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Penelitian ini dilatarbelakangi karena bangunan fisik rumah susun yang tidak 

biasa karena rumah susun berbentuk vertikal berbeda dengan rumah pada 

umumnya. Pada mulanya mereka adalah penduduk yang tinggal di pemukiman 

kemudian mereka mau menetap dan menghuni di rumah susun, tentu saja tinggal 

di lingkungan pemukiman sangat berbeda dengan rumah susun yang berbentuk 

vertikal. Dengan budaya yang berbeda antara rumah susun dan pemukiman, 

apakah warga penghuni rumah susun dapat menyesuaikan diri dengan bertempat 

tinggal dirumah susun termasuk cara berinteraksi antar warga penghuni rumah 

susun? karena pada dasarnya warga penghuni rumah susun berasal dari berbagai 

kota yang berbeda-beda dan mempunyai sifat dan kebiasaan yang berbeda pula. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1) Bagaimana bentuk interaksi sosial antar warga penghuni rumah susun di 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?, 2) Faktor-faktor 

apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam berinteraksi antara 

warga penghuni rumah susun satu dengan warga rumah susun lainnya? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Bentuk interaksi sosial warga penghuni 

rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, 2) 

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan menghambat dalam berinteraksi 

antara warga penghuni rumah susun satu dengan warga rumah susun lainnya. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan 

data penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan 

data dengan triangulasi. Analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di rumah susun 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal diwujudkan berupa 

interaksi sosial antara individu dengan individu seperti perbincangan, bertegur 

sapa, dan bertamu, interaksi sosial antara individu dengan kelompok seperti 

yasinan ibu-ibu, tahlilan bapak-bapak, arisan, dan interaksi sosial antara kelompok 

dengan kelompok seperti musyawarah dan gotongroyong dan kerja bakti. Faktor 

pendukung dan penghambat dalam interaksi sosial yaitu faktor kerjasama, saling 

membutuhkan, keterbatasan waktu dan perbedaan latar belakang. 

Saran penelitian yaitu kepada warga penghuni rumah susun dan pengelola 

rumah susun untuk membentuk RT dan RW dirumah susun agar lebih banyak 

kegiatan, dan kepada warga penghuni rumah susun sebaiknya selalu memiliki 

kesadaran dan terbuka satu sama lain. 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ..............................................................................  iii 

PERNYATAAN ........................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................................  v 

PRAKATA ................................................................................................................  vi 

SARI ..........................................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .....................................................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ...............................................................................................  9 

C. Tujuan  .................................................................................................................  9 

D. Manfaat Penelitian ...............................................................................................  10 

E. Batasan Istilah ......................................................................................................  11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Proses Sosial ........................................................................................................  14 

1. Pengertian Proses Sosial ................................................................................  14 

2. Tindakan Sosial ..............................................................................................  16 

3. Interaksi Sosial ...............................................................................................  19 

a. Ciri-ciri Interaksi Sosial ............................................................................  21 

b. Syarat-syarat Interaksi Sosial ....................................................................  22 

c. Bentuk Interaksi Sosial ..............................................................................  24 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial .................................  30 

B. Rumah Susun .......................................................................................................  36 

1. Pengertian Rumah Susun ...............................................................................  36 



x 
 

2. Macam-macam Rumah Susun........................................................................  37 

C. Habitus Kebiasaan Sosial .....................................................................................  42 

D. Kerangka Berfikir.................................................................................................  46 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian  .....................................................................................................  47 

B. Lokasi Penelitian  ..................................................................................................  47 

C. Fokus Penelitian ....................................................................................................  48 

D. Sumber Data Penelitian  ........................................................................................  49 

E. Teknik Pengumpulan Data  ...................................................................................  51 

F. Uji Validitas Data  .................................................................................................  55 

G. Metode Analisis Data  ...........................................................................................  56 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  .................................................................................................  59 

1. Gambaran Umum Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal ....................  59 

2. Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Susun di Kelurahan 

Kebondalem Kecamatan Kendal   ..................................................................  61 

B. Hasil Penelitian ......................................................................................................  65 

1. Interaksi Sosial Antar Warga Penghuni Rumah Susun di Kelurahan 

Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal .....................................  65 

2. Interaksi Sosial Antara Individu Dengan Individu.........................................  74 

a. Perbincangan  ............................................................................................  74 

b. Bertegur Sapa  ...........................................................................................  77 

c. Bertamu  ....................................................................................................  79 

3. Interaksi Sosial Antara Individu Dengan Kelompok  ....................................  82 

a. Yasinan Ibu-ibu dan Tahlilan Bapak-bapak  .............................................  82 

b. Arisan Ibu-ibu dan Bapak-bapak  ..............................................................  87 

4. Interaksi Sosial Antara Kelompok Dengan Kelompok  .................................  89 

a. Musyawarah  .............................................................................................  89 

b. Gotong Royong Maupun Kerja Bakti  .......................................................  91 



xi 
 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Berinteraksi Antar Warga 

Penghuni Rumah Susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal  .........................................................................................  93 

C. Pembahasan  ..........................................................................................................  100 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan  ...............................................................................................................  110 

B. Saran  .....................................................................................................................  111 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................................................  113 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir ........................................................................... 46 

Gambar 2. Sketsa Peta Kelurahan Kebondalem ............................................... 60 

Gambar 3. Bangunan rumah susun sewa dari luar ........................................... 64 

Gambar 4. Sosialisasi Optimalisasi Rusunawa ................................................. 65 

Gambar 5. Perbincangan antar warga penghuni rumah susun .......................... 76 

Gambar 6. Antar warga penghuni rumah susun saling bertegur sapa ............... 79 

Gambar 7. Antar warga penghuni rumah susun saling bertamu ........................ 81 

Gambar 8. Yasinan di rumah susun ................................................................... 84 

Gambar 9. Tahlilan bapak-bapak di rumah susun ............................................. 85 

Gambar 10. Arisan bapak-bapak dan ibu-ibu .................................................... 88 

Gambar 11. Musyawarah acara 17 Agustusan di rumah susun ......................... 90 

Gambar 12. Gotong royong membersihkan halaman rumah susun ................... 92 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Surat Keterangan Rekomendasi Judul 

Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing 

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian KESBANGPOL 

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian BAPPEDA 

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Kendal 

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kelurahan  

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas CIPTARU 

Lampiran 8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Lampiran 9 Pedoman Dokumentasi 

Lampiran 10 Hasil Wawancara 

Lampiran 11 Daftar Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan 

itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia 

semenjak dilahirkan. Lingkungan hidup merupakan sarana di mana manusia 

berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat 

mengembangkan kebutuhan-kebutuhan. 

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan 

manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dan manusia atau 

manusia dan kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan 

maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. Sedangkan untuk mencapai 

keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal 

balik. 

Interaksi sosial merupakan aspek dinamis dari masyarakat. Di mana di 

dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan manusia 

lainnya. Hal itu disebabkan manusia merupakan makhluk individu sekaligus 

sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup 

berkelompok atau senantiasa selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. 

Dalam kehidupan bersama antar individu satu dengan individu lainnya terjadi 

hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia 
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disamping memiliki insting juga memliki kebutuhan dasar yang bersifat 

universal. 

