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MOTTO:

" Dan Seandainya pohon-pohon di bumi

Menjadikan pena dan laut (menjadi tinta),

Ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi)

Sesudah (keringnya) niscaya tidak akan

Habis-habisnya (dituliskan) kalimat (ilmu)

Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi Maha 

Bijaksana (Qs. 31:27)

LQ

W

V

Jadikan masa CaCu sebagai sejarah cCaCam hidujy, 

untuk menjadi orang yang Cebih baik di kehidupan 

masa depan



r

Kupersembahkan Kepada

1. KecCua orang tuaku tercinta dan teman spesiaCku 

atas dukungan serta do’a “gang tanpa henti, 
serta seCaCu ada saat susah senangku.

2. Teman-teman dan Sahabatku yang tersayang
3. Dosen fisip Unsri Jurusan SosioCogi, terimakasih

Mas semua bimbingan serta arahan iCmu yang di berikan 
padaku
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam kehidupan manusia pasti memiliki kelompok-kelompok untuk 

bersosialisasi dalam berinteraksi, kelompok tersebut mulai dari yang terkecil 

terbesar, diantaranya adalah kelompok Keluarga, kelompok 

sepermainan, kelompok masyarakat, dan kelompok Negara, adalah kelompok 

sosial yang terkecil, yakni antar keluarga Inti. Secara harpiah berasal dari group 

yang berarti kelompok, dalam kamus Sosiologi1

sampai yang

Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, anak yang

belum menikah, baik itu merupakan pertalian darah ataupun juga adopsi, dan

dikarakteristikkan oleh keamanan tempat tinggal, serta menjalankan fungsi- 

fungsi.2

Di dalam keluarga yang terus berkembang, akan memunculkan sistem 

tatanan keluarga yang lebih khusus didalam setiap kekerabatan yang dimiliki, 

dimana zaman dahulu orang lebih mementingkan keutuhan keluarga dengan 

menjalin kekerabatan yang lebih luas bagi anggota yang tinggal di satu rumah
t

satu atap untuk hidup, sehingga menciptakan suatu hubungan yang lebih akrab 

lagi.

1 Soekanto. Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada). 1983. Hal. 14 

Soekanto. Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada). 1984. Hal. 12
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Namun di zaman yang terus berkembang fungsi keluarga luas tersebut 

akan beralih pada keluarga inti atau bisa dikatakan nuclear family, sistem tatanan 

garis keluarga hanya terdiri dari Ayah, ibu dan anak kandung dan angkat yang 

belum menikah, sehingga munculnya sebuah keluarga inti ini 

perpindahan keluarga yang baru menikah atau membina keluarganya, mereka 

berusaha utuk memisahkan rumah dari orang tua dengan alasan hidup mandiri.

dikarenakan

Jadi jika kita bandingkan konsep dari keluarga inti ini adalah keluarga 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak kandung /anak angkat yang belum menikah. 

Sedangkan keluarga luas adalah, yang terdiri dari seorang istri, suami, anak-anak 

perempuan yang sudah menikah ditambah lagi suami atau anak laki-laki yang 

telah kawin ditambah istrinya.3

Keluarga inti ini melakukan perpindahan dengan memisahkan diri dari

keluarga mereka untuk membina sebuah keluarga sendiri, sehingga mereka

menempati rumah baru yang akan mereka huni selamanya.

Kehadiran keluarga inti ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat 

sekali. Hal itu menunjukkan sebuah gaya hidup yang lebih mengarah pada 

perkembangan khususnya yang ada di kota, seperti keluarga inti yang berada di 

perumahan sederhana Taman Indralaya di kota Indralaya yang merupakan 

sebuah keluarga inti yang menuju pada masa transisi. Masyarakat transisi 

merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan dan permukiman 

baru di daerah pinggiran kota atau pinggiran pedesaan yang terjadi interaksi sosial

3 Defdikbud. 1997. Hal 35
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sehingga teijadi tumpang tindih nilai-nilai tradisional peralihan menuju nilai-nilai

modem.

Keluarga inti di taman Indralaya ini merupakan sebuah hubungan sosial 

atas dasar kepentingan di mana terjalinnya suatu proses hubungan sosial, suatu 

kegiatan yang menghubungkan kepentingan antar individu, individu dengan 

kelompok atau antar kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung 

dapat menciptakan rasa saling pengertian dan keija sama yang cukup tinggi, 

keakraban, keramahan, serta menunjang tinggi persatuan dan kesatuan.

Namun hal yang muncul antara ideal dan kenyataan di tempat Perumahan 

sederhana Taman Indralaya, meskipun memiliki positif tersendiri dari keluarga 

luas, yakni tidak banyak memiliki sistem pembagian dan pengurusan masalah 

didalam rumah, sedangkan keluarga inti ini juga memiliki kekurangan dalam 

membagi tugas yakni susah melakukan penyelesaian dikarenakan peran serta 

dalam pengurus hanya batas dari seorang suami dan istri, membuat mereka 

memiliki kebiasaan menyelesaiakan masalah dengan cara praktis tanpa harus 

mempertimbangkan dan terburu, sehingga terbawalah sifat hal yang demikian 

keluar hubungan antar keluarga inti tersebut, yang hanya menyelesaikan 

dan tidak membantu satu-sama lain dalam urusan perselisihan dan gaya hidup dan 

telah teijadi hubungan sosial yang kurang terjalin secara kondusif, kurang 

kerjasama diantara kelompok keluarga inti dengan ketua RT, 

keakraban, dan tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, mereka memiliki 

kecendrungan untuk tidak memperdulikan kondisi lingkungan sosial sekitar, hal 

yang demikian adalah bagian dari kehidupan yang ada di perumahan sederhana

urusan

kurangnya
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Taman Indralaya sebagai sebuah aktivitas sehari-hari dalam kehidupan mereka 

dengan mengurus pribadi mereka sendiri, dalam hal itu akan menyebabkan 

penyakit sosial.

Mereka berasal dari suku yang berbeda, gaya hidup yang beragam, dan 

tingkat kesibukan, kemudian disamping juga karena lingkungan yang mengarah 

kota yang berkembang akhirnya membuat mereka bersifat Individualis dan tidak 

memiliki rasa keakraban antar keluarga inti. Di komplek perumahan sederhana 

taman Indralaya, dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan. 

