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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Gandi dkk (2017), mengenai Jaringan Sosial Petani Dalam SistemIjon Pada 

Pertanian di Desa Pangenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Tujuan 

penelitian ini antara lain adalah mengetahui jaringtan sosiaol petani dalam 

pelaksanaan sistem ijon pada masyarakat desa Pangenteran kecamatan Pulosari 

Kabupaten Pemalang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif 

yang berupa data deskriptif yang berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati dan tidak mengandalkan bukti berdasarkan 

logika matematis, prinsip angka dan metode statistik.Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah 1) perubahan fungsi lahan dari kebun menjadi pertanian 

sayuran disebabkan oleh adanya inovasi pertanian.Hasil pertanian sayuran di Desa 

pangenteran mayoritas dijual dengan menggunakan system ijon dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu petani buruh, petani kebun, dan petani besar, 

2) sistem ijon yang berlangsung di Desa Pangenteran membentuk jaringan sosial 

petani dengan para aktor (petani lain, tengkulak, pedagang dan pemerintah) yang 

saling terkait satu sama lain atau bersifat transitif, 3) Mekanisme berjalannya 

sistem ijon diawali dengan peminjaman modal petani kepada tengkulak yang 

membuat terjadinya keterikatan pada setiap aktor. Keterikatan yangt terjadi dalam 

sistem ijon adalah keterikatan ekonomi dan keterikatan 

budaya.Perbedaanpenelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

terletak pada objek yang diteliti yaitu jaringan sosial pada sistem ijon. Kemudian 

terletak pada tujuan penelitian dan tempat penelitian.Penelitiandiatas belokasi di 
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Desa Pangenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang.Persamaan pada 

penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi.Analisis yangdigunakan terletak pada 

verifikasi data atau keabsahan data dan teriangulasi data. 

Mulyoutami(2017), mengenai Jaringan Dan Keputusan Migrasi Untuk 

Penguasaan Lahan Kasian Komunitas Petani Coklat Migran Bugis di Sulawesi 

Tenggara. Tujuan penelituan ini antara lain, 1) Menganalisis model dan pola 

jejaring migrasi yang terbentuik dalam upaya mengakses lahan pertanian dan 

perkebunan, 2) Menganalisis bagaimana jejaring migrasi menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam tangga migrasi. Studi ini menunjukkan bahwa 

lahan merupakan motivasi utama para migrant bugin ke daerah Sulawesi 

Tenggara.Metode pengambilan data penelitian ini menggunakan survei 

rumahtangga diimplementasikan untuk mengelompokkan pelaku migrasi dan 

mengaitkan dengan faktor-faktor penentu migrasi lainnya. Dengan menggunakan 

kerangka analisis yang lebih kearah kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk mendukung analisis kualitatif dan memberikan gambaran yang lebih detail. 

Survei rumahtangga dilakukan dengan menggunakan sampel kecil yang hanya 

mampu menggambarkan kondisi pada kedua desa yang akan diteliti. Perpindahan 

komunitas Bugis ke Tenggara dibag menjadi tiga fase besar yang ditandai dengan 

program pengembangan komoditas pada setiap priode waktu. Periode tersebut 

adalah revolusi hijau dengan komodita padi (tahun 1970 – 1780-an), yaitu fase 

awal (1980 – 2000-an) dan fase lanjutan (2000-an hingga kini). Pada setiap 

periode ini, pengambilan keputusan migran berdasarkan pertimbangan 
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rumahtangga, bukan hanya individu.Beberapapola jaringan migran sengaja atau 

tidak sengajadibentuk oleh para migran tersebut, meliputi migrasi karena jaringan 

kekerabatan, migrasi atas hubungan patron danklien, serta migrasi yang terjadi 

karena penempatan pekerjaan.Pola jaringan yang keempat adalah pola yang 

digunakan oleh para migrant yang sudah terlebih dahulu ada di 

Sulawesi.Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ayang dilakukan 

adalahpada obyek penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan metode 

pengumpulan data. Obyek penelitian di atas adalah penguasaan lahan, lokasi 

peneltian dilakukan di Sulawesi tenggara. Tujuan penelitian diatas terdapat dua 

tujuan mendasar yaitu (a) menganalisis model dan pola jejaring migrasi yang 

terbentuk dalam upaya mengakses lahan pertanian dan perkebunan, (b) 

menganalisis bagaimana jejaring migrasi menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam rumah tangga migran. Perbedaan metode pengupulan data 

penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu menggunakan metode survei rumah 

tangga. Analisis data sebenarnya hampir sama akan tetapi yang mempedakan 

adalah penggunaan program koputer yaitu NodeXL, aplikasi yanjg dikembangkan 

dalam program Microsoft Exel khusus untuk membuat diagramatik jaringan 

sosial. 