Interaksi adalah satu proses melalui tindak balas tiap-tiap kelompok 

berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang 

lain, ia adalah suatu proses timbal balik, di mana satu kelompok dipengaruhi 

tingkah laku pihak lain dan dengan berbuat demikian ia mempengaruhi 

tingkah laku orang lain. Interaksi sosial dimaksudkan sebagai pengaruh timbal 

balik antara kedua belah pihak, yaitu antara individu yang satu dengan 

individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai sesuatu atau tujuan 

tertentu. 

Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan 

hadirnya kenyataan sosial, kenyataan sosial didasarkan pada motivasi individu 

dan tindakan-tindakan sosialnya. Ketika berinteraksi seorang individu atau 

kelompok sosial sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana 

memahami tindakan sosial seorang individu atau kelompok sosial lain, 

perilaku sosial adalah hal yang dilakukan seorang individu atau kelompok 

sosial di dalam interaksi dan dalam situasi tertentu. Interaksi sosial akan 

berjalan dengan tertib dan teratur dan anggota masyarakat bisa berfungsi 

secara normal, yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak 

sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk 

menilai secara objektif perilaku pribadinya dipandang dari sudut sosial 

masyarakatnya. 
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Setiap manusia pasti memiliki rasa ingin berinteraksi dengan orang lain, 

seperti makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain (zoon politicon). 

Di lingkungan masyarakat pun setiap individu saling membutuhkan orang lain 

untuk berinteraksi, karena dengan berinteraksi seseorang merasa mempunyai 

keseimbangan dalam hidup dan merasa dibutuhkan oleh individu lain. Adanya 

interaksi atau hubungan yang terjadi pada suatu kehidupan masyarakat akan 

saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga 

terdapat adanya suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun, menyatakan bahwa definisi dari rumah susun umum adalah 

rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, dan definisi dari rumah susun komersial 

adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. 

Sedangkan rumah susun sederhana sewa merupakan rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat 

golongan berpenghasilan rendah dengan cara sewa. 

Rumah susun merupakan bangunan berbentuk gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan dimana terdiri dari bagian-bagian struktur 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 
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bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan sistem pengelolaan yang 

menganut konsep kebersamaan. 

Penghuni rumah susun yang tidak dapat berinteraksi sosial dengan 

masyarakat sekitarnya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman untuk tinggal 

di tempat tersebut. Hubungan antara penduduk cenderung menjadi lebih 

terasing, mengalami perasaan isolasi dan kesepian yang disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi. Mengingat bahwa ikatan sosial dan paguyuban yang 

masih kuat dapat berfungsi sebagai wahana penyesuaian diri dan penangkal 

kesumpekan yang dialami penghuni rumah susun tersebut. Untuk dapat 

melakukan penyesuaian sosial maka individu harus memelihara hubungan 

yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. 

Sebagai manusia pasti mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah 

sendiri dari pada tinggal di rumah susun. Namun masyarakat masih banyak 

yang ekonominya masih rendah, banyak masyarakat yang berpenghasilan 

rendah. Bahkan banyak masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang tidak 

layak seperti di bantaran sungai, di lorong-lorong sungai yang membahayakan 

dirinya sendiri. Saat ini sudah banyak didirikannya rumah susun oleh 

Pemerintah pusat, dan sudah mulai banyak masyarakat yang berminat tinggal 

di rumah susun karena mereka menyadari bahwa penghasilan mereka itu 

rendah dan ingin mempunyai tempat tinggal yang layak.  

Perilaku warga kota selalu terkait dengan lingkungan hunian dimana ia 

tinggal. Rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal karena memiliki makna 

dan menjadi identitas hidup individu yang mampu menyatakan status serta 
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membentuk hubungan sosial. Rumah juga memiliki fungsi sosial sebagai 

tempat tumbuh dan berkembangnya sebuah keluarga, untuk itu rumah 

merupakan kebutuhan dasar manusia seperti juga sandang dan pangan. 

Penghuni rumah susun dengan perbedaan latar belakang perlu melakukan 

penyesuaian sosial dari perilaku kehidupan pola perumahan horizontal menuju 

pola perumahan vertikal. Penyesuaian ini dibutuhkan agar rumah susun dapat 

diterima menjadi pilihan perumahan masyarakat. Hubungan sosial ini 

merupakan salah satu hubungan yang harus dilaksanakan, karena di dalam 

hubungan sosial itu setiap individu menyadari tentang kehadiran di samping 

kehadiran individu lain. Rumah merupakan tempat berlangsungnya proses 

sosialisasi dimana individu diperkenalkan pada norma dan adat kebiasaan 

yang berlaku di dalam suatu masyarakat. 

Budaya rumah susun yang tidak biasa karena rumah susun berbentuk 

vertikal berbeda dengan rumah pada umumnya. Pada mulanya mereka adalah 

penduduk yang tinggal di pemukiman yang horizontal kemudian mereka mau 

menetap dan menghuni di pemukiman yang vertikal, tentu saja tinggal di 

lingkungan horizontal atau rumah umumnya sangat berbeda dengan rumah 

susun yang berbentuk vertikal. Untuk tinggal di rumah susun perlu dikenakan 

dan dikembangkan budaya-budaya baru yang sesuai dan tepat bagi 

kelangsungan hidup bermasyarakat di lingkungan barunya. Tanpa pengenalan 

dan pengembangan budaya rumah susun ini, dapat dipastikan bahwa mereka 

tidak akan dapat bertahan untuk tinggal menetap dan menghuni rumah susun 

tersebut. 
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Perubahan lingkungan fisik dan kelompok sosial yang sangat berbeda 

tersebut akan membawa pengaruh, baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap lingkungan mereka. Maka untuk kelangsungan 

kehidupannya mereka harus dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan 

lingkungan hidupnya yang baru. Kelompok sosial di sini diartikan sebagai 

suatu kolektife manusia yang merupakan kesatuan yang beridentitas dengan 

adat kebiasaan dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara 

warga di rumah susun itu. Kecenderungan bahwa dalam hal berinteraksi 

dengan lingkungan barunya, manusia mengadakan penyesuaian diri yaitu 

mengubah diri agar sesuai dengan keadaan lingkungannya, tetapi juga dapat 

mengubah lingkungan agar sesuai dengan yang diinginkan. Bentuk 

penyesuaian tersebut merupakan cara penghuni atau warga menggunakan 

lingkungannya yaitu memanfaatkan lingkungan fisik yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi awal yaitu mengenai kebijakan pemerintah 

Kabupaten Kendal terkait dengan pembangunan rusunawa Kebondalem 

berawal dari dukungan akan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah 

penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah dan juga relokasi bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran 

sungai Kalireyeng yang merupakan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal. 

Rusunawa Kebondalem ini tepatnya dibangun di jalan Sebatang, Kelurahan 

Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Rusunawa yang berada 

di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dinilai 

memiliki letak yang strategis, berjarak sekitar 0,5 km dari pusat pemerintahan 
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Kecamatan dan Kabupaten Kendal. Pembangunan rusunawa ini berupa 2 twin 

blok yang nantinya akan disusul dengan 1 twin blok tambahan di sampingnya. 

Pembangunan rusunawa ini telah dilaksanakan dengan rencana tenggang 

waktu pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012. 

