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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah, termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, 

kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil 

dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar 

(Pepres RI No. 112, 2007).  

Pasar tradisional di Indonesia memiliki kesan yang tidak begitu baik 

di masyarakat, tidak  jarang masih ditemui pasar tradisional yang terkesan 

kumuh dan jorok. Apalagi soal keamanannya yang dinilai kurang bisa 

memberi rasa aman bagi penjual maupun pembeli. Akan tetapi dalam 

prosesnya telah banyak pasar tradisional yang mengalami pembaharuan, 

dengan dibangun serupa dengan pasar modern. Namun prinsip pokoknya 

sendiri masih tetap sama, yaitu jual beli barang dengan sistem tawar 

menawar.  

Pasar tradisonal memiliki peranan penting dalam kehidupan 

perekonomian perkotaan yaitu, pertama dengan menurunnya jumlah pasar 

tradisional menyebabkan terjadinya perubahan secara signifikan atas tenaga 

kerja di pasar tradisional sehingga menimbulkan pengangguran pada 

masyarakat. Pengangguran ini menyebabkan semakin banyaknya jumlah 
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kriminalitas. Kedua,sesungguhnya perputaran ekonomi masyarakat terjadi 

pada pasar tradisional. Disini uang beredar dibanyak tangan, tertuju dan 

tersimpan dibanyak saku, rantai perpindahannya lebih panjang, sehingga 

kelipatan perputarannya lebih panjang dan akan terus berputar pada 

masyarakat. Berbeda dengan pasar modern, semua uang yang dibelanjakan 

tersedot pada hanya segelintir penerima uang dan pemilik toko serta uang 

akan berputar hanya pada kalangan orang berduit. 

Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak 

ditemukan dalam pasar modern, dimana para pedagang pasar tradisional 

tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya 

dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang 

dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas 

yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena 

pedagang tidak memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang 

dagangannya seperti yang terlihat pada pasar modern. Demikian pula dalam 

masalah pembelian barang oleh pasar modern yang mana barang selalu di 

beli dalam jumlah yang besar, disamping mereka memiliki modal yang 

besar juga mempunyai perencanaan yang telah disusun terlebih dahulu dari 

sebelum pasar dibangun dengan kata lain telah terorganisir sedemikian rupa 

dan diolah oleh orang yang memiliki ilmu tinggi dibidangnya sehinga 

memudahkan dalam melakukan segala sesuatunya. Berbeda dengan pasar 

tradisional yang para pedagangnya tidak memiliki perencanaan yang benar-
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benar matang karena didorong oleh faktor pendidikan yang menyebabkan 

mereka berada pada titik yang standar. 

Keunggulan dari pasar tradisional adalah dimana para pembeli dan 

penjual bertemu langsung untuk melakukan suatu transaksi jual beli. 

Didorong pula dengan definisi dari pasar itu sendiri dimana pasar adalah 

suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam satu lokasi dan 

melakukan transaksi jual beli baik itu barang ataupun jasa. Sedangkan pada 

pasar modern tidak ditemukan pembeli dan penjual yang melakukan 

transaksi jual beli secara langsung, yang ada hanyalah para pembeli 

melakukan pembelian suatu barang dengan hanya memperhatikan harga 

yang telah tertempel dalam kemasan atau label yang ada dari jenis barang 

yang telah ditentukan dan membawanya langsung ketempat pembayaran 

dan membayar harga seperti yang telah tertera pada kemasan, tidak 

ditemukan adanya proses tawar menawar dalam transaksi jual beli seperti 

pada pasar tradisional. Tindakan ini merupakan suatu nilai lebih untuk pasar 

tradisional dimana pembeli dan penjual dapat melakukan proses tawar 

menawar barang yang akan dibeli oleh pembeli, mutu dari barang yang akan 

dibeli dan yang terpenting menumbuhkan kesan akrab antara pembeli dan 

penjual. 

Keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan abad yang lalu, 

diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada 

abad ke -5 Masehi, dimulai dari barter (tukar-menukar) barang kebutuhan 

sehari-hari dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat mulai menyusun 

barang dagangannya pada tikar- tikar kemudian terjadilah transaksi jual beli 
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tanpa mata uang. Selain itu dapat dilihat juga bahwa pasar pada jaman 

kerajaan dijadikan tempat bertemunya masyarakat atau kaum bangsawan 

dari penjuru desa bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk menukar 

informasi penting dijamannya. Bahkan saat masuknya peradaban Islam 

ditanah air pada abad 12 Masehi, pasar digunakan sebagai alat untuk 

berdakwah dimana para wali mengajarkan masyarakat mengenai cara-cara 

berdagang yang benar menurut ajaran Islam. Sekarang telah menunjukan 

persaingannya untuk mendapatkan pangsa pasar kembali. Hal ini menjadi 

contoh bahwa eksistensi pasar tradisional dapat dirasakan sampai saat ini. 

