
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sejak manusia dilahirkan di dunia, ia telah memiliki naluri untuk berbagi dengan 

sesamanya. Hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, 

oleh karena dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

lainnya misalnya, dapat di terima oleh orang lain untuk menjadi anggota suatu kelompok  dan 

diakui serta dapat melakukan aktifitas sesuai dengan sistem yang berlaku dalam kelompok 

tersebut. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi, sebab apabila hal itu mengalami halangan maka 

akan timbul ketidakpuasan dalam wujud rasa cemas, emosi yang berlebih-lebihan serta rasa 

takut dan seterusnya. Jelasnya, bahwa setiap manusia perlu adanya interaksi yakni hubungan 

sosial baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok serta kelompok 

dengan kelompok. 

 Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya. Sebagaimana pertumbuhan jumlah manusia dengan bersuku-suku dan 

berbangsa-bangsa. Manusia di tuntut utuk saling mengenal satu sama lainnya (Q.S. 49:13). 

 Dalam kehidupan manusia di dunia tidak bisa hidup secara sendiri sebagai individu 

yang terlepas dari lingkungan yang melingkupinya. Manusia sebagai makhluk individu 

merefleksikan dirinya pada lingkungan yang ada di sekelilingnya, baik lingkungan alam 

maupun lingkungan sosial dengan menjalin suatu hubungan antara manusia satu dengan 

lainnya. Setiap individu melebur dengan masyarakat, peleburan ini menjadikan manusia 

sebagai seorang anggota dari masyarakat di mana ia hidup. 

 Dalam pengertiannya, masyarakat adalah kesatuan kolektif hidup manusia, yang 

diambil dari bahasa latin, socius yang berarti kawan. Sementara itu, masyarakat berasal dari 



 

 

kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam aktifitas partisipasif inilah 

terdapat interaksi untuk melakukan hubungan kolektif dengan individu di luar dirinya dalam 

sebuah kesatuan lingkungan. Jadi, arti dari masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

bergaul atau saling melakukan interaksi timbal balik. (Koentjaraningrat, 2000:143-144) 

Manusia dari sejak lahir sampai dengan meninggal tetap sebagai anggota masyarakat, 

mereka saling brgaul dan berinteraksi, karena mempunyai nilai-nilai, norma, cara-cara dan 

prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Dengan demikian , bahwa hidup dalam 

masyarakat berarti adanya hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar serta mengalami 

proses saling pengaruh serta mempengaruhi. 

 Pada dasarnya masyarakat itu terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia terpaksa hidup bermasyarakat karena tidak 

mampu mempertahankan dirinya dari bebagai serangan atau banhaya dari luar dirinya dari 

berbagai serangan atau bahaya dari luar dirinya, juga karena kemampuan akal yang dimiliki 

manusia maka ia membentuk kehidupan bermasyarakat. 

 Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling begaul atau dengan istilah ilmiah, 

saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 1990:144). Hubungan interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat tersebut dilandasi oleh norma-norma yang ada di masyarakat. 

 Dalam berbagai kelompok atau masyarakat, seorang individu memiliki apa yang 

disebut status sosial. Berbeda dengan pernyataan diatas, (Dirdjosisworo, 1981:96), mengatakan 

bahwa status sosial merupakan kedudukan seorang (individu) dalam suatu kelompok pergaulan 

hidupnya. Menurut Dirdjosisworo status seorang individu dalam masyarakatnya dapat dilihat 

dari dua aspek, yakni, Aspek Statis yaitu derajat seseorang di dalam suatu kelompok yang dapat 

di bedakan dengan derajat atau kedudukan individu lainnya. Seperti : petani dapat dibedakan 

dengan nelayan, pegawai negeri, maupun yang lainnya adalah Aspek Dinamis yaitu 

berhubungan erat dengan peranan sosial yang berhubungan dengan jabatan, fungsi dan tingkah 



 

 

laku yang formal serta jasa yang diharapkan dari fungsi dan jabatan tersebut. Misalnya: direktur 

perusahaan, pimpinan sekolah, camat, komandan batalyon dan sebagainya. 