Rusunawa dengan 5 lantai ini, memiliki 96 ruangan pada masing-masing 

bloknya, dengan luas masing-masing ruangan 5x5 meter persegi. Latar 

belakang dibangunnya rusunawa di Kabupaten Kendal ini adalah penataan 

permukiman kumuh dan relokasi bangunan-bangunan tak berijin atau liar 

(terutama di bantaran Kalireyeng Kebondalem Kendal). Rusunawa ini 

ditujukan bukan hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah saja, 

melainkan untuk masyarakat yang terkena dampak relokasi dari program 

ruang terbuka hijau dan penataan bangunan tak berizin di Kabupaten Kendal. 

Rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Kendal mempunyai dua twin blok, masing-masing blok nya mempunyai 96 

ruang. Twin blok 1 dihuni sejumlah 65 Kartu Keluarga dan twin blok 2 dihuni 

sejumlah 80 Kartu Keluarga. Dari 145 Kartu Keluarga, ada 40 Kartu Keluarga 

yang dahulu tinggal di bantaran sungai Kalireyeng yang kumuh dan 

bangunan-bangunan yang tak berizin, akhirnya bangunan-bangunan yang 

kumuh dan tak berizin itu digusur, warga yang tinggal di bantaran sungai 

Kalireyeng disarankan untuk pindah di rumah susun yang telah dibangun. 

Warga penghuni rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal saat ini ada yang berasal dari Semarang, Pekalongan, 

Batang, Kudus, Demak, dan lain-lain. Warga penghuni rumah susun 
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Kebondalem tidak ada yang berasal dari luar Jawa dan warga penghuni rumah 

susun tersebut sebagian besar berasal dari Kendal. Warga yang berpenghuni di 

rumah susun atau rusunawa mempunyai pekerjaan dan profesi bermacam-

macam ada yang penjual asongan, pedagang kaki lima, pengamen, buruh 

bangunan, karyawan pabrik, perawat, mahasiswa, wiraswasta, dan lain-lain, 

namun sebagian besar yang tinggal di rumah susun di Kelurahan Kebondalem 

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal adalah wiraswasta, tentunya 

kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas yang ada di 

rumah susun Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 

juga memadai salah satunya di sana ada petugas kebersihan, security 24 jam, 

pelayanan bangunan, mushola, dan lain-lain. Sementara ini warga penghuni 

rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 

belum membentuk RT dan RW, namun nantinya akan membentuk RT dan 

RW sendiri. 

Interaksi sosial yang ada di rumah susun di Kelurahan Kebondalem 

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sangat menarik untuk di teliti karena 

warga penghuni rumah susun ada yang berasal dari luar kota Kendal seperti 

Semarang, Batang, Pekalongan, Kudus, dan lain-lain. Mempunyai pekerjaan 

yang berbeda-beda pula seperti penjual asongan, pedagang, buruh bangunan, 

karyawan pabrik, mahasiswa, perawat, wiraswasta, dan lain-lain. Dengan dari 

kota asal yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berbeda-beda tentunya warga 

penghuni rumah susun mempunyai karakter yang berbeda, kepentingan yang 

berbeda dan kebiasaan yang berbeda-beda pula, maka dengan itu warga 
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penghuni rumah susun harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat tinggal 

yang baru dan orang-orang yang baru agar bisa ber interaksi dan bersosialisasi 

dengan baik juga. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian berjudul “Interaksi Sosial Antar Warga Penghuni Rumah Susun 

Di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antar warga penghuni rumah susun di 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ? 

2. Faktor-faktor apa sajakan yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam berinteraksi sosial antara warga penghuni rumah susun satu 

dengan warga rumah susun lainnya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas, 

sehingga apa yang dicapai kelak diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

1. Untuk mengetahui bentuk interaksi sosial antar warga penghuni rumah 

susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam berinteraksi antara warga penghuni rumah susun satu 

dengan warga rumah susun lainnya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan yaitu : 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfat teoritis yaitu agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam bidang sosial, dapat dijadikan bahan referensi atau pedoman untuk 

penelitian lebih lanjut tentang interaksi sosial khususnya interaksi antara 

warga penghuni rumah susun. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Dapat memperluas pengetahuan tentang interaksi sosial yang ada di 

lingkungan sekitar, termasuk interaksi sosial yang ada di lingkungan 

rumah susun yang tinggal dalam suatu rumah bertingkat. Serta 

bermanfaat bagi peneliti sendiri karena juga masuk dalam 

lingkungan sosial, agar tahu bagaimana cara berinteraksi dengan 

orang lain secara baik. 

b. Bagi masyarakat 

Dengan adanya interaksi sosial yang baik, agar dapat menciptakan 

hubungan yang harmonis antar warga masyarakat yang bertempat 

tinggal di rumah susun. 
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E. Batasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Interaksi sosial 

Interaksi sosial adalah suatu proses dimana individu 

memperhatikan dan merespon individu lainnya, sehingga mendapat 

balasan tingkah laku tertentu. Reaksi yang terjadi ini berarti bahwa 

individu memperhatikan orang yang memberi stimulus, sehingga terjadilah 

suatu hubungan yang disebut sebagai interaksi sosial. 

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian adalah hubungan 

timbal balik yang dilakukan oleh warga penghuni rumah susun, cara 

mereka berkomunikasi dengan warga satu dengan yang lainnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya bentuk-bentuk perbuatan sosial. Berbagai 

segi kehidupan tersebut adalah penerapan aspek-aspek utama dalam 

kehidupan sosial yang mewarnai, bahkan menetukan perkembangan dalam 

kehidupan bersama. 

  Interaksi sosial antar warga penghuni rumah susun yang di 

maksudkan adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan 

individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang 

berada dan tinggal dirumah susun dengan menjalankan aktivitas-aktivitas 
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sosial di rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal. 

b. Rumah susun 

 Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, 

yang merupakan salah satu tempat tinggal sekelompok masyarakat untuk 

melakukan aktivitas di dalam lingkungan rumah susun, baik dalam 

menjalankan interaksi sosial maupun memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

Rumah susun juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat 

martabat manusia untuk menjalankan sebuah hubungan sosial dan aktivitas 

sosial di dalam lingkungannya. 

c. Penghuni Rumah Susun Kebondalem 

  Warga penghuni rumah susun Kebondalem adalah warga yang 

bertempat tinggal di rumah susun berada di Kelurahan Kebondalem 

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Warga penghuni rumah susun 

tersebut mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan 

ada sebagaian masyarakat yang terkena dampak relokasi dari program 

ruang terbuka hijau dan penataan bangunan tak berizin di bantaran sungai 

Kalireyeng. Rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal mempunyai 2 twin blok dan masing-masing bloknya 

mempunyai 96 ruang. Warga penghuni rumah susun di Kelurahan 
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Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sejak pertama 

dibangun sampai saat ini Maret 2016 ada 145 Kartu Keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Proses-Proses Sosial 

1. Pengertian Proses Sosial 

Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. 

Didalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan yang 

lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari secara terus menerus. 