Lingkungan hidup merupakan sarana di mana manusia berada sekaligus 

menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan. Hubungan-hubungan sosial yang teijadi secara dinamis 

yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

Di komplek Perumahan adalah suatu bangunan perumahan yang dibatasi 

oleh tembok di mana manusia tinggal didalamnya dan melangsungkan 

kehidupannya. Di samping itu, rumah juga merupakan tempat 

berlangsung proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada 

norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat, juga tempat 

individu untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Maka tidak 

mengherankan apabila masalah perumahan menjadi masalah yang sangat penting 

bagi setiap individu. Komplek perumahan yang umumnya dihuni masyarakat dari 

beragam latar belakang memaksa penghuninya untuk tetap menjaga jarak. Mereka

di mana
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tidak saling kenal sebelumnya sehingga belum saling percaya. Mereka sukar 

bertamu atau menerima tamu kecuali untuk keperluan tertentu.

Desain perumahan yang minim membuat hubungan yang terbangun antar
*

pemilik rumah hanya hubungan lahiriah karena mereka tinggal di tempat yang 

Hubungan yang terjalin hanya konsekuensi logis dari persinggungan yang 

tidak disengaja. Sedangkan tradisi tegur sapa, senda gurau dan keijasama tidak 

terbentuk karena mereka merasa mandiri secara ekonomi. Pandangan seperti ini 

sering dianggap terjadi di komplek perumahan Taman Indralaya.

sama.

Fenomena tinggal di komplek perumahan juga memunculkan 

kekhawatiran terkait pergaulan antar penghuninya. Masyarakat yang tinggal di 

komplek perumahan sering kali terbatasi ruang interaksi sosialnya karena desain

perumahan kurang mendukung. Sebagai barang dagangan, komplek perumahan

dibangun dengan pertimbangan efektif dan efisien. Sebab efisiensi lebih

menguntungkan pengembangan. Selain itu, selera masyarakat modem pada

sesuatu yang instan, praktis, dan efisien membuat pengembang menyediakan 

komplek perumahan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat

tinggal.

Sikap permisif bisa saja akan terbangun di komplek perumahan, tentunya 

ini akan punya dampak besar terhadap rapuhnya struktur sosial masyarakat. 

Keretakan sosial bagi masyarakat asli Indralaya akan terkikis oleh proses sosial 

seperti ini. Masing-masing pemilik rumah tenggelam dalam keasyikan 

keperluan pribadi tanpa peduli urusan warga lain. Pemukiman berpagar dan kota

mengurus
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dalam kota dapat memisahkan penduduk setempat dengan para pendatang. Hal 

ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan dan kerawanan sosial.

di

Hubungan sosial yang terjalin tidak begitu akrab, pergaulan mereka sehari- 

tingkat hubungan mengarah pada hubungan yang salinghari jauh dari

membutuhkan, melahirkan sifat individualis, kurangnya berinteraksi dan bergaul 

kurangnya hubungan sosial yang terjalin dan tidak memiliki rasa keakrabanserta

individualis itu akanantar keluarga inti. Sehingga sifat masyarakat yang 

menghapus sebuah hubungan sosial yang bersifat dimana manusia adalah

makhluk sosial.

Setinggi apapun jabatan, harta dan kelebihan yang dimiliki namun pada 

akhirnya manusia pasti selalu tergantung pada orang lain, ketergantungan itu akan 

terbentuk melalui proses hubungan sosial. Sebelum terjadinya hubungan sosial 

seseorang pasti akan melakukan interaksi sosial. Pergaulan hidup akan terjadi 

apabila perorangan atau kelompok manusia bekerjasama, dalam mencapai 

tujuannnya.

Kondisi hubungan sosial yang kurang terjalin, adalah bagian dari

kehidupan mereka, sebenarnya mereka menyadari, bahwa dengan keadaan

hubungan tersebut menjadikan mereka manusia yang tidak sempurna, dan

memiliki rasa kecurigaan diantara tetangga, dan tidak menimbulkan kehidupan

yang lebih baik sebagai manusia yang hidup berdampingan, saling membantu dan

mengayomi kehidupan antar tetangga.
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ini mulaiMunculnya pusat komunitas keluarga inti di Taman Indaralaya 

Tahun 2006, yang hanya di diami oleh 8 keluarga inti hingga sekarang dari 

berapa keluarga inti yang tinggal di Taman Indralaya terdiri dari 30 rumah, 

kehidupan mereka memiliki karakteristik mendekati kehidupan yang ada di kota 

pada umumnya, mereka punya kesibukan masing-masing, sehingga akitivitas di

luar dari kesibukan pribadi mereka tinggalkan, hal itu justru akan melahirkan 

sebuah komunikasi yang kurang begitu akrab, mereka memiliki sikap individual 

namun tidak pada sampai pada sistem tatanan hidup yang mengarah pada modem, 

mereka saling menghargai namun tidak begitu akrab sulit sekali untuk menjalin

hubungan itu.

Rata-rata pengetahuan keluarga inti disana lebih maju ketimbang di desa, 

mereka banyak yang berpendidikan tinggi, dan mempunyai profesi pekerjaan 

yang lumayan cukup menjanjikan untuk memulai karier, sehingga dapat 

mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku mereka untuk beradaptasi. Pada 

dasarnya munculnya sebuah konflik dikarenakan orang tersebut kurang 

melakukan interaksi, sehingga memiliki tingkat kesalapahaman yang ada, 

Keadaan hubungan sosial yang kurang terjalin adalah menimbulkan rasa tanda 

tanya baru,mengapa terjadinya sikap individualis, kurangnya hubungan sosial 

yang di tunjukkan dalam interaksi yang kurang yang mereka lakukan sehari-hari. 

Kondisi lingkungan yang melibatkan perilaku mereka dalam melakukan suatu rasa 

saling membutuhkan agak kurang, dikarenakan perilaku mereka sudah mandiri.