 Dengan beragamnya perbedaan pengertian mengenai masyarakat di atas, maka akan 

memudahkannya terlebih dahulu harus diklasifikasikan unsur-unsur yang mewakili sifat 

masyarakat itu sendiri. Hidup bersama dikatakan sebagai masyarakat apabila mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama 

b. Bersama-sama dalam waktu yang cukup lama 

c. Menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan 

d. Mematuhi terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah disepakati 

bersama 

e. Menyadari bahwa mereka berama-sama diikat oleh perasaan diantara para anggota 

yang satu dengan yang lainnya 

f. Menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. 

Sistem kehidupan kolektif di dalam hubungannya antara manusia dengan manusia lainnya, 

tujuan interaksi sosial yang mengakibatkan tindakan manusia semakin luas. Dalam 

mengadakan interaksi sosial manusia memerlukan perasaan, pikiran dan kehendak. Oleh 

karena itu, manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sosialnya, baik 

dalam kehidupan kelompok maupun dengan lingkungan alamnya. (Soekanto, 1982:55) 

mengatakan bahwa: “ Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial di mulai pada saat itu mereka 

saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara dan saling membantu”. 

 Intensitas interaksi sosial dapat terlihat dari perubahan-perubahan dalam perasaan 

orang-orang yang bersangkutan. Namun perlu disadari bahwa terjadinya interaksi sosial 

didasari oleh adanya kontak sosial dan komunikasi (Soekanto, 1982:58). Interaksi sosial dapat 



 

 

berlangsung secara berkesinambungan apabila kontak interaksi dalam kelompok masyarakat 

sering bertemu, berkomunikasi dan bergaul. 

 Interaksi sosial  adalah satu proeses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau 

kelompok. Interaksi melibatkan tindakan saling merespon perilaku individu terhadap individu 

lain, dan selanjutnya, saling mempengaruhi satu sama lain. (Rahman, 2011:35). 

 Bertolak dari pengertian tentang interaksi sosial dan sistem interaksi sosial di atas, jelas 

bahwa interaksi sosial dan sistem interaksi sosial pada dasarnya merupakan hal yang umum 

dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manusia terlibat dalam interaksi sosial yang 

terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. 

 Sehubungan dengan perguliran jaman perubahan sosial yang tengah terjadi, 

mengakibatkan terjadinya perubahan nilai sosial, norma-norma, pola-pola prilaku sosial. 

Susunan penyangga lembaga kemasyarakatan, lapisan kelas dalam masyarakat, kekuasaan, 

wewenang dan lain sebagainya. (Soekanto, 2000:333). Oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri lagi 

dengan perubahan jaman tersebut, maka akan mempengaruhi pola atau bentuk interaksi sosial 

suatu anggota masyarakat ketika melakukan proses relasi sosial sehingga cenderung lebih 

individualistik. 

 Fenomena adanya perusahaan atau industri di berbagai daerah, khususnya yang ada di 

Desa Pantai Bahagia itu menyebabkan penduduk Desa Pantai Bahagia mempunyai pekerjaan 

baru, yang tadinya hanya nelayan dan bertani akan tetapi sekarang menjadi lebih beragam lagi.  

 Inilah yang terjadi pada beberapa kalangan masyarakat terutama yang di amati oleh 

peneliti dalam pola interaksi  masyarakat industri. Bahwa sebagian dari masyarakat industri 

adalah salah satu kelompok masyarakat yang pasif dalam aspek interaksi sosial baik dengan 

sesama maupun dengan masyarakat lokal yang mempunyai keanekaragaman tingkatan 

sosialnya. Kecenderungan pasifnya di dasari kepentingan ekonomi, sehingga pola yang 

disajikan lebih bersifat bekerja dengan fokus sehingga menghasilkan reward yang berupa 



 

 

materi, namun masih banyak persoalan yang ada pada Industri jika dipandang dari berbagai 

sisi apalagi jika dipandang dari sisi sosial yang sangat terkait sekali dengan yang namanya 

interaksi sosial. 

