:200).  

Kelompok terbentuk karena adanya komunikasi. Terjadinya kelompok 

karena individu berkomunikasi dengan yang lain, yang sama-sama memiliki 

motive dan tujuan. Dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu hubungan 

fungsional satu sama lain inilah yang akan membentuk suatu kelompok (Ahmadi, 

1999: 103). Dengan jalan komunikasi terjadilah stimulasi dan respons yang 

mendekati tujuan, dengan mendekati ikatan-ikatan yang dibentuknya, kebutuhan 
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hidupnya akan terpenuhi. Hal demikian, karena kelompok sosial terbentuk karena 

adannya kebutuhan sosial manusia.  

Dalam kehidupan sehari-hari mahasiswi jurusan Sosiologi angkatan 2016 

ini dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, meskipun mereka berasal dari 

daerah yang berbeda namun mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama 

dalam menuntut ilmu. Secara terus-menerus mahasiswi berkomunikasi dengan 

mahasiswi lain, sehingga dari proses tersebut akan menemukan berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial pada mahasiswa dengan 

terus menjalin komunikasi antar individu. Faktor tersebut bisa dirasakan dari 

faktor kedekatan dan kesamaan antar mahasiswi. 

Oleh sebab itu, mahasiswi-mahasiswi selalu berinteraksi baik secara 

verbal maupun nonverbal guna pencapainnya untuk memiliki hubungan yang baik 

dengan yang lainnya. Sebagai konsentarsinya, maka terjadilah integrasi atau 

pembentukan kelompok sosial dengan kehidupan yang lebih langgeng, sehingga 

mahasiswa akan memiliki kelompok yang secara internal hubungan kedekatan 

batin mereka sangat kuat.  

Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primer 

(primary group) atau face to face group merupakan kelompok sosial 

yang paling sederhana, dimana para anggota-anggotanya saling 

mengenal dimana ada kerja sama yang erat. Contohnya, keluarga, 

kelompok bermain, dan lain-lain. Kelompok Sekunder (secondary 

group), ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang, bersama siapa 

hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan 

sifatnya tidak begitu langgeng, contohnya hubungan kontrak jual beli. 

 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Cooley, kekhususan dalam  

kelompok primer ialah bahwa disini terdapat hubungan pergaulan dan kerjasama 

dari muka ke muka dan hubungannnya lebih akrab. Selain itu dalam kelompok 
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primer setiap anggotanya akan mendapatkan pengetahuan yang bersifat pribadi. 

Dari kelompok ini manusia belajar siapakah dirinya dan perilaku mana yang 

diharapkan dirinya dan dari orang lain (K.J. Veeger, 1993:119).  

Dalam kehidupan manusia yang menunjukkan usianya lebih dewasa, 

keinginan untuk populer mempunyai banyak teman, acapkali mereka memilih 

teman-temannya berdasarkan kecocokan, yang memiliki kepentingan dan nilai 

yang sama dengan kepentingannya sendiri. Mereka biasanya selektif dalam 

memilih teman akrab dari jenis kelamin yang sama. Alasannya seperti yang 

dijelaskan oleh Packad, bahwa “Senang atau susah , kebanyakan orang lebih 

cocok dengan jenis mereka sendiri” (Hurlock, 1980:262).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual 

sebagai berikut : 
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BAB II 

Gambar 1.1 

Skema Konseptual 

 

 

 

Pola Interaksi Sosial 

Mahasiswi 

Verbal  Non Verbal 

Terbentuknya Kelompok 

Sosial 

Kedekatan Kesamaan 

Pola Interaksi Mahasiswi Dalam Proses 

Pembentukan Kelompok Sosial 