Kemudian sikap individualis dapat ditunjukkan dalam pergaulan mereka 

kurangnya pengontrolan terhadap lingkungan sekitar, tidak memilikisehari-hari,
7



antar kelompok dikarenakansikap rasa memiliki dan kegotong royongan 

kurangnya komunikasi terjadi diantara mereka.

Seperti yang di tunjukkan disaat mereka berada dirumah aktivitas yang 

saling membaur untuk bercengkrama dengan tetangga agak kurang komunikasi, 

sehingga rasa tidak membutuhkan antara satu dengan lain sangat tinggi, terkadang 

persoalan pribadi tidak mereka tunjukkan di luar sana, mereka mengangganggap

namun setelah masalah itubisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, 

membesar barulah mereka melapor pak RT di perumahan, keterlambatan itu justru

akan merembet kepermukaan yang akhirnya harus diselesaikan dengan seksama, 

misalnya ada orang yang baru berpindah di Taman Indralaya, mereka harus 

melapor kepada RT dan RW menyatakan bahwa mereka telah pindah, namun ada 

saja sebagian yang pindah tanpa memberitahukan kepada RT sehingga mereka

tidak tercatat di Kartu keluarga Sebagai anggota keluarga di Taman Indralaya.

Pemukiman bisa dikatakan dinamis memiliki perkembangan jauh lebih

padat penduduknya dari pada kemarin, di mulai tahun 2007, nampaknya 

kehidupan keluarga inti di perumahan Taman Indralaya ini sudah mengikuti 

kearah kehidupan kota yang sudah berkembang lainnya, misalnya Kota 

palembang, dengan sebuah wilayah mengalami peralihan dari daerah kota 

pinggiran menuju sebuah kota yang lebih berkembang, sehingga dengan kondisi 

lingkungan dapat mempengaruhi pola hubungan sosial dan perilaku diantara 

mereka sesuai dengan kearah tingkat modem.

8



Nampaknya kehidupan keluarga inti di Taman Indralaya Kota Indralaya 

ini menunjukkan sifat egoistik, dan dari gaya hidup yang mandiri sehingga 

membuat alasan mereka untuk tidak mengharapkan bantuan dan manapun, 

mereka menganggap masalah yang ~ timbul antara keluarga inti akan bisa 

diselesaikan dengan sendiri, padahal belum tentu masalah itu bisa diselesaikan 

jika bernilai besar.

Ditambah lagi sejumlah aktivitas yang pada dalam rutinitas keseharian 

mereka, jadi mereka sangat jarang sekali meluangkan waktu bermain ke rumah 

tetangga hanya untuk bercengkrama, mereka merasa kalau pulang dari bekerja 

sudah sore, mereka langsung meghabiskan waktu untuk istrahat sejenak dirumah

saja, namun ada juga setelah pulang kerja jam 3 mereka meluangkan waktu untuk

menghadiri rapat yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sampai malam.

Disaat malam tertentu mereka menghabiskan waktu juga untuk makan 

dan mengerjakan tugas kantor kemudian langsung tidur, besok pagi sudah mulai 

bekerja hingga sore seterusnya. Jika terjadinya kumpul kebo di dalam Perumahan 

Taman Indralaya ini akan di biarkan, apakah jika ada seorang keluarga yang 

minta bantuan di biarkan begitu saja, seperti pemilik kost dari keluarga inti tidak 

menghargai nilai-nilai dan aturan, yang ada hanya ingin medapatkan uang.

Setelah saya menceritakan mengenai kehadiran kelompok keluarga inti, 

saya merasa tertarik penelitian lebih lanjut mengenai kondisi hubungan sosial 

antar keluarga inti lebih dalam, kurangnya pergaulan, dan ingin mencari penyebab
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masalahnya, karena jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kesenjangan

sosial.

Kemudian saya memilih tempat yang berada di kompleks perumahan 

sederhana Taman Indralaya saya bisa melihat karakteristik hubungan yang teijadi 

diantara keluarga inti apabila dilihat dari latar belakang suku, pendidikan, daerah 

yang berbeda, hal itu justru akan melahirkan sebuah hubungan yang bervariasi 

dan akan menjadi tingkat hubungan yang tersubordinant, biasanya masyarakat 

yang lebih bermayoritas dari daerah yang sama akan menjadi pusat dari daerah 

yang berbeda, seperti orang yang berasal dari kebanyakan suku Ogan dan 

pendatang dari Palembang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Palembang dan

logat Ogan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka persoalan

pokok yang hendak dikaji dalam penelitian adalah dapat di rumuskan sebagai

berikut.

1.2 Rumusan masalah.

Adapun berdasarkan dari uraian di atas maka fokus permasalahan yang akan di 

bahas, dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana karakteristik keluarga inti di Komplek Perumahan sederhana 

Taman Indralaya?

2. Bagaimana bentuk hubungan sosial yang terjadi antara keluarga inti di 

Komplek Perumahan sederhana Taman Indralaya ?
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1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui bentuk hubungan sosial 

teijadi diantara keluarga inti yang memiliki karakteristik di Komplek 

Perumahan sederhana Taman Indralaya.

yang

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik keluarga inti di Komplek Perumahan

sederhana Taman Indralaya!

2. Untuk mengetahui hubungan sosial yang teijadi antara keluarga inti di

Komplek Perumahan sederhana Taman Indralaya!

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang akan diharapkan penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 

menambah literatur ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.

b. Manfaat Praktis

1. Sejalan dengan tujuan di atas, maka manfaat dan penelitian ini adalah dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan pola hubungan masyarakat 

Keluarga Inti di Perumahan Sederhana Taman Indralaya.
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2. Bisa menjadi bahan referensi sebagai pengetahuan baru mengenai penelitian 

kehidupan warga pemukiman Keluarga Inti.

1. 5 Tinjauan Pustaka

1. 4. 3.1 Hubungan Sosial

Pada hakikatnya penelitian mengenai hubungan sosial telah banyak 

dilakukan seperti penelitian yang dilakukan Darmayanti Fakultas ISIP, jurusan 

sosiologi Universitas Indonesia tahun 1968 yang beijudul pola hubungan sosial 

antara kerabat dalam hubungannya dengan latar belakang sosial ekonomi (suatu 

studi kasus di pemukiman Kampung Pulo dan pemukiman Real Estate Liga Mas), 

menggambarkan pola hubungan sosial antara kerabat masyarakat golongan 

menengah dan bawah di Jakarta.