Ide dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, 

pertukaran barang & jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah 

dan efektif, adil dan secara sosial melibatkan banyak pelaku yang 

berkepentingan , secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat 

maupun secara finansial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya, 

baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tak ketinggalan pula 

pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar. 

Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai 

locus transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi (asymmetric 

information), menekan biaya transaksi (transaction cost) dan meningkatkan 

kepercayaan (trust) (S.Leksono, 2009). 

Dalam pasar tradisional transaksi barang tidak dapat ditarik menurut 

perspektif dikhotomis “keuntungan yang maksimal, kerugian yang 

minimal”. Seorang pedagang tidak sekedar menerima uang dan pihak lain 

menerima barang, tetapi terdapat kebutuhan sosial yang ingin didapat dari 
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pihak lain, yakni penghargaan yang bersifat timbal-balik berlangsung dalam 

hubungan yang setara, terjalin ikatan hubungan personal emosional. 

Demikian juga dengan konsumen/pelanggan tidak semata mendapat sesuatu 

barang yang diperlukan, tetapi terdapat “kepuasan” lain yang diperlukan, 

diantaranya tempat dan dengan siapa penjual yang dihadapinya. Dalam 

budaya masyarakat timur, berbelanja sambil bersosialisasi adalah lebih 

menjadi preferensi dari pada berbelanja secara individualis, maka berbelanja 

sambil tukar bicara adalah salah satu modus pemuas kebutuhan, atau 

sebagai salah satu bagian yang menyertai komoditi yang harus dipenuhi. 

Dalam penelitian S.Leksono (2009) menemukan bahwa pasar 

tradisional adalah sebagai modus interaksi sosial-budaya, bahkan pasar juga 

mengandung fungsi religius sebagai sarana ibadah. Dari korban waktu, 

proses tawar-menawar adalah merupakan biaya transaksi, akan tetapi jika 

didalamnya berlangsung pula proses komunikasi yang dapat menunjukkan 

kejelasan tentang karakter obyek barang yang diperjual belikan serta terjadi 

proses penyesuaian harga maka asymetric information akan menyusut jauh. 

Disini proses transaksi mempunyai peluang akan berkelanjutan berdasarkan 

interaksi sosial yang terjadi karena diantara keduanya menjadi saling kenal. 

Signifikansi pasar tradisional dilindungi dapat dilihat dari fungsi 

sosial ekonomi pasar. Pasar merupakan salah satu institusi ekonomi yang 

ada di masyarakat. Pasar menjadi sarana pertemuan antara pembeli dan 

penjual. Untuk melakukan transaksi ekonomi, aktivitas ekonomi di Pasar 

tradisional cenderung melihat hubungan aspek-aspek ekonomis dan non 

ekonomis dari kehidupan pasar yang mempengaruhi proses-proses ekonomi. 
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Aktivitas–aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi perdagangan dan 

konsumsi, nantinya akan disusun ke dalam peranan-peranan dan 

kolektivitas; dengan nilai-nilai apa ia dilegitimasi; dan dengan norma-norma 

serta sanksi apa ia diatur (Smelser, 1987). 

Pemahaman fungsi pasar dari sudut pandang ekonomi lebih 

mengarah pada prinsip-prinsip resiprositas, persaingan pelaku ekonomi 

maupun aktivitas ekonomi yang dilakukan serta penerapan prinsip-prinsip 

ekonomi. Namun demikian, berbagai pengalaman sejarah perkembangan 

ekonomi menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya menyangkut 

ekonomi tetapi terkait dan melekat pada institusi-institusi lain dari 

masyarakat seperti agama, politik dan pemerintah, budaya dan seterusnya. 

Dengan kata lain, persoalan ekonomi juga perlu mempertimbangkan 

institusi-institusi masyarakat lainnya yang dapat memperlancar atau 

menghambat aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor 

ekonomi. 

