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ABSTRAK 

Salah satu hasrat atau keinginan pokok yang dimiliki manusia adalah 
keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekililingnya yaitu 
masyarakat. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, 
manusia akan mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dan 
semuanya itu akan memmbulkan adanya kelompok-kelompok sosiaL Diantara 
ke\ompok sosial yang terjadi karena sejumlah warga masyarakat mempunyai 
kebutuhan tertentu. Kebutuhan itu dapat juga berupa keinginan akan berkreasi 
seni. Salah satunya adalah adanya kelompok seni di Kota Ponorogo, yang 
dimasyarakat sangat terkenal dengan nama Kelompok Sem Reog Ponorogo. 

Dalam kelompok seni reog ini tidak berbeda juga dengan kelompok sosial 
yang lain, salah satu em yang tidak bisa dilepaskan adalah adanya interaksi sosial 
di antara scsama anggotanya. 

Di mana setiap interaksi yang terjadi mempunyai bentuk-bentuk tersendiri 
scsuai keadaan dalam suatu masyarakat atau kelompok. Bentuk interaksi tersebut 
dapat berupa kerjasama, persaingan dan konflik pada kelompok. Demikian juga 
yang terjadi pada kelompok seni reng. 

Berawal dari kenyataan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih banyak 
mengenai bentuk interaksi yang terjadi pada ke1ompok scni rrog. Lokasi 
penelitian ini adalah di Kelurahan 8angunsari Keeamatan Ponorogo Kabupaten 
Ponorogo. 
Penentuan lokasi ini secara purposive. Penelitian im bertipe deskriptif, dan 
permasalahan penelitian im akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan 
data yang bersifat kuahtatif. Untuk memperoleh data tersebut dipakai teknik 
pengumpuJan data melalui eara wawaneara, observasi dan daftar pustaka. Teknik 
pengambilan sampeJ "Bola Salju" ( Snow Ball Sampling )yang digunakan ini 
memungkinkan jumlah intbnnan discsuaikan sehingga kebutuhan akan informasi 
terpenuhi. 

Dengan teknik pengumpulan data tersebut maka diketahui bahwa 
keljasama yang ada pada kelompok seni rrog lebih terlihat pada perilaku saling 
tolong menolong antar anggota. Hal ini tentunya tidak lepas dari eiri khas 
kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu adanya kebersamaan dan kegotong
royongan antar individu dalam bermasyarakat dan berke1ompok 

Persaingan yang teljadi yaitu persaingan antar individu untuk mencapai 
suatu pengakuan tertentu dari masyarakat atau pihak luar dalam bidang kescnian 
reog yang menjadi keahJiannya Sedangkan konflik yang teljadi berawal dari 
adanya persaingan antar individu dan perbedaan pendapat antar individu dalam 
berkreasi seni reog. 

Namun hal scmacam itu dirasakan oleh sebagian warga masyarakat 
sebagai peristiwa yang biasa teljadi antara kelompok Karena masing-masing 
individu menyadari keadaan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama dan 
ikatan daerah yang sarna, faktor inilah yang mampu menimbulkan rasa solidaritas 
antar individu dalam masyarakat. Sehingga bentuk-bentuk interaksi sosial yang 
berpengaruh negatif dapat dikurangi. 
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