Penelitian ini di tindaklanjuti untuk menggunakan jaringan kekerabatan 

yang ada sebagai jalur memasukkan program yang dikehendaki dan 

disosialisasikan kepada masyarakat secara informal.

Maryati dan Suryawati4 menyatakan bahwa, hubungan sosial adalah 

kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antar individu, 

antar kelompok atau antar individu dan kelompok. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Murdiyatmoko dan Handayani5, hubungan sosial adalah hubungan antar 

yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi 

menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan 

struktur sosial.

manusia yang

4 Hubungan Sosial. (Jakarta: Persada). 2003 

5. Hubungan sosial. 2004

12



Interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling 

mempercayai,menghargai,dan saling mendukung6. Berdasarkan definisi di atas 

maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan sosial adalah suatu 

hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik 

itu dalam hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dan 

kelompok, didalam hubungan sosial akan melahirkan interaksi sosial.

1.5.1 Beberapa hasil studi yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas Effendy pada tahun 1989 yang 

berjudul studi interaksi sosial antara penghuni komplek Pertamina Plaju, Sungai 

Gerong dan Bagus Kuning dengan masyarakat sekitarnya. Studi mengenai 

interaksi sosial biasanya ditekankan hubungan sosial antara individu dimana 

lingkup penelitian dilakukan. Dalam hal tiga komplek pemukiman karya 

pertamina dan 7 kelurahan/desa yang berada disekitar komplek pemukiman.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Effendy dan kawan-kawan 

adanya ketidaksingkronan antara judul penelitian dengan permasalahan yang di

bahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Renggo Astuti dan Sigit Widianto 1998 

yang berjudul Budaya Masyarakat Perbatasan ( Hubungan sosial antar golongan 

etnik yang berbeda di daerah Sumatera Barat). Membahas mengenai hubungan 

yang terjalin dalam hubungan sosial antara pedagang didasarkan pada sistem 

kekerabatan wilayah tempat tinggal yang sama. Diketahui bahwa di pasar tersebut 

terdapat dua etnis yaitu Mandailing dan Minangkabau, hubungan sosial yang

6 Siagian. Interaksi. (Jakarta : Persada). 2004. Hal 216
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terbentuk atas kekerabatan wilayah tinggal yang sama dapat dilihat pedagang 

kain etnis Minangkabau yang merupakan satu keluarga yang tinggal di desa yang

sama.

Penelitian Mellyana Rose pada tahun 2006 yang berjudul interaksi sosial 

Suku Jawa dengan Suku Pegagan di Desa Inderalaya mengkaji masalah 

bagaimana proses interaksi Suku Jawa dan Suku Pegagan dan bagaimana pola 

hubungan interaksi kedua Suku tersebut dimana Suku Jawa sebagai Suku migran 

sedangkan Suku Pegagan yang merupakan asli Indralaya. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa interaksi sosial antara kedua Suku ini, diawali dengan 

kontak dan komunikasi secara primer. Interaksi ini berlanjut sampai dengan 

adanya tindakan sosial yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga 

terintegrasi dengan Suku Pegagan dan masi dalam ingroup, dimana Suku Jawa 

merupakan Suku minoritas ikut membawa dan memiliki cita-cita dan tujuan yang 

sama dengan Suku Pegagan yaitu mencapai integrasi sosial.

Dari beberapa penelitian di atas dapat dijadikan sebagai sebuah penguraian 

dan diambil perbandingannya antara peneliti satu dengan yang lain dengan 

penelitian yang akan dilakukan dan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

nantinya. Perbedaan tersebut terletak dari metode penelitian dan variabel yang 

diteliti, dari masalah interaksi yang diteliti sehingga dapat menghasilkan sebuah 

jawaban dan kesimpulan dari kajian peneliti secara sosial,dimana penelitian ini 

selalu memfokuskan pada kajian pada pola hubungan sosial dalam komunitas 

keluarga inti yang sama dengan mengkaji hubungan sosial dalam kelompok
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komunitas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan metode survey kuantitatif.

Dalam penelitian yang beijudul Hubungan Sosial Antar Keluarga di 

Komplek Perumahan Taman Inderalaya. Kab Ogan Ilir Kota Inderalaya. Terdapat 

perbedaan penelitian dan hasil yang memang jika dilihat berbagai sudut khas 

kesamaan daerah, kesamaan tingkat profesi pekerjaan serta kesamaan kedudukan 

status melambangkan hubungan sosial yang sama antara warga pemukiman 

Penduduk Komplek Perumahan Inderalaya, kesamaan itu terletak dengan 

subordinant kelompok Suku Jawa yang merupakan komunitas yang paling banyak 

di antara mereka, sehingga interaksi pola hubungan dapat terjalin dengan mudah, 

mereka merasa sebagai saudara.

Kemudian karakteristik keluarga yang dilihat adalah berdasarkan suku 

atau daerah, pendidikan dan berdasarkan perekonomian, sehingga peneliti bisa 

menemukan hubungan yang terjadi jika dilihat latar belakang karakteristik dan 

interaksinya yang terjadi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Perumahan adalah suatu area tempat tinggal, dengan mode pendirian 

bangunan yang diarahkan sama, memiliki nomor rumah yang telah ditentukan, 

dan sistem keamanan dengan Hansip. Sedangkan menurut UU No. 4 Tahun 1992 

tentang Perumahan dan Permukiman pasal 1 ayat (2&3), perumahan berada dan 

merupakan bagian dari permukiman. "Perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan'Termukiman adalah bagian
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dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan danatau

penghidupan.