Pendekatan sosial ekonomi salah satunya diperkenalkan oleh Max 

Weber (1978) yang memberikan garis batasnya dengan menekankan bahwa 

tindakan ekonomi sejauh ia mempunyai dimensi sosial dan selalu 

melibatkan makna serta berhubungan dengan kekuasaan. Weber 

menetapkan sudut pandang sosiologi ekonomi pada 3 unsur : (1) tindakan 

ekonomi adalah tindakan sosial, (2) tindakan ekonomi selalu melibatkan 

makna (3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Sementara 

J.Schumpeter (1981) menempatkan konteks institusional dari ekonomi dan 

bukan ekonomi itu sendiri. Bahwa kita menggunakan deskripsi dan 
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interpretasi tentang institusi-institusi yang relevan secara ekonomi, termasuk 

kebiasaan dan semua bentuk perilaku umumnya, seperti pemerintah, hak 

milik, perilaku rasional atau tradisional. 

Di dalam penelititan sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad 

Ilyas Rolis mengenai “pasar tradisional di tengah arus perubahan”, telah 

banyak mengulas mengenai mekanisme bertahan pasar tradisional, maupun 

bagaimana pasar tradisional tetap ada meskipun telah banyak bermunculan 

pasar moderen yang dinilai menjadi mengancam eksistensi pasar tradisional. 

Sedangkan penelitian ini mencoba melihat dari sisi berbeda mengenai 

keberadaan pasar tradisional ditengah menjamurnya pasar moderen dilihat 

dari bagaimana konsumen memandang pasar tradisional baik sebagai tempat 

berbelanja maupun salah satu tempat untuk menjalin sebuah interaksi sosial 

yang unik dengan penjual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

harapan bagi pedagang pasar tradisional untuk terus bertahan dengan 

melihat keinginan konsumen sebagai acuan demi kemajuan pasar tradisional 

dan dapat melihat peluang keberadaan pasar tradisional di tengah 

masyarakat pada umumnya dan konsumen khususnya.  

Harga di pasar tradisional mempunyai sifat yang lebih fleksibel 

dibandingkan di pasar moderen. Bila dilihat dari segi kenyamanan, pasar 

tradisional selama ini cenderung kumuh dengan kios yang tidak tertata rapi. 

Pembeli di pasar tradisional (biasanya kaum ibu) mempunyai perilaku yang 

senang bertransaksi dengan berkomunikasi /berdialog dalam hal penetapan 

harga, mencari kualitas barang, memesan barang yang diinginkan, dan 

perkembangan harga-harga lainnya.  
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Barang yang dijual dipasar tradisional umumnya barang-barang 

lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di 

pasar tradisional dapat terjadi melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari 

segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga 

apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka 

dapat dicari ke kios lain. Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri dari 

produsen, distributor, sub distributor, pengecer, dan konsumen. Kendala 

yang dihadapi pada pasar tradisional antara lain system pembayaran ke 

distributor atau sub distributor dilakukan dengan tunai, penjual tidak dapat 

melakukan promosi atau memberikan discount komoditas. Mereka hanya 

bisa menurunkan harga barang yang kurang diminati konsumen. Selain itu, 

dapat mengalami kesulitan  dalam memenuhi kontinyuitas barang, lemah 

dalam penguasaan teknologi dan menejemen sehingga melemahkan daya 

saing.  

Sebagian konsumen pasar tradisional adalah masyarakat kelas 

menengah kebawah yang memiliki karakteristik sangat peka terhadap harga. 

Ketika faktor harga rendah yang sebelumnya menjadi keunggulan pasar 

tradisional mampu diruntuhkan oleh pasar modern, secara relatif tidak ada 

alasan konsumen dari kalangan menengah kebawah untuk tidak turut 

berbelanja ke pasar modern dan meninggalkan pasar tradisional (Wildan, 

2007). 

Melihat kenyataan bahwa pasar modern telah menjamur tentu 

memunculkan keraguan bahwa pasar tradisional akan tetap bertahan. 

Terutama di kota besar seperti Surabaya. Sebagai gerbang Indonesia bagian 
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timur, kota Surabaya bukan hanya sebagai kota kerja (city of work) tetapi 

sekaligus kota pasar (city of market). Terbukti dengan banyaknya pasar yang 

terus menerus bermunculan bagai jamur di musim hujan. Terutama pasar 

modern yang berupa supermarket dan mall-mall yang berjajaran. Namun 

masih saja bertahan berbagai pasar tradisional di Surabaya. 