Menurut Abu Ahmadi (dalam Basrowi, 2005:137), Proses sosial 

merupakan cara-cara interaksi (aksi dan reaksi) yang dapat kita amati apabila 

perubahan-perubahan mengganggu cara hidup yang telah ada. Dengan konsep 

interaksi sosial, ia memberikan batasan proses sosial sebagai pengaruh timbal 

balik antara individu dan golongan di dalam usaha mereka untuk 

memecahkan persoalan yang dihadapi dan di dalam usaha mereka untuk 

mencapai tujuannya. 

Menurut Soerdjono Dirdjosisworo (dalam Basrowi, 2005:137), Proses 

sosial adalah pengaruh timbal balik sebagai hubungan timbal balik antara 

individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok mengenai 

berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan keamanaan, berbagai segi kehidupan tersebut adalah penerapan aspek-

aspek utama dalam kehidupan sosial yang mewarnai, bahkan menentukan 

perkembangan dalam kehidupan bersama. 
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Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat, 

dimana didalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu 

dengan yang lainnya. Proses hubungan tersebut berupa antar aksi sosial yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus. Antar aksi 

(Interaksi) sosial, dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua 

belah pihak, yaitu secara individu satu dengan individu atau kelompok 

lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Proses sosial pada 

dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur yang merupakan 

aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat (Abdulsyani, 2007-151). 

Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang tumbuh dari pola-

pola perikelakuan manusia yang berbeda menurut situasi dan kepentingannya 

masing-masing, yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial. Hubungan-

hubungan sosial itu pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai 

sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian meningkat menjadi semacam 

pergaulan yang tidak hanya ditandai adanya saling mengerti tentang maksud 

dan tujuan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Misalnya saling 

berbicara (berkomunikasi), bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah, 

atau mungkin pertemuan dalam suatu pertikaian dan lain sebagainya. Secara 

singkat, dapat dikatakan bahwa proses sosial itu adalah hubungan sosial yang 

dinamis dalam kehidupan masyarakat. 

Proses sosial dalam (Mubarak, 2009:72), adalah cara-cara berhubungan 

yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling 

bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau 
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apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan 

goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial merupakan 

pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian 

mengenai segi yang dinamis dari masyarakat. 

2. Tindakan Sosial 

Tindakan sosial sebagai perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan diperoleh melalui 

proses belajar. Artinya, sebelum manusia berbuat sesuatu, ia akan 

mengadakan seleksi atau pilihan terhadap berbagai alternatif untuk mencapai 

hasil yang lebih optimal. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang 

memiliki makna yaitu ketika individu yang berinteraksi dengan individu lain 

dan hasilnya individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu lainnya. 

Menurut Max Weber (dalam Suyanto, 2004:18) metode yang bisa 

dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang 

adalah dengan verstehen. Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan intropeksi 

yang cuma bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri 

sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Sebaliknya, apa yang dimaksud 

Weber dengan verstehen adalah kemampuan untuk berempati atau 

kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain 

yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuannya mau di lihat 

menurut perspektif itu. 

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada 

tindakan mereka. Hubungan sosial menurut Weber  yaitu suatu tindakan 
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dimana beberapa aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung 

makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Masing-

masing individu berinteraksi dan saling menanggapi. 

Max Weber (dalam Suyanto, 2004:19) mengklasifikasikan ada empat 

jenis tindakan sosial yang mempengaruhi system dan struktur sosial 

masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah: 

a. Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang 

digunakan untuk mencapainya. 

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini 

adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan 

perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam 

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, 

nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan 

bersifat nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatif. Contoh 

tindakan ini adalah perilaku beribadah. 

c. Tindakan tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang 

memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari 

nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Sebuah 

keluarga di Kota yang melaksanakan acara syukuran karena pindah 

rumah, tanpa tahu dengan pasti apa manfaatnya, adalah salah satu contoh 

tindakan sosial secara tradisional. 
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d. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa 

refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya 

spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. 

Seseorang yang menangis tersedu-sedu karena sedih atau seseorang yang 

gemetar dan wajahnya pucat pasti karena ketakutan adalah beberapa 

contoh yang disebut (Suyanto, 2004:19). 

Max Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial yang diutarakan 

adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan. 

Tetapi, lepas dari soal itu, apa yang hendak disampaikan Weber adalah bahwa 

tindakan sosial apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti 

subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Untuk 

mengerti arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan 

adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain. 

Secara teoritis tindakan sosial dan interaksi sosial adalah dua konsep 

yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan individu 

atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan interaksi sosial adalah proses dimana antar individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Banyak ahli sosial sepakat bahwa 

interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan 

hadirnya kenyataan sosial. Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai 

sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. 

Ketika berinteraksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha 
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atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. 

Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang 

berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang 

mereka lakukan (Suyanto, 2004:20). 

3. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang 

dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok 

manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama, tetapi bisa juga 

berbentuk tindakan persaingan, pertikaian, dan sejenisnya. 

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan 

manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia atau 

manusia dan kelompok tersebut terjadi “Hubungan” dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu manusia ingin menyampaikan 

maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. Sedangkan untuk 

mencapai keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan 

timbal balik. Hubungan inilah yang disebut interaksi. Interaksi terjadi apabila 

satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari 

individu-individu yang lain. Karena itu, interaksi terjadi dalam suatu 

kehidupan sosial (Basrowi, 2005:138). 

Interaksi sosial dalam (Basrowi, 2005:138), merupakan hubungan yang 

tertata dalam bentuk tindakan-tindakan yang berdasarkan nilai-nilai dan 

norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bila interaksi itu 

berdasarkan pada tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, 
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maka kecil kemungkinan hubungan tersebut berjalan lancar. Interaksi sosial 

dalam (Soekanto, 2007:55), merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan 

kelompok manusia. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka 

saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan berkelahi. 

Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara 

atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena 

masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-

perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, 

yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, 

dan sebagainya. Semuanya itu menimbulkan kesan didalam pikiran 

seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan 

(Soekanto, 2007:55). 

Interaksi sosial merupakan proses di mana antara individu-individu, 

individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok berhubungan 

satu dengan lainnya (Narwoko, 2004:20). Interaksi sosial merupakan kunci 

dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan 

bersama. Interaksi sosial dapat terjadi apabila terjadi kontak sosial dan juga 

komunikasi di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

atau kelompok dengan kelompok. Kontak sosial dan komunikasi dapat 
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menghasilkan hubungan yang positif apabila terjadi hubungan di antara kedua 

belah pihak terdapat saling pengertian dan menguntungkan satu dengan yang 

lainnya. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi dapat 

di uji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Terasingnya individu dengan 

individu serta kelompok lain di sekitarnya dapat disebabkan karena pengaruh 

perbedaan, seperti perbedaan ras, agama dan kebudayaan. 

Interaksi sosial dalam (Walgito, 2003:57), ialah hubungan antar individu 

satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi yang lain 

atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. 

Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok atau kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial ada 

kemungkinan individu dapat menyesuaikan dengan yang lain, atau 

sebaliknya. Pengertian penyesuaian di sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa 

individu dapat meleburkan diri dengan keadaan sekitarnya, atau sebaliknya 

individu dapat mengubah lingkungan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

individu yang bersangkutan. 

a. Ciri-Ciri Interaksi Sosial 

Ciri-ciri interaksi sosial menurut (Basrowi, 2005:139) sebagai berikut. 

a. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. 

b. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 

c. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) 

yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. 
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d. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan 

tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. 

b. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial (social contact) dan 

komunikasi (communication) (Basrowi, 2005:139). 