Dari pengertian yang disebutkan dapat dikaitkan bahwa perumahan itu 

memiliki keterikatan dengan tata cara kehidupan masyarakat, sehingga segala hal 

dapat mengganggu sebisa mungkin diminimalkan. Oleh karenanya 

ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana terus dijaga sehingga dapat terus 

mendukung keberlangsungan aktivitas kehidupan yang ada. Mengenai 

pengelolaan fasilitas, sarana, dan prasarana adalah tanggungjawab bersama, selain 

oleh pengelola perumahan, warga yang tinggal juga turut andil dalam hal tersebut.

yang

Peran perumahan di perkotaan membantu pemerintah dalam hal

mempersempit pemukiman liar. Namun, ada perumahan yang tidak jauh berbeda

dengan pemukiman, apabila penataannya salah atau tidak sesuai dengan keadaan 

sekitarnya. Menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kawasan 

permukiman merupakan bagian dari kawasan perkotaan dan pedesaan. "Kawasan 

pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan 

kegiatan ekonomi. "Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
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dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,permukiman perkotaan, pemusatan 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi" (pasal 1 ayat 10).

Kehidupan di perumahan selalu diwarnai dengan suasana yang sepi, 

dikawasan perumahan Taman Indralaya, dikarenakan disaat pagi hingga 

hari kondisi kehidupan di perumahan sibuk dengan aktivitas

terutama

menjelang sore

bekeija di sektor formal, adakalanya keseharian mereka untuk tinggal di 

perumahan sederhana tersebut sebagai tempat untuk beristirahat dan berkumpul

dengan keluarga, sedangkan hubungan antar tetangga dan warga setempat kurang 

terjalin dengan akrab, sehingga hal yang demikian itu akan melahirkan sebuah 

hubungan sistem sosial yang kurang beijalan dengan baik, dengan kondisi 

tersebut dapat menyebabkan tingkat individual yang tinggi, sehingga dapat 

memberi dampak terbatasnya komunikasi dan interaksi yang teijadi, dan 

menghilangkan suatu tujuan dari hubungan sosial yang teijalin.

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk individu memiliki jiwa naluri

sebagai makhluk sosial yang slalu membutuhkan bantuan dari orang lain agar

kehidupannya selalu berkembang, kebutuhan tersebut berasal dari luar dan dari

dalam, dari luar adalah kebutuhan akan rasa aman, ingin merasakan sebuah

kedamaian didalam hidupnya, kemudian manusia memiliki naluri untuk

menginginkan disayangi oleh orang terdekatnya, bisa saja keluarga dapat berperan

dalam hal itu, kemudian didalam diri manusia selalu memiliki jiwa semangat yang 

tinggi, dalam menjalani hidupnya. Yang kedua adalah kebutuhan dari luar, terdiri 

dari rasa simpati, imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi dan empati terhadap
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manusia lain, untuk mewujudkan itu semua maka manusia menjalin hubungan 

dengan individu atau orang lain bisa rekan kerja, teman sekolah dan tempat 

tinggal sehingga membentuklah suatu kelompok yang terjalin dalam hubungan 

sosial, kelompok itu terjadi karena memiliki kepetingan yang sama, antara

dan terjadilah suatu tujuan yang sama sehingga 

menampilakanlah rasa saling tolong-menolong, kerjasama, dan rasa persatuan 

yang tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Tonnies bahwa interaksi

Untuk menjalankan hidupnya, manusia harus berinteraksi dengan 
lingkungan sekitarnya, sehingga dapat melangsungkan kehidupannya dimanapun 
ia berada. Interaksi pada dasarnya adalah sebuah pengungkapan dari tindakan 
kehendak (Acts of will). Hasil dari tindakan kehendak ini adalah perkembangan 
hasrat kolektif, kehendak kolektif ini mirip dengan manusia. Ferdinand Tonnies7

Dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi pada dua orang atau lebih

individu dan kelompok,

merupakan proses interaksi sosial. Kemudian syarat yang terjadinya interaksi

sosial adalah adanya kontak dan komunikasi dianlara mereka. Salah satu bentuk

interaksi adalah kerjasama, kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai 

tujuan.

Proses interaksi sosial berlangsung menurut pola, yang sebenarnya 

berisikan harapan-harapan masyarakat tentang apa dan sepantasnya di lakukan 

dalam hubungan-hubungan sosial, harapan tersebut sebetulnya merupakan aturan 

permainan dalam pergaulan hidup pada hakikatnya terdiri dari aturan-aturan 

permainan. Dari proses interaksi sosial yang terjadi diantara individu ini akan 

menimbulkan hubungan sosial.

Prof.Dr. Wardi Bachtiar, M.S. Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parson. (Bandung : Rosda). Hal. 80
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Hbungan sosial yang terjadi didalam masyarakat di perumahan pada 

dasarnya mereka sebagai makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan orang 

lain, untuk menjalin hubungan tersebut maka di butuhkanlah sebuah interaksi 

sehingga terjalinnya sebagai sebuah hubungan.

Hubungan sosial adalah adanya pertemuan dalam suatu kegiatan yang 

saling mempengaruhi, yang menghubungkan kepentingan antar individu, individu 

dengan kelompok atau antar kelompok yang secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat menciptakan rasa saling pengertian dan keija sama yang cukup 

tinggi, keakraban, keramahan, serta menunjang tinggi persatuan dan kesatuan 

bangsa.

Dimana hubungan sosial yang terjadi antar keluarga selalu mengaitkan

pada hubungan yang bersifat khusus, adanya sebuah ikatan yang terjalin diantara

individu dan juga kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, 

merupakan suatu hubungan yang terjalin diantara anggota keluarga inti terhadap 

keluarga inti lain yang dinamakan dengan antar tetangga. Hal ini dapat 

disampaikan oleh Blumer dan Cooley dalam hakikat hubungan sosialnya :

Hubungan sosial itu pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai- 
nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian menjadi meningkat 
semacam pergaulan yang tidak hanya sekedar pertemuan fisik saja, merupakan 
pergaulan yang ditandai adanya saling berinteraksi. Sehingga masyarakat 
merupakan kerangka di dalam mana terdapat tindakan sosial yang bukan saja 
ditentukan oleh individu tetapi kelompok ( Herbert Blumer ).8

Menurut Cooley sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah yang disebut dengan kesadaran Subjektif dan 
individual sentimens dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong 
untuk berinsiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain.9

perasaan
manusia

8 Georgc Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT Grapindo Persada). 2002. Hal. 43 

George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta : PT Grapindo Persada). 2002. Hal. 47
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Hubungan sosial diawali dari rumah sendiri yang kemudian berkembang 

dalam lingkup sosial yang lebih luas. Hubungan sosial merupakan hubungan antar 

manusia yang saling membutuhkan, yakni dari tingkat yang sederhana, semangkin 

dewasa, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat 

hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks.