Pasar tradisional Blauran merupakan salah satu pasar tradisional di 

Surabaya yang masih bertahan sampai saat ini, padahal tepat di depannya 

telah dibangun pasar modern BG Junction dengan fasilitas yang dinilai lebih 

baik dari pasar Blauran.     

Meski saat ini, pasar tradisional dinilai semakin kehilangan pamor, 

namun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya masyarakat 

masih banyak yang setia berbelanja di pasar tradisional. Inilah yang ingin 

dilihat peneliti, yaitu ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat 

terhadap pasar tradisional sebagai pilihan dalam berbelanja, dan mengapa 

masyarakat menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan dalam berbelanja. 

Pasar tradisional di Indonesia maupun di jawa timur memiliki 

kondisi yang tidak jauh berbeda. Pasar tradisional identik dengan kesan 

kotor, kumuh, bau, tidak terawat, tidak aman, tidak sehat sehingga tidak 

menarik lagi bagi konsumen. Selain itu, kemampuan SDM dalam hal teknis 

dan managerial juga masih terbatas. Ditinjau dari sisi jaringan operasi antar 

pedagang, jaringan operasi yang dimiliki oleh pedagang belum optimal serta 

masih terbatasnya kemitraan usaha kecil dan menengah. 

Saat ini berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh 

Indonesia (APPSI), jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450 
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unit dengan melibatkan sekitar 12,6 juta pedagang dan nilai aset sekitar 65 

triliun rupiah.  

Catatan Kemendag sedikit berbeda, pasar tradisional yang terdata 

ada 9.559 unit, sekitar 95 persen di antaranya berumur lebih dari 25 tahun, 1 

persen saja yang berumur 10-20 tahun, dan 3 persen berusia di bawah 10 

tahun.  

Harapan untuk tetap bertahannya pasar tradisional belum 

sepenuhnya hilang. Pasar tradisional masih memiliki berbagai macam 

potensi yang dapat dikembangkan sebagai awal dari pemertahanan 

eksistensi yang berupa modal sosial. Modal sosial di pasar tradisional 

tercipta oleh adanya tradisi dalam kehidupan berusaha di lingkungan pasar 

tradisional yang menjadi dasar acuan bertindak para pedagang dalam 

berjualan sehari-hari di pasar tradisional. Namun pola norma yang tumbuh 

di lingkungan pasar tradisional salah satunya adalah disebabkan oleh nilai 

keyakinan yang dianutnya. Sebagai makhluk sosial, seorang pedagang dan 

ataupun pembeli memerlukan orang lain, dan untuk itu terdapat 

kecenderungan untuk dapat bekerjasama dan saling berinteraksi termasuk 

dalam hal bertransaksi. Karenanya diperlukan nilai dan norma yang berguna 

mengatur pola perilaku, sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dan 

saling menguntungkan.  

Dengan itu maka pemberdayaan peran modal sosial di lingkungan 

pasar tradisional dengan mengembangkan usaha memelihara nilai dan 

norma kejujuran, saling mempercayai, kerjasama pedagang dengan 

konsumen maupun  antara sesama pedagang di pasar tradisional sehingga 

SKRIPSI                                              PASAR TRADISIONAL DI...                        MAS BAIYINATUL FITRI

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



            

11 

 

akan terbangun kinerja ekonomi yang unggul di lingkungan pasar 

tradisional. Sedemikian pentingnya kepercayaan, Glasser et. al (dalam 

Laksono S 2009:121) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan modal 

dasar dan dapat memperkuat kohesi modal sosial. Dengan adanya 

kepercayaan, maka timbul harapan. Melalui harapan yang didasari oleh 

kepercayaan dapat pula dibangun suatu kerjasama. Bermodalkan 

kepercayaan juga memungkinkan terjadinya pertukaran. Sebagai benda 

maupun proses, kepercayaan selalu terkait dengan norma dan jaringan, 

karena ketiganya adalah inti daripada modal sosial. 

 

1.2  PERMASALAHAN 

Melihat kenyataan di atas, penulis menilai ada beberapa 

permasalahan yang patut diketahui solusinya, yang terangkum dalam 

rumusan pertanyaan berikut: 

1) Bagaimana karakteristik sosial pedagang pasar tradisional Blauran ? 

2) Bagaimana pedagang pasar tradional Blauran tetap bertahan 

menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat baik dari dalam 

atau dari luar pasar tradisional? 