Istilah kontak sosial berasal dari kata Latin, yaitu crun atau con, yang 

berarti “bersama-sama” dan tangere yang berarti “menyentuh”. Secara 

harfiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh, tetapi dalam pengertian 

sosiologis, kontak tidak selalu berarti sentuhan fisik. Sebagai gejala 

sosial, orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa 

sentuhan fisik, misalnya berbicara dengan orang lain melalui telepon, 

surat, dan sebagainya. Kontak sosial memiliki makna bagi si pelaku dan 

si penerima membalas aksi tersebut dengan reaksi. 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui 

percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-

masing dalam kehidupan masyarakat, konflik sosial pihak dengan pihak 

yang lainnya. Kontak tidak langsung maupun secara langsung adalah 

kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantara, misalnya 

melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial 

secara langsung adalah suatu kontak sosial melalui suatu pertemuan 

dengan bertatap muka dan berdialog antara kedua belah pihak tersebut. 
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Sedangkan Komunikasi adalah suatu proses saling memberikan 

tafsiran kepada atau dari perilaku pihak lain. Melalui tafsiran pada 

perilaku pihak lain, seseorang mewujudkan perilaku sebagai reaksi 

terhadap maksud atau peran yang ingin disampaikan oleh pihak lain. 

Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak-gerik fisik 

ataupun perasaan. Selanjutnya, dari sini timbul sikap dan ungkapan 

perasaan, seperti senang, ragu-ragu, takut atau menolak, bersahabat, dan 

sebagainya yang merupakan reaksi atas pesan yang diterima. Saat ada 

aksi dan reaksi inilah terjadi komunikasi. Komunikasi sosial adalah 

syarat pokok lain daripada proses sosial. Komunikasi sosial mengandung 

pengertian persamaan pandangan antara orang-orang yang berinteraksi 

terhadap sesuatu.  

Kontak sosial terjadi dalam tiga bentuk yaitu: (1) kontak antar 

individu, misalnya seseorang siswa baru mempelajari tata tertib dan 

budaya sekolah, (2) kontak antar individu dengan suatu kelompok, 

misalnya seorang guru mengajar disuatu kelas tentang suatu pokok 

bahasan, (3) kontak antar kelompok dengan kelompok lain, misalnya 

class meting antar kelas (Herimanto dan Winarno, 2010:52-53). 

Komunikasi adalah proses memberikan tafsiran pada perilaku orang 

lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap, atau 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Dengan 

tafsiran pada orang lain, seseorang memberi reaksi berupa tindakan 

terhadap maksud orang lain (Herimanto dan Winarno, 2010:52-53). 



24 
 

 
 

c. Bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), 

persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau 

pertikaian (conflict). 

Gillin-Gillin pernah mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. 

Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat 

adanya interaksi sosial (Soekanto, 2007 : 68), yaitu : 

1. Proses Asosiatif (Processes of Association) yang terbagi dalam tiga bentuk 

khusus, yakni : 

a. Kerjasama (cooperation) 

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial dimana di 

dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan saling memahami 

terhadap aktivitasnya masing-masing. 

b. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk 

pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. 

Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu 

keseimbangan (equilibrium) dalam berinteraksi antara orang 

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya 

dengan norma-norma sosial dan nila-nilai sosial yang berlaku dalam 

suatu lembaga pendidikan. Sebagai suatu proses, akomodasi 
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menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu 

pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. 

Pada hakekatnya akomodasi adalah suatu pengertian yang 

digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses 

dalam hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi 

(adaptation) yang dipergunakan oleh para ahli-ahli biologi untuk 

menunjuk pada suatu proses dimana makhluk-makhluk hidup 

menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Dengan pengertian 

tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses dimana orang perorangan 

atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling 

bertentangan, kemudian saling mengadakan penyesuaian diri untuk 

mengatasi ketegangan. Adaptasi dipakai makhluk hidup untuk 

menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya untuk mempertahankan 

hidupnya. 

c. Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai 

dengan usaha-usaha 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-tujuan bersama. Apabila orang-orang 

melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau 

masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan 
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kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap 

sebagai orang asing. Dalam proses asimilasi, mereka 

mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta 

tujuan-tujuan kelompok. 

Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas 

antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur 

menjadi satu kelompok. Secara singkat, proses asimilasi ditandai 

dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala 

bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai satu kesatuan atau 

paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan 

tindakan. 

d. Akulturasi (Acculturation) 

Akulturasi merupakan suatu proses yang timbul apabila suatu 

kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang 

berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama. 

Namun kebudayaan masing-masing tidak berubah sifat dan wujudnya 

tanpa kehilangan pribadi masing-masing. 

2. Proses Disosiatif (Processes of Dissosiation) yang mencakup: 

a. Persaingan (Competition) 

Persaingan 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 menjadi pusat perhatian umum (baik perorangan atau 
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kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan 

mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan 

ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum yakni 

yang bersifat pribadi dan tidak pribadi.  

b. Kontroversi (Cotrovertion) 

Kontroversi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses 

sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. 

Kontroversi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya 

ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan 

perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-

raguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuk murni 

kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain 

atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. 

c. Pertentangan (Pertikaian atau Conflict) 

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-

perbedaan, misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur 

kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri 

tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu 

pertentangan atau pertikaian (conflict). Perasaan mempunyai peranan 

penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut 

sedemikian rupa, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk 

menghancurkan. Perasaan biasanya berwujud amarah dan rasa benci 

yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau 
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menyerang pihak-pihak lain, atau menekan dan menghancurkan 

individu atau kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau 

pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak 

lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. 

Sedangkan bentuk interaksi sosial menurut Basrowi (2005: 124-149) 

secara mendasar, ada empat macam bentuk interaksi sosial yang ada dalam 

masyarakat: 

1. Kerja sama (Cooperation) 

2. Persaingan (Competition) 

3. Akomodasi dan penyesuaian diri (Accomodation) 

4. Pertentangan atau pertikaian (Conflict) 

Keempat bentuk pokok interaksi sosial tersebut tidak merupakan suatu 

kesinambungan, dalam arti bahwa interaksi itu tidak hanya dimulai dari kerja 

sama, kemudian menjadi persaingan dan akomodasi, serta akhirnya 

memuncak menjadi pertikaian. Akan tetapi, hal itu tergantung pada situasi 

dan kondisi tertentu, serta bisa jadi diawali dengan persaingan. Setelah itu, 

akomodasi atau sebaliknya. Bentuk-bentuk di dalam interaksi sosial antara 

lain ada kerja sama, persaingan, akomodasi, dan pertikaian atau pertentangan. 

Berikut ini uraian dari bentuk-bentuk interaksi sosial : 

a) Kerja sama 

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya 

terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama 
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dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-

masing. Menurut Roucek dan Warren (dalam Basrowi, 2005:145), 

mengatakan bahwa kerja sama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai 

tujuan. Ini adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasannya, kerja sama 

melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengartikan setiap 

pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainnya tujuan 

bersama. Menurut Charles Hurton Cooley (dalam Basrowi, 2005:145), kerja 

sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan 

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk 

memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama, kesadaran 

akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi 

merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. 

b) Persaingan  

Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencpai sesuatu 

yang lebih daripada yang lainnya untuk mencari keuntungan dengan cara 

menarik perhatian publik tanpa mempergunakan ancaman dan kekerasan. 