Ruang lingkup hubungan sosial terdiri dan lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat.

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah 
satu atap, berinteraksi satu sama lain serta keadaan saling ketergantungan, 
menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan10.

Dalam sebuah keluarga, peranan keluarga menggambarkan sebuah

perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam 

keluarga oleh didasari harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan 

masyarakat. Karena dari setiap anggota dalam keluarga memiliki perananya 

masing-masing, peranannya sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.

Di dalam sebuah keluarga juga mempunyai tugas pokok yaitu 

pemeliharaan fisik keluarga, pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada. 

pembagian tugas setiap anggotanya sesuai dengan kedudukan masing-masing, 

sosialisasi antar anggota keluarga, pengaturan jumlah anggota, pemeliharaan 

ketertiban, penempatan anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas dan

10 Salvicion. Sosialisasi Keluarga. (Jakarta : Persada). 2011. Hal 1
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membangkitkan dorongan serta semangat para anggotanya. Bukan hanya tugas 

pokok yang dimiliki keluarga, melainkan ada ftingsi yang dijalankan keluarga, 

fungsi pendidikan, firngsi sosialisasi, fimgsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi 

fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi biologis dan memberikan kasih 

sayang, perhatian dan rasa aman diantara keluarga serta membina kedewasaan 

kepribadian anggota keluarga. Dari keluarga inilah manusia membentuk 

memiliki hubungan sosial.

b. Lingkungan Masyarakat.

Masyarakat adalah tatanan kehidupan manusia yang bersama-sama 

mendiami suatu tempat, mentaati norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di 

tempat tersebut. Masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu masyarakat 

sederhana dan masyarakat yang sudah maju, pada masyarakat sederhana pola 

perekonomiannya sederhana atau belum sama seperti sebuah kelompok yang

agama,

manusia

berkembang dan mempunyai tujuan tertentu yang akan di capai bersama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yaitu seperasaan, 

sepenanggungan dan saling memerlukan, unsur-unsur inilah yang akan merasakan 

individu sebagai sebagai struktur sosial masyarakat. Dalam berhubungan sosial 

hendaklah saling tolong-menolong dan hidup rukun demi terciptanya 

yang damai dan tentram. Dengan menggunakan pikiran, naluri dan

suasana

perasaan,

keinginan dan sebagainya, manusia memberikan reaksi dan melakukan interaksi 

dengan lingkungannya, pola interaksi inilah akan menghasilkan suatu hubungan 

yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.
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Hubungan sosial harus didahului adanya kontak dan komunikasi, kontak

lain atau lebih memulai sebuahadalah hubungan antara satu dengan yang 

percakapan dengan saling mengerti dengan maksud dan tujuan tertentu masing- 

masing dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya kontak sosial dapat berlangsung 

melalui tiga bentuk yaitu antara individu dengan individu, dengan kelompok, dan

antara kelompok, kontak dapat terjadi antara langsung dan tak langsung, kontak 

terjadi secara langsung bisa bertatap muka, berbicara langsung dengan orang yang 

dituju, sedangkan kontak secara tak langsung bisa melalui hubungan lewat telpon, 

radio, internet, email, dan pesan.
;

Seperti halnya dengan komunikasi yang terjadi di perumahan Taman 

Indralaya, komunikasi antar keluarga inti tersebut sangat diperlukan untuk mereka

dalam menjalankan hubungan antar tetangga, dengan komunikasi masyarakat

dapat memahami dan mengerti maksud dari tujuan penyampai pesan, dalam

melakukan interaksi sosial.

Hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap 

dirinya, Hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap 

lingkungan seperti makan sendiri, berpakaian sendiri. Dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup serta memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia ( individu) 

tidak terlepas dari keberadaan individu lainnya. Karena sejak lahir 

mempunyai nalun untuk hidup bergaul dengan sesamanya, naluri ini merupakan 

salah satu kebutuhan manusia paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan hidup lainnya.

manusia

I 'g
i-
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Hubungan sosial ini yang terjadi di komplek perumahan sederhana Taman

solidaritas antar sesama antar keluarga inti,Indralaya cakupannya adalah 

pengadaptasian keluarga inti terhadap kondisi lingkungannya, kondisi kehidupan 

di perumahan, rasa kebersamaaan kehidupan antar keluarga inti dan keaktifan 

warga keluarga inti untuk mengikuti kegiatan yang ada di perumahan seperti, 

pengajian, arisan, dan acara dalam memperingati hari nasional. Hubungan sosial

terjalin antar keluarga inti disana kurang begitu solid, terutama dalam 

aktivitas keseharian, mayoritas warga keluarga inti disana memiliki suatu sikap 

individulistis, dan tidak terlalu membaur untuk bersilaturahmi sesama antar

yang

tetangga.

Kehidupan di perumahan memiliki berbagai macam variasi 

pengadaptasian, melalui beberapa proses antar keluarga inti, terutama tergantung 

pada lama waktu mereka tinggal diperumahan dan perpindahan dari daerah 

tertentu kedaerah yang lainnya, dimana jika warga yang sudah terbiasa dengan 

kehidupan yang ada di pedesaan, maka pengadaptasian yang berada di perumahan 

membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, sedangkan bagi warga yang 

sudah terbiasa hidup di perumahan sebelumnya, melakukan pengadaptasian 

terhadap lingkungan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang 

pada dasarnya bahwa didalam kehidupan manusia memiliki berbagai 

perbedaan dan dengan perbedaan itu menunjukkan kehidupan

macam

manusia.

Pengadaptasian yang dilakukan oleh anggota keluarga inti dan yang 

lainnya sama-sama membutuhkan proses waktu, ada yang lama ada yang cepat.