 Menurut Bahwa dampak adanya industri antara lain ialah: pengikisan nilai-nilai 

keagamaan, pudarnya nilai-nilai kebersamaan, terkikisnya interaksi yang aktif, pudarnya nilai-

nilai gotong royong serta menonjolnya sifat individual serta banyak lagi yang lainnya 

(Nurlelah, 2008:70) 

 Berdasarkan uraian diatas tersebut, alasan  pemilihan judul juga didasarkan  pada aspek-

aspek sebagai berikut : menjamurnya perusahaan industri di Desa Pantai Bahagia yang menarik 

untuk dikaji yang sebenarnya mayoritas masyarakat adalah berprofesi sebagai nelayan, karena 

industri bersifat tertutup di dalam lingkungan masyarakat, maka penulis mencoba untuk 

melakukan sebuah penelitian mengenai “POLA INTERAKSI ANTARA MASYARAKAT 

DESA DENGAN KARYAWAN INDUSTRI ADI JAYA” (Studi Kasus Desa Pantai 

Bahagia Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi). 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditemukan identifikasi masalah, yaitu 

sebagai berikut: 

 Pada umumnya interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki, karena 

individu tidak bisa hidup tanpa individu lain, karena dengan adanya interaksi akan terhubung 

komunikasi antar individu yang nantinya akan membentuk kebersamaan, gotong royong dan 

solidaritas sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok serta kelompok 

dengan kelompok. 

 Dalam hal ini, ternyata cara berinteraksi masih adanya disfungsi yang pada dasarnya 

interaksi adalah untuk membangun hubungan antar individu akan tetapi di kalangan 



 

 

masyarakat industri interaksi menjadi sebuah kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan 

secara materi.   

1.3 Rumusan Masalah 

 Berangakat dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana realitas sosial masyarakat di Desa Pantai Bahagia Kec. Muaragembong 

Kab. Bekasi? 

b. Bagaimana pola interaksi sosial pada masyarakat Desa dengan Karyawan industri Adi 

Jaya di Desa Pantai Bahagia Kec. Muaragembong Kab. Bekasi? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui realitas sosial masyarakat di Desa Pantai Bahagia Kec. 

Muaragembong Kab. Bekasi. 

c. Untuk mengetahui pola interaksi sosial pada masyarakat Desa dengan Karyawan 

Industri Adi Jaya di Desa Pantai Bahagia Kec. Muaragembong Kab. Bekasi. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian  ini dapat di lihat dari dua bagian: 

a. Kegunaan Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmu sosial, terutama dalam bidang ilmu 

sosiologi  industri. 

b. Kegunaan Praktis 



 

 

 Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat industri di 

daerah Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, mengenai segala hal 

terkait dengan pola interaksi masyarkat industri. 

1.6 Kerangka Pemikiran  

 Masyarakat terdiri dari kumpulan yang beraneka ragam sifat, keinginan, latar belakang, 

kedudukannya senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, 

perkembangan dan perubahan ini adanya interaksi antar individu atau masyarakat dengan 

individu maupun dengan masyarakat lainnya. Karakter dan latar belakang seseorang atau 

masyarakat yang berbeda-beda menuntut kepada karakter interaksi sosial yang berbeda pula. 

 Smith (1985:81) meyebutkan, dalam menganalisa masyarakat-masyrakat tradisional 

kita dapat membedakan dua sumber pokok pengendalian sosial (social control) : yaitu agama 

dan pemerintahan. Akan tetapi dalam peranannya pada masyarakat tersebut, kedua aspek itu 

terpadu dan menyatu dalam begitu banyak hal sehingga lebih tepat untuk disebut sebagai sistem 

religi politik tradisional”. 

 Menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua atau lebih 

individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang lainnya saling 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki individu yang lainnya atau sebaliknya. Dalam 

pengertian ini terdapat makna bahwa interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara satu 

individu dengan individu lainnya secara autuplatis, yang didalamnya terdapat imitasi, sugesti, 

identifikasi, dan simpati (Gerungan, 1966;57-58). 