 

1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan agar baik pembaca maupun peneliti 

dapat mengetahui mengenai pasar tradisional sebagai pilihan berbelanja 

sebagian masyarakat di tengah menjamurnya pasar modern. 
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Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui karakteristik sosial pedagang pasar tradisional pasar 

Blauran. 

Untuk mengetahui alasan pedagang pasar tradisional Blauran tetap bertahan 

menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat baik dari dalam maupun 

dari luar pasar tradisional 

Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pola 

pikir ilmiah mahasiswa, untuk berusaha bersikap secara kritis dalam 

permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Serta 

memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam 

menganalisis dan mengidentifikasi pedagang pasar tradisional mengenai 

keberadaan mereka di tengah menjamurnya pasar modern. 

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat 

gambaran pedagang pasar Blauran dalam mempertahankan keberadaan 

mereka di dalam persaingan dengan makin maraknya pasar modern. 

1.4  KERANGKA TEORITIS 

1.4.1 Pasar Tradisional 

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi 

dan kehidupan masyarakat. Pasar sudah dikenal sejak masa Jawa 

Kuno yaitu sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau 

tukar menukar barang yang telah teratur dan terorganisasi. Hal ini 

berarti pada masa Jawa Kuno telah ada pasar sebagai suatu sistem. 

(Nastiti, 2003: 13) Maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu 
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kesatuan dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi untuk 

mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan 

pasar yang telah memperlihatkan aspek-aspek perdagangan yang erat 

kaitannya dengan kegiatan jual-beli, misalnya adanya lokasi atau 

tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya berbagai 

macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses 

produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi 

serta adanya alat tukar. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka 

semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar 

modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam 

kehidupan masyarakat perkotaan. Beberapa pendapat 

mengungkapkan bahwa dengan semakin berkembangnya pasar 

modern, mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin 

terpinggirkan keberadaannya (Djau, 2009). Setiyanto (dalam Djau, 

2009) mengemukakan bahwa pasar tradisional memiliki potensi 

sebagai ikon daerah. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya 

pasar modern, pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan 

keberadaannya. Pasar tradisonal adalah pasar yang dikelola secara 

sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan system 

transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi utamanya 

adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, 

kecamatan, dan lainnya (Sinaga,2008).  
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Pasar tradisional dapat dilihat pada keunikan hubungan antara 

pelaku pasar, yang membedakannya dengan pasar modern. Hal yang 

menarik bila masuk di pasar tradisional adalah cara tawar 

menawarnya. Di samping kebisingannya yang khas, senyum dan 

cemberut orang-orang yang akan masuk dan yang ada didalamnya. 

Riuh rendahnya tawar-menawar seakan menjadi 'roh' dinamika 

pasar. Hal-hal seperti itulah yang sangat membedakan pasar 

tradisional dengan pusat perbelanjaan modern. Banyak orang-orang 

tidak menyadari khasiat yang tersimpan dalam tawar menawar dalam 

bidang ekonomi. Tawar-menawar sebenarnya mampu memberikan 

dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang 

berperan pada transaksi jual-beli akan melibatkan seluruh emosi dan 

perasaannya sehingga timbul interaksi sosial, tawa, cemberut, 

bahkan otot-ototan. Penjual dan pembeli saling mengukur kedalaman 

hati masing- masing lalu muncul pemenang dalam penetapan harga. 

Tarik tambang psikologis itu biasanya di akhiri dengan perasaan 

puas pada keduanya. Hal ini dapat menjalin hubungan sosial yang 

lebih dekat, para konsumen dapat menjadi para langganan tetap stan 

toko pada pasar tradisional (Djau, 2009). 

 

 

1.4.2 Tindakan Sosial Rasional 
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Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu sepanjang 

tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer 1975). 

Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak 

masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan 

tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan 

sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat 

subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi 

tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai 

akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan 

secara pasif dalam situasi tertentu (Weber dan Turner 2000). 

Jelasnya ada lima ciri pokok yang menurut Weber (Ritzer 

1975 dan Turner 2000) termasuk sebagai tindakan sosial, yaitu: (1) 

jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna 

subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata, (2) 

tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya, (3) tindakan 

itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, 

tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk 

persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun, (4) tindakan itu 

diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan (5) 

tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber 

tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada 

tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau 
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waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu 

tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang. 

Teori Max Weber ini dikembangkan oleh Talcott Parsons 

yang menyatakan bahwa aksi/action itu bukan perilaku/behaviour. 

Aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus 

sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan 

kreatif. Talcott Parsons beranggapan bahwa yang utama bukanlah 

tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang 

menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan 

dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan 

mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Talcott 

Parsons juga beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok 

itu dipengaruhi oleh system sosial, system budaya dan system 

kepribadian dari masing-masing individu tersebut. Talcott Parsons 

juga melakukan klasifikasi tentang tipe peranan dalam suatu sistem 

sosial yang disebutnya Pattern Variables, yang didalamnya berisi 

tentang interaksi yang afektif, berorientasi pada diri sendiri dan 

kelompok sosial. 

Max Weber mengungkapkan bahwa dunia sebagaimana kita 

saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan 

sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan itu, untuk 

mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, 

mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. 
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Bagi Max Weber, struktur sosial adalah produk (hasil) dari 

tindakan itu, cara hidup adalah produk dari pilihan yang dimotivasi. 

Memahami realitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan itu berarti 

menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan. Teori sosiologi 

bukanlah teori mengenai sistem sosial yang memiliki dinamikanya 

sendiri, melainkan mengenai makna dibalik tindakan individu. Max 

Weber menyebut metode yang dikembangkannya sebagai verstehen. 

Inti dari tindakan sosial adalah tindakan yang penuh arti dari 

individu yakni tindakan individu sepanjang tindakannya itu 

mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan 

kepada tindakan orang lain. 

Max Weber mengemukakan lima ciri pokok  yang menjadi 

sasaran penelitian sosiologi, yaitu : 

1. Tindakan manusia yang menurut si pelaku 

mengandung makna yang subyektif dan ini meliputi berbagai 

tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya 

dan bersifat subyektif 

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu 

situasi, tindakan yang sengaja diulang dalam bentuk persetujuan 

secara diam-diam 

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada 

beberapa individu 
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5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan 

terarah kepada orang itu. 

Selain memusatkan perhatian pada tindakan yang 

berorientasi tujuan dan motivasi  pelaku, Weber juga yakin bahwa 

cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah 

menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri 

khasnya dengan merekonstruksi makna dibalik kejadian-kejadian 

sejarah yang menghasilkan struktur-struktur dan bentukan-bentukan 

sosial. 

Menurut Max Weber, kita bisa membandingkan struktur 

beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa 

warga masyarakat bertindak, kejadian-kejadian historis secara 

berurutan yang mempengaruhi karakter mereka dan memahami 

tindakan pada pelakunya yang hidup dimasa kini, akan tetapi 

walaupun demikian kita tidak bisa menggeneralisasi semua 

masyarakat atau semua struktur sosial. 

Campbell (1981), Ritzer (dalam Alimandan 1992) dan 

Johnson (dalam Lawang 1986) mengemukakan, Weber membedakan 

tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe (lihat juga Weberdalam 

Parsons 1961). Menurutnya, semakin rasional tindakan itu semakin 

mudah dipahami. Empat tipe tindakan sosial yang dimaksud adalah: 

(1) tindakan rasional tujuan, (2) tindakan rasional nilai, (3) tindakan 

afektif, dan (4) tindakan tradisional. Dalam tindakan rasional tujuan, 
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aktor menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu 

dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain. 

Tindakan rasional nilai, aktor dalam memilih cara sudah 

menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan afektif, lebih 

didominasi oleh emosi atau kepura-puraan yang menjadikan 

tindakan aktor susah dipahami. Tindakan tradisional, merupakan 

tindakan yang lebih didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam 

mengerjakan sesuatu di masa lalu. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Campbell, Weber menjelaskan, bahwa tindakan afektif dan tindakan 

tradisional lebih hanya merupakan tindakan tanggapan atas 

rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bisa dimengerti 

sebagai kurang berarti. Sekalipun demikian kedua tindakan itu pada 

waktu tertentu bisa berubah menjadi tindakan yang penuh arti atau 

sebagai tindakan yang sepenuhnya dapat dipahami. 

1.4.3 Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial adalah hubungan timbal balik anatara dua 

orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di 

dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga 

lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak- pihak yang 

terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi. 

Pengertian Interaksi Sosial Menurut Para Ahli : 

Pengertian Interaksi Sosial Menurut Homans ( dalam Ali, 

2004: 87) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika 

suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu 
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lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu 

tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep 

yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian 

bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan 

individu lain yang menjadi pasangannya. 

Pengertian Interaksi sosial menurut Bonner ( dalam Ali, 

2004) merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih 

individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau 

mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. 