Tergantung bagaimana mereka memahami dari lingkungan yang berada di sekitar,
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dengan kondisi yang seperti itu, semua warga lambat laun akan terbiasa dengan

dan selalu mereka melakukan hubungan, rasa 

ada didalam lingkungan perumahan Taman

keadaan. Meskipun tidak semua

kebersamaaan pasti ada yang 

Indralaya ini, dengan kebersamaan inilah akan melahirkan suatu hubungan sosial, 

hubungan antar tetangga dalam mengajak tetangganya untuk berinteraksi sesekali

saja.

Hubungan sosial antar keluarga inti ini bukan hanya terjadi secara 

keijasama, juga hubungan sosial yang terjadi mencakup adanya konflik 

terjadinya kesalapahaman dalam menerima perkataan orang lain dan adanya 

perbedaan pendapat serta perselisihan dalam sebuah acara tertentu. Sehingga 

dalam hubungan sosial yang teijalin di dalam kehidupan pasti memiliki 

Persamaan tujuan untuk mencapai kehidupan yang selaras. Yang dituangkan oleh 

Cooley dalam penjelasannya mengenai *hubunngan sosial yang baginya 

merupakan bagian dari instansi.

Hubungan merupakan elemen penting dalam sebuah instansi, dengan 
untuk pencapaian tujuan, sehingga terciptanya suatu hubungan yang terjadi secara 
selaras dan seimbang.11

1. Menurut Kelompok 
a. Panguyuban

Panguyuban adalah sebuah ikatan sosial dimana para anggota di ikat secara 
bathin bersifat kekal dan alamiah, yaitu suatu kelompok panguyuban yang terdiri 
dari orang yang berdekatan tempat tinggal. Contoh RT, RW, serta antar keluarga. 
Sehingga Kelompok keluarga bisa dikatakan sebagai kelompok primer. Adalah 
kelompok yang ditandai adanya saling kenal mengenal antar anggotanya. Syarat 
terjadi kelompok ini adalah.
a. Anggota kelompok tersebut secara fisik berdekatan

11 Haryati. Hubungan Sosial. (Jakarta : Bumi Akasara). 2005. Hal 49
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b. Kelompok tersebut adalah Kecil
c. Adanya suatu kelanggengan antara kelompok yang bersangkutan

yang terpenting dalamSehingga hubungan sosial merupakan unsur 
terbentuknya produk-produk ini yang merupakan perwujudan kehendak manusia 

fundamental, kehendak tersebuat melahirkan kehendak rasional yangyang
disebut Gesselschaft, sedang kehendak natural adalah Gemeinschaft selama 
kesadaran otoritas akan timbul dari hubungan antar golongan maka kumpulan 
manusia ini dinamakan karakteristik Gesellschaft. Ferdinand Tonmes

Teori Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parson. (Bandung : Rosda). Hal 82
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1.5.2 Alur Pikir Hubungan Sosial Keluarga Inti Di Komplek Perumahan

Sederhana Taman Inderalaya.

Perumahan Taman Indralaya

I
Teori Hubungan Sosial (Gemeinschaft) 

(Ferdinand Tonnies)

t
Hubungan sosial

Bentuk hubungan sosial antar keluarga intiKarakteristik Keluarga Inti

di komplek perumahan sederhana Taman Indralaya• Berdasarkan suku (Ogan, 
Penesak, Jawa, Sunda)

• Berdasarkan Perekenomian
Ketjasama
Solidaritas sesama antar keluarga inti ( Gotong 
royong, membantu orang yang disaat terkena 
musibah)
Kehidupan di perumahan 
Rasa kebersamaan kehidupan antar tetangga 
Keaktifan dalam acara, pengajian, arisan dan 
acara memperingati hari nasional 
Persaingan 
Pertentangan

Adanya perbedaan pendapat
Terjadinya konflik, yakni kesalapahaman dalam
menerima kata-kata dari orang lain (Mudah

1.

2.Sumber : Hasil olahan peneliti 3.
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1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Komplck Perumahan sederhana Taman 

Indralaya, untuk mengetahui hubungan sosial yang terjalin antara keluarga inti 

dengan kehidupan keluarga yang menuju transisi. Karena ini merupakan 

komunitas kelompok keluarga inti yang baru berkembang khususnya yang ada di 

kota Indralaya yang memang tergolong dalam pusat kota yang berkembang, 

kemudian keluarga inti ini memiliki karakteristiknya dan saya bisa mengamati 

sebuah keadaan yang kelompok keluarga yang dinamis dan memilih perumahan 

sederhana untuk melihat ragam karakteristik dari masyarakat yang bervariasi

corak kehidupannya. Diantaranya:

1. Lokasinya strategis, dimana ini merupakan wilayah yang jaraknya dekat dengan 

Universitas Sriwijaya, dekat dengan kantor PEMDA, jalur lalu lintas yang sudah

lancar

2. Penduduk yang bermukim di perumahan sederhana Taman Indralaya 

merupakan suatu kawasan wilayah transisi dimana lokasi perumahan terletak di 

daerah pinggiran Desa dan Kota.

3. Penduduknya banyak yang bekeija di sektor Informal.

4. Kumpulan dari keluarga inti yang tinggal di komplek perumahan sederhana 

Taman Indralaya
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1.7.2 Sifat dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif kualitatif,13 dalam 

metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan suatu fenomena yang di 

sertai dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah dinarasikan kedalam 

bentuk ilmiah. Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah sebagai suatu 

penelitian deskriptif yang menjelaskan fenomena dari variabel penelitian sehingga 

dengan mudah diuraikan dan dinarasikan. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem nilai pemikiran ataupun suatu kelas pada peristiwa sekarang.14

Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan

menggunakan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif tidak bermaksud

untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi 

kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi melainkan lebih terfokus kepada 

representasi terhadap fenomena sosial.15

a. Data dan sumber data

Menurut Lofland sumber utama dari penelitian adalah kata-kata dan tindakan 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 16

13 Soeharto. Metode penelitian. (Jakarta: Aksara Prcnada). 1955. Hal 53 

uNatsir. Metode penelitian. (Jakarta : Aksara prenada). 1983. Hal 63

15 Bwhan Bungin. Metode Penelitian sosial. (Jakarta: Grapindo persada). 2003. Hal 52

16 Moelong.Metode penelitian . (Jakarta : Aksara prcnada). 1990. Hal 112
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Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta 

keterangan-keterangan atau informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian. 