Rengkuti (2009), mengenai Analisis Peran Jaringan Komunikasi Petani 

Dalam Adopsi Inovasi Traktor Tangan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi dan analisis terhadap jaringan 

komunikasi petani pengguna traktor tangan dan melakukan analisis untuk 

mengetahui hubungan karakteristik individu petani dan karakteristik usaha tani 
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dengan jaringan komunikasi serta pengaruh ciri-ciri inovasi terhadap tingkat 

kecepatan inovasi traktor tangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk pengumpulan data promer dan sekunder dilakukan melalui survei dan 

wawancara. Analisis bersifat deskriftif korelasional yang dilakukan menggunakan 

teknik sampling populasi. Analisis jaringan sosial kounikasi petani dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan sosiometri. Untuk membantu pengujian 

statistikk regresi linear berganda dan uji keterandalan kuesioner digunakan 

komputer dengan program Statistical Program for Sosial Science (SPSS) for 

Windows Version 11.00.Penggunaan traktor tangan di Indonesia terus meningkat 

karena makinterbatasnya waktu, serta tenaga kerja manusia dan ternak untuk 

mengolah lahan sawah. Salah satu permasalahannya adalah bahwa proses adopsi 

inovasi traktor tangan masih rendah karena peran jaringan komunikasi petani yang 

belum dinamis. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Neglasari (Kabupaten 

Cianjur, Jawa Barat) ini menunjukkan bahwa dalam sosiometri jaringan 

komunikasi, interaksikomunikasi dalam adopsi inovasi traktor tangan membentuk 

jaringan yang cenderung terbuka, berbentuk bintang, atau roda. Pada umumnya 

hubungan komunikasi dilakukan dua arah dan sangat didominasi oleh tokoh-tokoh 

masyarakat yang berperan sebagai star.Jaringankomunikasi petani dalam 

kaitannya dengan nilai keterkaitan, keragaman, kekompakan dan keterbukaan 

kelompok tani, secara umum masih tergolong sedang dan rendah. Waktu yang 

dibutuhkan petani untuk mengadopsi inovasi teknologi traktor tangan dengan 

kategori perintis mencapai 31.4 persen, pelopor 23.7 persen, mayoritas dini 22.5 

persen, mayoritas lambat 11.2 persen, dan kolot 11.2 persen. Produktivitas lahan 
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berpengaruh positif terhadap tingkat keragaman (0.017) dan tingkat kekompakan 

(0.213), tetapi berpengaruh negatif terhadap tingkat keterkaitan (-0.472) dan 

tingkat keterbukaan (-0.642).Biayapengolahan lahan hingga siap tanam 

berpengaruh positif terhadap tingkat keragaman (0.162) dan tingkat 

kekosmopolitanan (0.173), dan mempunyai kontribusi terbesar terhadap jaringan 

komunikasi pada tingkat kekompakan dengan nilai nyata 0.204. Harga gabah di 

tingkat petani berpengaruh negatif terhadap keterikatan (-0.067), tetapi 

berpengaruh positif terhadap jaringan komunikasi dengan tingkat keragaman 

(0.087), kekompakan (0.040) dan tingkat keterbukaan (0.080) (Rangkuti, 2009). 

Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan beberapa kesamaan dengan 

penelitian saat ini.Kesamaanterlihat pada alat analaisis yang menggunakan 

sosisogram untuk mengetahui gambaran aliran komunikasi antar petani. 

Perbedaannya terdapat pada: (a) obyek yang digunakan yaitu jaringan 

komunikasi, walaupun sama-sama menganalisis jaringan akantetapi fokus obyek 

penelitian ini terletak pada peran jaringan komunikasi, (b) subjek yang digunakan 

yaitu petani secara umum yang mana bukan petani dalam suatu komoditas tertentu 

karena yang dianalaisisis petani dalam penggunaan traktor tangan, (c) lokasi dan 

waktu penelitian pada penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Cianjur Jawa Barat, (d) terdapat penarikan sampel untuk responden yang akan di 

teliti dari populasi yag ada, (f) Untuk membantu pengujian statistik regresi linear 

berganda dan uji keterandalan kuesioner digunakan komputer dengan program: 

Statistical Program for Social Science (SPSS) for Windows Version 11.00. 
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2.2 Analisis Jari,gan Sosial 