Pengertian Interaksi Sosial Menurut John Lewis Gillin [1] 

"Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial 

dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antara individu 

dan kelompok, atau antar kelompok." 

 2. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Berdasarkan pendapat menurut Tim Sosiologi (2002), 

interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi dua syarat di 

bawah ini, yaitu (p. 26) : 

a. Kontak sosial 

Adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang 

merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing - masing 

pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak 

harus bersentuhan secara fisik. 
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b. Komunikasi 

Artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain. 

 3. Ciri-Ciri Interaksi Sosial 

 Menurut Tim Sosiologi (2002), ada empat ciri - ciri interaksi 

sosial, antara lain (p. 23) : 

a. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang 

b. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak 

sosial 

c. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas 

d. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Interaksi 

Sosial 

 Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada 

beberapa faktor berikut ini. 

 a. Sugesti 

Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang 

kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut 

mengikuti pandangan/pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 

Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, 

mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam masyarakat. 

Contoh sugesti salah satunya adalah obat yang harganya mahal 

yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur 

menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti 
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yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel 

produk luar negeri. 

 

b. Imitasi 

Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan 

orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak 

disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi 

dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru 

kebiasaan-kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan 

berpakaian. Namun, imitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya 

terutama lingkungan di sekolah. Karena seseorang (terutama saat 

seseorang sudah menginjak usia remaja) cenderung lebih sering di 

sekolah dan bersosialisasi dengan temannya dengan berbagai 

macam kebiasaan. 

  

c. Identifikasi 

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi 

mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti 

dan imitasi karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara 

sadar. 
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Contoh identifikasi: seorang pengagum berat artis terkenal, ia 

sering mengidentifikasi dirinya menjadi artis idolanya dengan 

meniru model rambut, model pakaian, atau gaya perilakunya dan 

menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. 

  

d. Simpati 

Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik 

pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada 

seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada 

saat-saat khusus. Contoh simpati adalah pada peringatan ulang 

tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. 

  

e. Empati 

Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan 

peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam konsidi 

yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain tersebut seperti rasa senang, sakit, susah, 

dan bahagia. Empat hampir mirip dengan sikap simpati. 

Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat 

secara emosional. Contoh empati adalah saat kita turut merasakan 

empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban 

letusan Gunung Merapi. 

 f. Motivasi 
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Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau 

stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain 

sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut 

menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, 

rasional, dan penuh tanggung jawab. Contoh motivasi adalah guru 

yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya 

semakin giat belajar. 

 

Tidak selamanya interaksi berjalan sesuai dengan rencana. 

Kontak sosial yang berlangsung kadang-kadang dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun sebaliknya suatu 

interaksi akan mengalami gangguan dan bahkan terhenti 

seandainya terjadi hal-hal berikut: 

Subjek-subjek yang terlibat dalam interaksi tidak mempunyai 

harapan lagi untuk mencapai tujuan. Interaksi yang terjadi tidak 

lagi bermanfaat atau tidak mendatangkan keuntungan. Tidak 

adanya adaptasi atau penyesuaian antara pihak-pihak yang saling 

berinteraksi. Salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia lagi 

mengadakan interaksi. 

 5. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Hubungan yang terjadi antar warga masyarakat berlangsung 

sepanjang waktu. Rentang waktu yang panjang serta banyaknya 

warga yang terlibat dalam hubungan antar warga melahirkan 

berbagai bentuk interaksi sosial. 
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Di mana pun dan kapan pun kehidupan sosial selalu diwarnai 

oleh dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi 

manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, 

menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong. Di sisi lain, 

manusia berinteraksi dalam bentuk pertikaian, peperangan, tidak 

adanya rasa saling memiliki, dan lain-lain. Dengan demikian 

interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yakni interaksi sosial yang 

mengarah pada bentuk penyatuan (proses asosiatif) dan mengarah 

pada bentuk pemisahan (proses disosiatif). 

1. Proses asosiatif 

Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang 

menghasilkan kerja sama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial 

asosiatif, antara lain sebagai berikut. 

a. Kerja Sama (Cooperation) 

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama. 

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; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang 
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sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting 

dalam kerja sama yang berguna. 

Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerja sama, 

yaitu: 

    Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai 

pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. 

    Cooptation (kooptasi) adalah suatu proses penerimaan 

unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik 

dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam 

stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

    Coalition (koalisi) adalah kerja sama yang dilaksanakan 

oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. 

Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk 

sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut 

mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain. 

    Join venture adalah kerja sama dengan pengusaha proyek 

tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut 

proporsi tertentu. Join venture jika diterjemahkan akan menjadi 

„usaha patungan‟. 

b. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan 

atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling 

bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi 

ketegangan-ketegangan. 
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C. Akulturasi  

Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu 

kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. 

Biasanya unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah 

diterima adalah unsur kebudayaan kebendaan dam peralatan yang 

sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat seperti 

komputer, handphone, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan 

asing yang sulit diterima adalah unsur kebudayaan asing yang sulit 

diterima adalah unsur kebudayaan yang menyangkut ideologi, 

keyakinan, atau nilai tertentu yang menyangkut prinsip hidup 

seperti paham komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain. 

 d. Asimilasi (assimilation) 

Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat 

di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan 

sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. 

Contoh asimilasi antar dua kelompok masyarakat adalah upaya 

untuk membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. 

6. Interaksi Sosial sebagai Wujud Status dan Peranan Sosial 

a. Kedudukan (Status) 

Status (kedudukan) adalah posisi sosial yang merupakan 

tempat di mana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban dan 
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berbagai aktivitas lain sekaligus merupakan tempat bagi seseorang 

untuk menanamkan harapan-harapan. 

b. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. 

Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam 

melaksanakan hal dan kewajiban sesuai dengan status yang 

dimilikinya. 

7. Jenis - jenis interaksi sosial 

 Menurut Maryati dan Suryawati (2003) interaksi sosial 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu (p. 23) : 

1. Interaksi antara individu dan individu 

Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif ataupun 

negatif. Interaksi positif, jika jika hubungan yang terjadi saling 

menguntungkan. Interaksi negatif, jika hubungan timbal balik 

merugikan satu pihak atau keduanya (bermusuhan). 

2. Interaksi antara individu dan kelompok 

Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun 

negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam - 

macam sesuai situasi dan kondisinya. 

3. Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok 

Interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu 

kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerja sama antara dua 

perusahaan untuk membicarakan suatu proyek. 

 

1.5  METODE PENELITIAN 
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1.5.1  Perspektif Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian 

deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Metode kualitatif 

ini memberikan informasi yang lebih akurat sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada 

berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81). Sedangkan penelitian ini lebih 

memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci 

mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup 

mendalam dan menyeluruh. Menurut Vredenbregt (1987: 38) Studi kasus 

ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan 

(wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi 

kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana 

tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam 

mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus 

bersifat sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.  

1.5.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pasar Blauran di kota Surabaya, karena 

pasar Blauran berada di kota besar dengan mayoritas penduduk yang mudah 

terpengaruh dengan hal-hal yang baru yang lebih praktis dan nyaman, 

seperti halnya pasar modern. Pasar Blauran dipilih juga karena letaknya 

berada di depan pasar modern BG Junction , hal itu dimaksudkan untuk 

melihat mengapa masyarakat yang tetap setia memilih pasar Blauran 
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padahal di depannya ada pasar modern yang lebih nyaman dan dengan harga 

yang bersaing. 

1.5.3  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dipilih secara purposive, yakni pedagang yang 

berjualan di pasar Blauran yang menjual berbagai macam barang. Pedagang 

tidak dibatasi oleh jenis barang dagangan, usia, maupun jenis kelamin. Akan 

tetapi lebih diutamakan pedagang barang – barang yang secara umum dijual 

di banyak pasar lainnya termasuk pasar modern. 

1.5.4  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 

pedagang pasar tradisional, untuk mengetahui karakteristik pedagang dan 

bagaimana pedagang tetap bertahan dalam menghadapi persaingan usaha 

baik dari dalam pasar blauran itu sendiri maupun dari pasar – pasar lain 

termasuk di dalamnya pasar modern yang tengah menjamur khususnya di 

daerah Surabaya. 

1.5.5  Teknik Analisis Data 

Strategi analitik yang digunakan atas data yang dituturkan oleh 

subyek penelitian, seperti banyak strategi analisis kualitatif, tidak ada 

standarisasi.  Mencari dan menemukan pola – pola di dalam data mengikuti 

basis teoritis.  

1) Reduksi data 

Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan 

tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan 
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sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan 

pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan 

2) ”Display" data 

Display data →  untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok 

permasalahan. Untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan, 

maka dibuat matrik atau bagan. 

3) Kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep – konsep dasar dalam penelitian tersebut. 
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