Data ini penulis dapatkan dari hasil wawancara mendalam kepada informan yang 

lelah di tentukan. Adapun alat yang digunakan seperti pedoman wawancara, alat 

perekam dan buku catatan sebagai hasil wawancara terhadap anggota kelompok 

tani setempat yang berada di Perumahan sederhana taman Indralaya.

2. Data sekunder, yaitu data penunjang dari data primer. Data sekunder adalah

yang diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti buku dan

dokumen yang didapat dari lokasi penelitian, foto, dan keterangan yang didapat 

dari sumber pendukung lainnya yang memberikan pemahaman berkaitan dengan 

fokus penelitian misalnya artikel dari majalah, literature, maupun laporan 

penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku 

pedoman wawancara serta buku dan otobiografi kelurahan Indralaya indah, yang 

berisi keadaan wilayah desa, penduduk, dan kondisi sosial budaya.

1.7.3 Penentuan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian17. Didalam penentuan informan 

digunakan dengan cara ditetapkan sengaja oleh peneliti. Jumlah Infroman Seluruh

Moelong. Metode penelitian sosial. (Jakarta : Grapindo Persada). 2001. Hal 90
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. Jadinya berjumlah 10 orang, 4 orang Ibu-Ibu, dan 4 orang ayah dan 2 orang anak 

informan yang kami gunakan di tempat lokasi penelitian yaitu.

• Kepala Rumah Tangga yang tinggal di dalam keluarga inti

• Istri yang bekerja di sektor formal dalam keluarga inti

• Istri yang sebagai ibu rumah tangga di keluarga inti

• Keluarga inti yang merupakan anak kandung/ angkat yang belum menikah

1.7.4. Batasan Pengertian

1. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam 

masyarakat, secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang 

merupakan organisasi terbatas,dan mempunyai ukuran minimum, terutama pihak-

pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.

2. Keluarga Inti merupakan suatu bentuk keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu

dan anak yang belum menikah,

3. Hubungan sosial

Hubungan sosial diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap 

dirinya, Hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap 

lingkungan seperti makan sendiri, berpakaian sendiri. Dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup serta memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia ( individu) 

tidak terlepas dari keberadaan individu lainnya. Karena sejak lahir 

mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya, naluri ini merupakan

manusia
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salah satu kebutuhan manusia paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan hidup lainnya.

Hubungan sosial adalah adanya pertemuan dalam suatu kegiatan yang 

saling mempengaruhi, yang menghubungkan kepentingan antar individu, individu 

dengan kelompok atau antar kelompok yang secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat menciptakan rasa saling pengertian dan kerja sama yang cukup 

tinggi, keakraban, keramahan, serta menunjang tinggi persatuan dan kesatuan 

bangsa

1.7.5. Komunitas

Kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu

daerah tertentu(kamus besar bahasa indonesia), komunitas adalah kesatuan hidup

manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan yang berinteraksi

I Xmenurut sistem adat istiadat serta terikat oleh rasa identitas komunitas

Sedangkan menurut Soekanto 19 komunitas suatu kelompok baik itu besar maupun 

kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok 

tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup utama.

20 • • •komunitas yang memiliki ciri-ciri yang lebih homogeny, karakteristik 
pengikat homegenisasi.Komunitas adalah agama, bahasa, daerah asal, pekerjaan, 
jenis kelamin. Jadi pusat komunitas adalah keluarga penduduk yang berada di 
komplek Taman Indralaya.

18 Koentjaraningrat. Komunitas. (Jakarta : Persada). 1990.Hal 148 

19,9 Soekanto. Komunitas. ( Jakarta: Persada). 1990. Hal 162-163 

20 Burhan Bungin. Komunitas (Jakarta: Persada). 2001. Hal..
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1.7.6 Unit analisis

Unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian. 

Unit atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah keluarga Inti 

di Komplek perumahan Taman Indaralaya kabupaten Ogan Ilir.

1.7.7 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah

1. Pengamatan secara langsung atau observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, 

mengamati secara langsung yakni dengan melihat aktivitas sehari-hari yang 

berada dilingkungan perumahan, melihat bagaimana kehidupan disaat mereka 

melakukan hubungan dengan tetangga sebelah, disaat ketika susana pagi mereka 

ada yang pergi ke Kantor, ke Pasar, ke Sekolah, dan membuka usaha, sehingga 

disaat menjelang siang hari suasana yang ada di perumahan ini terlihat sepi, dan 

akan terlihat ketika disore hari mereka banyak yang pulang dari aktivitas bekeija 

sehari-hari mereka dan disaat mengadakan acara di komplek perumahan 

sederhana Taman Indralaya, observasi ini dilakukan selama 4 Bulan dari bulan 

bebruari- Mei 2012, pada saat itu peneliti berjalan-jalan disekitar perumahan 

sampai sering menginap di perumahan agar bisa langsung melihat kondisi 

keadaan di perumahan dari pagi hingga malam hari.
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2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dalam penelitian adalah berupa pertanyaan yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide interview) dengan tujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam proses penggalian informasi. Guide interview 

memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pikiran dan 

perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti.

1.7.8 Teknik analisis data

Teknik analisa dalam penelitian inimenggunakan analisa induktif analitik. 

Menurut Miles dan Habermas, analisa data kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan

yang terjadi.

a. Tahap reduksi data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada 

dilapangan yang telah terlebih dahulu terkumpul, data dilapangan tersebut 

selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan 

maksud penelitian, data yang cocok dengan penelitian yang akan peneliti ambil.

b. Tahap penyajian

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai mendeskrifsikan komplek 

perumahan Taman Inderalaya dan sekitarnya. Peneliti akan menyajikan dalam
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bentuk cerita, kemudian data tersebut diringkas dan disajikan dalam bentuk

kalimat yang dimengerti

c. Tahap kesimpulan

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran disetiap makna

yang muncul dari data mengenai pola hubungan sosial antar keluarga inti . Setiap

data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data

yang didapat dan juga melalui diskusi dengan informan setempat ( Antar keluarga

inti)
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