Sesuatu itu bisa berbentuk hasil benda atau popularitas tertentu. Persaingan 

biasanya bersifat individu, apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup 

untuk memenuhi kepentingan pribadi. Bentuk kegiatan ini biasanya didorong 

oleh motivasi yaitu, mendapatkan status sosial, memperoleh jodoh, 

mendapatkan kekuasaan, mendapatkan nama baik, dan lain-lain. 
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c) Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang 

menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma-

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bertemunya orang perorangan 

secara badaniyah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan, hidup semacam 

itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-

kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara, dan seterusnya untuk 

mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain 

sebagainnya. 

d) Pertikaian atau pertentangan 

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang kearah negatif, 

artinya karena di satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak 

berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

Pada interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

tersebut, yaitu faktor yang menentukan berhasil tau tidaknya interaksi sosial 

tersebut. Suatu interaksi sosial dapat didasarkan pada berbagai faktor, antara 

lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat 

bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah ataupun saling berkaitan, yaitu: 

a. Faktor Imitasi 

Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti 

perilaku orang lain. Dalam interaksi sosial, imitasi dapat bersifat positif, 

artinya imitasi tersebut mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah 
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dan nilai-nilai yang berlaku. Namun imitasi juga dapat berpengaruh negatif 

apabila yang dicontoh itu adalah perilaku-perilaku menyimpang. Selain itu, 

imitasi juga dapat melemahkan atau mematikan kreativitas seseorang 

(Basrowi, 2005: 143-144). 

Seseorang meniru perilaku positif dan negatifnya seseorang, semua itu 

terjadi karena interaksi sosial berpengaruh pada faktor imitasi. Faktor imitasi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam berinteraksi sosial, salah satu 

segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk 

mematuhi nilai-nilai yang berlaku. Sedangkan nilai negatifnya, biasa jadi 

tindakan yang ditiru adalah tindakan yang menyimpang. 

Seperti yang dikemukakan Tarde (dalam Walgito, 2003:53), masyarakat 

itu tiada lain dari pengelompokan manusia di mana individu-individu yang 

satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya, bahkan masyarakat itu baru 

menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia memulai mengimitasi 

kegiatan manusia lainnya. 

Faktor imitasi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan 

masyarakat atau dalam interaksi sosial, namun demikian imitasi bukanlah 

merupakan satu-satunya faktor yang mendasari interaksi sosial. Imitasi 

tidaklah berlangsung dengan sendirinya, sehingga individu yang satu akan 

dengan sendirinya mengimitasi individu yang lain, demikian sebaliknya. 

Untuk mengadakan imitasi atau meniru ada faktor psikologis lain yang 

berperan. Dengan kata lain imitasi tidak berlangsung secara otomatis, tetapi 

ada faktor lain yang ikut berperan, sehingga seseorang mengadakan imitasi. 
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Bagaimana orang dapat mengimitasi sesuatu kalau orang yang bersangkutan 

tidak mempunyai sikap menerima terhadap apa yang diimitasi itu. Dengan 

demikian untuk mengimitasi sesuatu perlu adanya sikap menerima, ada sikap 

mengagumi terhadap apa yang diimitasi itu, karena itu imitasi tidak 

berlangsung dengan sendirinya. 

Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa interaksi dapat 

mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 

berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin pada mengakibatkan terjadinya 

hal-hal yang negatif dimana misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan 

yang menyimpang kecuali dari pada itu imitasi juga dapat melemahkan atau 

bahkan mematikan pengembangan daya kreasi sesorang (Soekanto, 2007:57). 

b. Faktor sugesti 

Sugesti dalam (Walgito, 2003:59), ialah pengaruh psikis, baik yang 

datang dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada 

umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. 

Karena itu sugesti dapat dibedakan (1) auto-sugesti, sugesti terhadap diri 

sendiri, sugesti yang datang dari dalam diri individu yang bersangkutan, dan 

(2) hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. 

Dalam sugesti orang dengan sengaja, dengan secara aktif memberikan 

pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, norma-norma dan sebagainya 

agar orang lain dapat menerima apa yang diberikan itu. Jadi disini apa yang di 

tuju atau apa yng dikehendaki itu telah jelas, yaitu agar orang lain dapat 
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menerima apa yang diberikannya. Faktor sugesti memegang peranan yang 

cukup besar pula dalam pembentukan norma-norma kelompok, prasangkan-

prasangka sosial, norma-norma sosial, norma-norma politik dan lain-lainnya. 

Sebab, pada kebanyakan orang diantara pedoman tingkah lakunya itu banyak 

dari adat kebiasaanya yang diambil dengan begitu saja, dari lingkungan 

sekitarnya. 

Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut 

mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berfikir panjang (Basrowi, 

2005: 143-144). Sugesti terjadi karena pihak yang menerima anjuran tersebut 

tergugah secara emosional dan biasanya emosi ini manghambat daya pikir 

rasionalnya. 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan 

atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian di terima oleh 

pihak-pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi, 

tetapi tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak 

yang menerima dilanda oleh emosi, yang menghambat daya berpikirnya 

secara rasional. Mungkin proses sugesti terjadi apabila orang yang 

memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin karena 

sifatnya yang otoriter. Kiranya mungkin pula bahwa sugesti terjadi oleh sebab 

yang memberi pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari 

kelompok yang bersangkutan atau masyarakat (Soekanto, 2007:57). 

c. Faktor Identifikasi 
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Faktor lain yang memegang peranan dalam interaksi sosial ialah faktor 

identifikasi. Identifikasi dalam (Walgito, 2003:63), adalah suatu istilah yang 

dikemukakan oleh Freud, seseorang tokoh dalam psikologi khususnya dalam 

psikoanalisis. Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) 

dengan orang lain. 

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang 

untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam dari 

imitasi, karena dengan identifikasi, seseorang mencoba menempatkan diri 

dalam keadaan orang lain “mengidentikan” dirinya dengan orang lain, bahkan 

menerima kepercayaan dan nilai yang dianut orang lain menjadi kepercayaan 

dan nilainya sendiri (Basrowi, 2005: 143-144). 

Identifikasi dalam (Soekanto, 2007:57), merupakan kecenderungan-

kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi 

sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari pada 

imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. 

Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), 

maupun dengan sengaja karena sering kali seseorang memerlukan tipe-tipe 

ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Identifikasi berlangsung dalam 

suatu keadaan di mana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal 

pihak lain (yang menjadi idealnya) sehingga pandangan, sikap maupun 

kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak lain tadi dapat melembaga. Nyatanya 

bahwa berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh-

pengaruh yang lebih mendalam ketimbang proses imitasi dan sugesti 
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walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawali 

oleh imitasi dan atau sugesti. Pada dasarnya hubungan sosial yang 

berlangsung pada identifikasi itu lebih mendalam daripada hubungan yang 

berlangsung melalui proses-proses sugesti atau imitasi. 