 George Herbert Mead berpendapat, Bahwa orang tidak hanya menyadari orang lain 

tetapi mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak berinteraksi dengan 

orang lain tetapi dengan simbolis dilakukan dengan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang 

terpenting dan melalui isyarat (Susilo, 2008:67).  



 

 

 Salah seorang yang memiliki pemikiran seperti Mead adalah Herbert Blumer, berusaha 

menjabarkan pemikiran Mead mengenai interaksi simbolik, Menurut Blumer pokok pemikiran 

interaksi simbolik ada tiga : pertama ialah bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar 

makna yang dimiliki sesuatu didalamnya, kedua bahwa makna yang dimiliki terhadap sesuatu 

tersebut berdasarkan berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan 

sesamanya. Pokok pemikiran ketiga yang dikemukakan Blumer adalah bahwa makna yang 

diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran, yang digunakan orang dalam 

mengahadapi sesuatu yang dijumpainya yang hendak ditekankan Blumer disini adalah bahwa 

makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima oleh seseorang melainkan 

ditafsirkan terlebih dahulu. 

 Kenyataan sosial yang dialami kebanyakan orang dengan cara yang paling langsung 

adalah interaksi. George Simmel merupakan ahli teori Sosiologi klasik terkemuka yang 

mempelajari proses interaksi tingkat mikro. Simmel melihat bahwa masyarakat lebih hanya 

sekedar kumpulan individu yang membentuknya. Sebaliknya, masyarakat timbul dimana pola-

pola interaksi timbal balik antara individu (Jhonson, 1994:252-253). 

 Soerjono Soekanto( 2010:64)  mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua pola umum 

dari interaksi sosial, yaitu asosiatif dan dissosiatif. Suatu interaksi sosial yang assosiatif 

merupakan proses yang menuju pada kerjasama. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang 

dissosiatif dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu faktor yang akan membatasi akibat-akibat negatif 

dari pertentangan adalah sikap toleransi yang telah melembaga. Dengan demikian proses 

interaksi dissosiatif mungkin berguna bagi masyarakat yang bersangkutan terutama dalam hal-

hal sebagai berikut : 

a. Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif. 



 

 

b. Sebagai suatu jalan atas saluran dimana keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan 

serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian, tersalur dengan sebaik-

baiknya. 

c. Sebagai alat  seleksi sosial. 

d. Sebagai alat untuk menyaring warga-warga massyarakat untuk mengadakan pembagian 

kerja (Taneko, 1984:115). 

Dengan demikian menurut Soeleman B. Taneko bentuk-bentuk interaksi sosial ada 

yang umum dan bentuk yang khusus, yaitu: 

1. Bentuk umum Assosiatif, meliputi bentuk khusus 

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua orang atau lebih, perorangan 

atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang sama (Rahman, 

2011:51).  Bentuk kerjasama tersebut timbul apabila orang menyadari bahwa mereka 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. 

 Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk dan  pola- pola 

kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan dan sikap-sikap demikian 

dimulai sejak masa anak-anak dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok 

kekerabatan.  

 Kerjasama timbul dari orientasi dari orang perorangan terhadap kelompoknya 

(ingroup) dan kelompok lainnya (out group). Kerjasama akan bertambah kuat apabila ada 

bahaya luar yang mengancam, atau tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang 

telah tertanam dalam kelompok. Betapa pentingnya kerjasama, digambarkan pula oleh Charles 

H. Cooley sebagai berikut : 

Kerjasama timbul apabila; orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup 



 

 

pengetahuuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-

kepentingan tersebut, melalui kerjasama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang 

penting dalam kerjasama yang berguna”. 

Akomodassi adalah satu keadaan atau proses ketika kelompok-kelompok yang sedang 

konflik setuju untuk menghentikan dan menghindari  aman damai baik sementara atau selama-

lamanya (Rahman, 2011:1). konflik dengan mengadakan interaksi secara Akomodasi ini dapat 

menununjukan suatu proses yang berarti mencapai suatu kestabilan. Sedangkan akomodasi 

menunjuk pada suatu keadaan berarti suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan (quilibrium) 

dalam interaksi antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan 

norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun akomodasi 

kalau diartikan sebagai suatu proses, maka akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia 

untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. 