Jaringan sosial menurut (Agusyanto 2007) merupakan suatu jaringan tipe 

khusus, dimana „ikatan‟ yang menghubungkan suatu titik lain dalam jaringan 

adalah hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini maka secara langsung atau 

tidak langsung yang menjadi suatu yang menjadi suatu jaringan sosial adalah 

manusia (person).Mungkinsaja, yang menjadi suatu anggota suatu jaringan sosial 

itu berupa sekumpulan dari orang yang mewakili titik-titik seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, jadi tidak harus satu titik diwakili satu orang, 

missalnya organisasi, instansi, pemerintan atau Negara (jaringan- jaringan Negara 

nonblok). 

Sementara itu, hubungan sosial atau saling terhubungan, menurut (Zanden 

dalam Agusyanto 2007) merupakan interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif 

cukup lama atau permanen) yang akhirnya diantara merekaterikat satu samalain 

dengan atau oeleh seprangkat harapan yang relative stabil. Berdasarkan hal ini, 

hubungan sosial bisa dipandang sebagai sebagai sesuatu yang seolah-olah 

merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu orang 

(titik) dengan orang lain dimana melalui jalur atau saluran tersebut bias dialirkan 

sesuatu, missal barang, jasa atau informasi. Sebagai contoh, Amir mempunyai 

hubungan sosial dengan Terjo dalam hal tuikar-menukar peangko. Antara Amir 

dan Terjo dalam hal ini bisadikatakan mempunyai saluran atau jasa jalur yang 

menghubungkan mereka, yangbisa digunakan untuk mengalirkan perangko, baik 

dari Amir menuju Terjo maupun sebaliknya. 
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Hubungan sosial antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan 

peran dari masing-masing lawan interaksinya.Tingkah laku yang diwujudkan 

dalam suatu interaksi sosial itu sistematik, meskipun para pelakunya belum tentu 

menyadarinya. Ada pengulangan tingkah laku untuk hal-hal yang sama dalam 

situasi yang sama, ini menandakan adanya suatu keteraturan dan adanya „sesuatu‟ 

yang membuat tingkah laku yang diwujudkan menjadi teratur. 

Pendekatan jaringan sosial atau analisis sosial mulai berkembang karena 

rasa ketidak puasan para ahli antropologi sosial terhadap analisiss structural-

fungsional yang konfensional (Boissevain dan Wolfe dalam Agusyanto 

2007).Ketikapara ahli antropologi sosial mulai mengarahkan perhatian pada 

masyarakat yang lebih kompleks, mereka mulai banyak mengalami atau 

merasakan kekurangan dari pendektan struktur-fungsional yang digunakan. Hal 

ini dikarenakan pendektatan struktur-fungsional yang digunakan itu dibangun 

melalui studi-studi tentang masyarakat tribal dan masyarakat yang lebih 

sederhana, dimana perubahan yang terjadi di sana adalah lambat sehingga tidak 

memadai ketika diterapkan pada masyarakat yang lebih kompleks dimana 

perubahan yang dialami adalah relatif cepat.  

Epstein dan Mitchell secara terpisah memberikan pernyataan atas 

pemisahan secara konseptual terhadap keteraturan-keteraturan didalam jaringan 

hubungan sosial tersebut (Eipsteun dan Mitchell dalam Agusyanto 2007). Mereka 

membagi menjadi tiga keteraturan, yaitu: 

1. Keteraturan struktural (structural order), dimana perilaku orang-

orangdiinterpretasikan dalam term tindakan-tindakan yang sesuang dengan 
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posisi-posisi yang mereka duduki dalam suatu perangkat tatanan posisi-

posisi, seperti dalam sebuah pabrik, keluarga, asosiasi sukarela, organisasi 

dan sebagainya; 

2. Keteraturan kategorikal (categorical order), dimana perilaku seseorang di 

dalam situasi-situasi yang tidak terstriktur bias dinterpretasikan ke dalam 

term streotipe-streotipe sepeti kelas, ras atau suku bangsa, dan sebagainya; 

3. Keteraturan personal (personal order), dimana prilaku orang-orang, baik di 

dalam situasu yang terstruktur maupun tidak, bisa diinterpretasikan ke dalam 

pengertian ikatan-ikatan personal yang dimiliki seorang individu dengan 

orang-orang lain.  

Bila ditinjau dari tujuan hubungan soaial yang mebentuk jaringan-jaringan 

sosial yang ada dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan 

sosial, yaitu; (1) Jaringan interest (jaringan kepentingan) dimana hubungan 

hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan yang 

bermuatan kepentingan, (2) Jaringan sentiment (jaringan emosi), yang berbentuk 

atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi. 