 

d. Faktor Simpati 

Faktor simpati dalam (Walgito, 2003:64) merupakan perasaan rasa 

tertarik kepada orang lain, karena simpati merupakan perasaan, maka simpati 

timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan atau 

emosi. Simpati dalam (Soekanto, 2007:58), merupakan suatu proses dimana 

seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan 

memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada 

simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama 

dengannya. 

Simpati adalah perasaan “tertarik” yang timbul dalam diri seseorang dan 

membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Dalam hal 

tertentu simpati mirip dengan identifikasi yakni kecenderungan menempatkan 

diri dalam keadaan orang lain. Perbedaannya adalah, bahwa didalam simpati, 

perasaan memegang peranan penting. Walaupun dorongan utama adalah 

keinginan untuk bekerjasama dengannya tanpa memandang status dan 

kedudukan. Sedangkan identifikasi, didorong oleh keinginan untuk menjadi 

“sama” dengan pihak lain yang dianggap mempunyai kelebihan atau 

kemampuan tertentu yang layak ditiru (Basrowi, 2005: 143-144). 
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Dalam simpati orang merasa tertarik kepada orang lain yang seakan-akan 

berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa tertarik sering tidak 

dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Disamping individu mempunyai 

kecenderungan untuk menolak orang lain, ini yang sering disebut antipasti. 

Jadi kalau simpati itu bersifat positif maka antipasti bersifat negative. Dalam 

antipasti individu menunjukkan adanya rasa penolakan pada orang lain. 

Simpati berkembang dalam hubungan individu satu dengan individu lain, 

demikian antipasti. Dengan timbulnya simpati, akan terjalin saling pengertian 

yang mendalam antara individu satu dengan individu yang lain. Dengan 

demikian maka interaksi sosial yang berdasarkan atas simpati akan jauh lebih 

mendalam bila dibandingkan dengan interaksi baik atas dasar sugesti maupun 

imitasi. 

4. Rumah Susun 

a. Pengertian rumah susun 

Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan 

bagian bersama, benda bersama, dengan sistem pengelolaan yang menganut 

konsep kebersamaan (Undang-Undang Rumah Susun, No. 16 tahun 1985). 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bangunan-bangunan yang 
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terstrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki secara 

terpisah terutama tempat-tempat hunian yang dilengkapi dengan bangunan 

bersama dan tanah bersama (Undang-Undang Rumah Susun, No. 4 tahun 

1993). Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011). 

b. Macam-macam rumah susun 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 

Susun dibedakan atas beberapa macam, yaitu : 

1) Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

menengah bawah dan berpenghasilan rendah yang pembangunannya 

mendapatkan kemudahan dan bantuan pemerintah atau pemerintah 

daerah. 

2) Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh 

negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial. 

3) Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki dan dikelola 

negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. 
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4) Rumah susun dinas adalah rumah susun negara yang dimiliki negara 

yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang 

pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya. 

5) Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi 

masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual 

belikan sesuai dengan mekanisme pasar. 

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara untuk memecahkan 

masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, 

terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduknya selalu 

meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah 

susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukannya ruang kota sehingga 

menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu adanya peremajaan 

dari kota, sehingga daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi 

daerah yang rapih, bersih, dan teratur. Konsep bembangunan rumah susun 

yaitu dengan bangunan bertingkat, yang dapat dihuni bersama, dimana 

satuan-satuan dari unit dalam bangunan dimaksud dapat dimiliki secara 

terpisah yang dibangun baik secara horizontal maupun secara vertikal. 

Pembangunan perumahan yang seperti itu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Rumah Susun, No. 16 tahun 1985, tujuan 

pembangunan rumah susun pada pasal 2 dan pasal 3 adalah sebagai berikut: 

Pasal 2 
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Pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umur 

keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam 

perikehidupan. 

Pasal 3 

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk : 

(1) a.  Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama 

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin 

kepastian hukum dalam pemanfaatannya. 

(1) b.   Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan 

dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan 

menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan 

seimbang. 

(2)      Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi 

kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan. 

 Rumah susun haru memilik syarat-syarat seperti rumah biasa yakni 

dapat menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman, menjadi wadah 

sosialisasi, dan memberikan suasana nyaman dan harmonis bagi 

penghuninya. 

c. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Rumah Susun 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun, penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada: 

a. Kesejahteraan 
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Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar 

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

b. Keadilan dan pemerataan 

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan adalah 

memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat 

dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 

c. Kenasionalan  

Yang dimaksud dengan asas kenasionalan adalah memberikan 

landasan agar kepemilikan rumah susun dimanfaatkan sebesar-besarnya 

untuk kepentingan nasional. 

d. Keterjangkauan dan kemudahan 

Yang dimaksud dengan asas keterjangkauan dan kemudahan adalah 

memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya 

iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). 

e. Keefesienan dan kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan asas keefesienan dan kemanfaatan adalah 

memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan 

dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang 
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bangun, dan industry bahan bangunan yang sehat serta memberikan 

kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

f. Keserasian dan keseimbangan 

Yang dimaksud dengan asad keserasian dan keseimbangan adalah 

memberikan landasan afar penyelenggaraan rumah susun dilakukan 

dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan 

ruang. 

g. Kesehatan 

Yang dimaksud dengan asan kesehatan adalah memberikan landasan 

agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat 

kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat. 

h. Kelestarian dan berkelanjutan  

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berrkelanjutan adalah 

memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan 

menjaga keseimbanga lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan 

penduduk dan keterbatasan lahan. 

i. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan. 

Yang dimaksud dengan asas keselamatan, kenyamanan, dan 

kemudahan adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah 

susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan 

pembangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan 

bahaya kebakaran, dan bahaya petir, persyaratan, kenyamanan ruang 
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dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran dan 

kebisingan, serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari dan di 

dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun 

termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut 

usia. 

j. Keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

Yang dimaksud dengan asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan 

adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah 

susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala 

gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dalam melaksanakan 

kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya, serta keteraturan 

dalam pemenuhan ketentuan administratif. 

5. Habitus (Kebiasaan Sosial) 

  Habitus merupakan suatu proses pembatinan atau perekaman yang 

membekas dalam benak akibat anjuran berulang-ulang dan terus-menerus 

yang berlangsung lama, berawal sejak kanak-kanak melalui lingkungan 

keluarga juga melalui lingkungan pendidikan maupun institusi non formal 

tumbuh menjadi suatu yang dianggap alamiah dan dengan sendirinya 

dianggap wajar (Bourdieu, 1990 : 53-54). Proses ini menghasilkan 

serangkaian disposisi yang tertanam dan tercetak dalam tubuh dan mental 

pelaku sosial yang terlihat dalam praktik sehari-hari. Habitus terbentuk 

dalam kombinasi posisi sosial dan sejarah personal (asal-usul sosial, 
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pekerjaan dan pendidikan). Habitus atau kebiasaan sosial adalah sebuah 

tindakan. 

  Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang melekat pada diri 

seseorang dalam bentuk disposisi abadi, atau kapasitas terlatih dan 

kecenderungan terstruktur untuk berpikir, merasa dan bertindak dengan 

cara determinan, yang kemudian membimbing mereka. Habitus tumbuh 

dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, 

terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan 

yang terstruktur secara sendirinya. Habitus dibuat melalui proses sosial, 

bukan individu yang mengarah ke pola yang abadi dan ditransfer dari satu 

konteks ke konteks lainnya, tetapi yang juga bergeser dalam kaitannya 

dengan konteks tertentu dan dari waktu ke waktu. Habitus tidak tetap atau 

permanen, dan dapat berubah di bawah situasi yang tak terduga atau 

selama periode sejarah panjang. 

  Bourdieu secara formal mendefinisikan habitus sebagai sistem 

disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan (transposable), 

struktur yang distrukturkan yang diasumsikan berfungsi sebagai 

penstruktur struktur-stuktur (structured structures predisposed of function 

as structuring structures), yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan 

dan mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-representasi yang 

bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya tanpa 

mengandalkan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan tertentu atau 

penguasaan cepat atas cara dan operasi yang diperlukan untuk 
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mencapainya. Karena sifatnya ‘teratur’ dan ‘berkala’ secara objektif, tapi 

bukan produk kepatuhan terhadap aturan-aturan, prinsip-prinsip ini bisa 

disatupadukan secara kolektif tanpa harus menjadi produk tindakan 

pengorganisasian seorang pelaku. 

  Habitus kadang kala digambarkan sebagai ‘logika permainan’, 

sebuah ‘rasa praktis’, yang mendorong agen-agen bertindak dan bereaksi 

dalam situasi-situasi spesifik dengan suatu cara yang tidak selalu bisa 

dikalkulasikan sebelumnya, dan bukan sekedar kepatuhan sadar pada 

aturan-aturan. Ia lebih mirip seperangkat disposisi yang melahirkan praktik 

dan persepsi. 

  Habitus sendiri merupakan hasil dari proses panjang pencekokan 

individu (process of inculcation), dimulai sejak masa kanak-kanak, yang 

kemudian menjadi semacam ‘pengindraan kedua’ (second sense) atau 

hakikat alamiah kedua (second nature). Menurut definisi Bourdieu di atas, 

disposisi-disposisi yang direpresentasikan oleh habitus bersifat : 

a. Bertahan lama dalam artian bertahan di sepanjang rentang waktu 

tertentu dari kehidupan seorang agen. 

b. Bisa dialihpindahkan dalam arti sanggup melahirkan praktik-praktik 

di berbagai arena aktivitas yang beragam. 

c. Merupakan struktur yang distrukturkan dalam arti mengikutsertakan 

kondisi-kondisi sosial objektif pembentukannya, inilah yang 

menyebabkan terjadinya kemiripan habitus pada diri agen-agen yang 

berasal dari kelas sosial yang sama dan menjadi justifikasi bagi 
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pembicaraan tentang habitus sebuah kelas (di dalam Distinction 

contohnya, Bourdieu menunjukkan secara statistik bagaimana habitus 

kelas pekerja melahirkan preferensi-preferensi yang hampir semuanya 

analog di sejumlah besar praktik kultural mereka di kota atau wilayah 

mana pun mereka tinggal). 

d. Merupakan struktur-struktur yang menstrukturkan, artinya mampu 

melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi-situasi khusus 

dan tertentu. 

 Keberadaan tujuan sosial ini sekaligus menegaskan bahwa habitus 

(kebiasaan sosial) seharusnya bersifat positif. Tujuan untuk kesejahteraan 

dan kenyamanan bersama itu pulalah yang membedakan kebiasaan sosial 

dalam arti habitus dengan kebiasaan sosial dalam rangka sopan santun. 

Kebiasaan yang sudah cukup umum dilakukan oleh kalangan masyarakat 

Indonesia ini dapatlah dikatakan sebagai kebiasaan sosial. Sebab berkaitan 

erat dengan nilai-nilai hormat kepada orang lain. 

 Kontribusi terbesar dari teori Bourdieu dalam menganalisis 

masyarakat adalah (1) penggunaan konsep habitus yang di anggap berhasil 

mengatasi masalah dikotomi individu masyarakat, agen struktur sosial, 

kebebasan-diterminisme, (2) Ia telah membongkar mekanismenya dan 

strategi dominasi. Dominasi tidak lagi di amati melulu dari akibat-akibat 

luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (habitus). 
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6. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan uraian diatas, secara singkat kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gambar 1. Kerangka berfikir) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari analisis data-data hasil penelitian dan 

pembahasan skripsi “Interaksi Sosial Antar Warga Penghuni Rumah Susun di 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Interaksi sosial yang terjadi antar warga penghuni rumah susun di 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di 

wujudkan dalam bentuk interaksi dalam tertetangga seperti kegiatan 

keagamaan yasinan dan tahlilan. Interaksi sosial antara individu dengan 

individu di rumah susun meliputi perbincangan, bertegur sapa, dan 

bertamu. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok di rumah susun 

meliputi yasinan dan tahlilan, dan arisan. Interaksi sosial antara kelompok 

dengan kelompok di rumah susun meliputi musyawarah, gotong-royong 

maupun kerja bakti. 

2. Dalam berinteraksi sosial juga terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung dalam berinteraksi sosial di lingkungan 

rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Kendal yaitu faktor sugesti antar warga penghuni rumah susun, faktor 

sugesti dalam arti saat warga penghuni rumah susun yang aktif 

memberikan sugesti kepada warga yang kurang aktif, sehingga warga yang 

kurang aktif pun merasa tersugesti dan pada akhirnya terjadi interaksi antar 
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warga penghuni rumah susun, faktor simpati antar warga penghuni rumah 

susun, faktor simpati yang dimaksud pada saat warga penghuni rumah 

susun bersikap ramah dan sopan santun dengan warga penghuni rumah 

susun lainnya, dan pada saat warga penghuni rumah susun aktif dalam 

mengikut berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di rumah susun, faktor 

kerjasama antar warga penghuni rumah susun, Faktor  karena antar warga 

rumah susun saling membutuhkan. Sedangkan hambatan yang dihadapi 

dalam interaksi sosial antar warga penghuni rumah susun disebabkan oleh 

faktor keterbatasan waktu. Selain itu misscomunication juga dapat menjadi 

penyebab terjadinya konflik antar warga penghuni rumah susun. 

Sedangkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik, warga 

penghuni rumah susun selalu aktif dalam berbagai kegiatan di rumah 

susun. Sedangkan solusi yang dilakukan jika terjadi konflik antar warga 

penghuni rumah susun biasanya selalu diselesaikan oleh pihak ketiga 

sebagai penengah. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian diatas, agar tercipta suatu interaksi sosial yang harmonis 

antar warga penghuni rumah susun, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada warga penghuni rumah susun dan pengelola rumah susun 

diharapkan rumah susun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal segera membentuk RT dan RW sendiri, agar dapat 

menambah kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan rumah susun, 
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sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial antar warga penghuni rumah 

susun. Karena melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya konflik di antara warga penghuni rumah susun. 

2. Kepada warga penghuni rumah susun sebaiknya selalu memiliki kesadaran 

dan terbuka satu sama lain, karena hal tersebut akan menyebabkan 

komunikasi dan interaksi sosial di lingkungan rumah susun dapat berjalan 

dengan lancar. 
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