Akomodsi sebenarnya suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa 

menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan 

akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan stuasi yang dihadapinya, misalnya yaitu: 

1. Untuk mengurangi pertentangan  antara orang perorangan atau kelompok-

kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 

2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara 

temporer. 

3. Untuk memungkinkan kerjasama antar kelompok. 

4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. 

Asimilasi (assimilation) ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi 

perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok 

manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan 



 

 

proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. 

Proses asimilasi timbul bila ada : 

1. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan 

2. Orang perorangan sebagai warga kelompook tadi saling bergaul secara 

lanngsung dan intensif untuk waktu yang lama. 

3. Kebudayaan dari dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing 

berubah dan saling menyesuaikan diri. 

2. Bentuk umum Dissosiatif, meliputi bentuk khusus 

 Proses dissosiatif sering disebut sebagai oppisitional processes, bentuk dan arah 

dissosiatif ini ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. 

Oposisi atau proses yang dissosiatif  ini dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : persaingan 

(competition), kontravensi (contravention) dan pertentangan atau pertikaian (conflict). 

Persaingan (competition)Soeleman B. Taneko (1984:122), berpendapat bahwa 

persaingan dapat membrikan rangsangan tertentu dari suatu persaingan pada dasarnya dan 

bagaimanapun paling sedikit terbatas dalam tiga hal, yaitu: 

1. Persaingan dapat memberikan efek kemunduran bagi masyarakat. Semenjak 

persaingan berlangsung, beberapa hal akan goyah dan tetap akan memberikan 

suasana kecemasan, kekhawatiran dan rasa tidak aman. 

2. Persaingan, rupa-rupanya hanya dapat membangkitkan semangat pada beberapa 

macam kegiatan atau aktivitas. 

3. Persaingan mempunyai tendensi atau kecenderungan yang mengarah pada 

pertikaian atau konflik. 

Walaupun persaingan mempunyai tendensi kearah pertikaian, tetapi dapat pula 

mendorong untuk suatu kerjasama. Dalam persaingan mempunyai dua tipe umum yakni yang 

bersifat pribadi dan yang tidak bersifat pribadi. Yang bersifat pribadi, orang perorangan atau 



 

 

individu secara langsung bersaing dan persaingan yang tidak bersifat pribadi, maka yang 

langsung bersaing adalah kelompok. 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada 

suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok 

manusia). 

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 

sebagai berikut; 

1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. 

2. Sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suuatu 

masa menjadi pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing. 

3. Merupakan alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan sosial. 

4. Sebagai alat untuk menyaring para warga golongan karya (fungsional) yang akhirya 

akan menghasilkan pembagian kerja yang efektif. 

Jadi persaingan adalah suatu proses sosial, dimana beberapa orang atau kelompok 

berusaha mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. 

Ciri khas persaingan adalah adanya tujuan yang sama yang hendak dicapai. Persaingan 

merupakan pihak lainnya dengan menjunjung tinggi batas-batas yang  diharuskan. Dalam 

persaingan ini terdapat dua tipe umum yaitu, persaingan yang bersifat pribadi yang merupakan 

persaingan antara perorangan dan persaingan antara kelompok. 

Kontravensi (contravention) juga merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada 

antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontrvensi ditandai oleh gejala-gejala 

adanya ketidak pastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka 

yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. 



 

 

Dalam bentuknya yang murni kontravensi adalah sikap mental yang disembunyikan 

terhadap orang lain atau unsur kebudayaan tertentu. 

 Dari pengertian ini bahwa pola interaksi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

Assosiatif dan Disassosiatif yang mana keduanya adalah pola interkasi yang mempunyai tujuan 

berbeda dan masing-masing mempunyai sub-sub penjelasan yang bermanfaat untuk 

mengetahui pola interkasi masyarakat di suatu lingkungan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