Jaringan power, dimana hubungan-hubungan sosial yang mebentuknya 

adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan power. Masing-masing 

jenis/tipe jaringan sosial tersebut memiliki “logika situasional” yang berbeda satu 

sama lain (Agusyanto, 2007). 

Beberapa tokoh sosiologi baik klasik maupun modern telah memiliki 

perhatian tersendiri tentang analisis jaringan. (Simmel dalam Wahyudi 2005) 

mengatakan nahwa tugas inti dari pendekatan jaringanadalah untuk mengetahui 
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“struktur dari relasi sosial”. Sementara (Durkheim dalam Wahyudi 2005) yang 

meneliti tentang morfologi sosial, menyebutkan bahwa analisis morfologi 

mencakup jumlah, nature, ukuran, arrangement, dan interelasi dari bagian bagian 

dalam jaringan. 

(Jacob Moreno dalam Wahyudi 2005) juga menaruh perhatian pada 

“proses ketertarikan dan ketidak sukaan di dalam kelompok”. Ia mencari cara 

untuk mengkonseptualisasikan dan mengukur proses tersebut. Kepada anggota 

kelompong eksperimen Moreno mempertanyakan tentang “siapa yang mereka 

sukai dan dengan siapa mereka akan mempergunakan waktunya dalam suatu 

aktivitas”. 

(Alex Bavelas dalam Wahyudi 2005) juga merupakan salah seorang yang 

menstudi tentang bagaimana “struktur jaringan mempengaruhi arus komunikasi di 

dalam kelompok”. Sedangkan (Harold Leavitt dalam Wahyudi 2005) yang 

mengikuti Bavelas menstudi tentang pola komunikasi 

mepengaruhiaruskomunikasi di dalam kelompok”. Menurutnya pesan hanya dapat 

berjalan dengan mengikuti perintah dan melalui orang orang tertentu. 

Analisis jaringan juga dipengaruhi oleh disiplin antropologi.Misalnya(S.F 

Nadel dalam Wahyudi 2005), baginya struktur itu mengindikasikan aransmen dari 

bagian-bagian yang tertata, dimana dapat juga berfungsi sebagai transposable, 

menjadi alur relasi di dalam varians-varians dimana bagian bagian variable itu 

merupakan variabl. Struktur harus konsentrasi pada property dari relasi aktor – 

aktor(Wahyudi, 2005).  
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Menurut presfektif (jaringan dalam Wahyudi 2005) dikatakan bahwa 

struktur sosial merupakan bentuk ikatan diantara posisi atau titik.Dalamhal ini ada 

beberapa properti penting dalam sosiologi jaringan, yakni jumlah ikatan, 

keterhubungan, resiprositas ikatan, transitivitas ikatan, kepada ikatan, kekuatan 

ikatan, jembatan, broker, sentralitas, dan ekuivalensi. 

Secara kategoris, teori atau perspektif analisis jaringan setidaknya dapat 

dilakukan dengan dua pendekatan melalui teori pertukaran (rasional), dan teori 

interaksionisme. 

 

2.3 Perkebunan Kopi 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola 

dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk meweujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebuan dan masyarkat (UU No 18 Tahun 

2004 tentang Perkebunan) 

Menurut letak astronomisnya, Indonesia terletak 6° LU (Lintang Utara) – 

11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur 

Timur). Posisi astronomis indonesia tersebut merupakan Negara yang memiliki 

ilkim tropis (Daldjoeni dalam Oktasari, 2014). Secara umum, negara – negara 

tropis yang memiliki macam kelebihan seperti tanah nya yang subu, curah hujan 

yang tinggi, sinar matahari yang melimpah, flora fauna yang beranekaragam, dan 

sumber daya alam yang melimpah.Sumberdaya alam tersebut meliputi 



19 

 

    

pertimbangan, hasil laut dan juga hasil dari sector perkebunan. Salah satu sumber 

daya alam yang menjadi komoditas unggulan sejak dahulu sampai saat ini adalah 

sector perkebunan khususnya kopi(Oktasari & Trilaksana, 2014). 

Pada dasarnya tanaman kopi memang cocok dengan iklim dan jenis tanah 

pada dataran tinggi. Pohon kopi robusta tumbbuh memuaskan bahkan pada 

ketinggian kurang dari 1.000 kaki di beberapa daerah, tapi masa hidupnya hanya 

sekitar sepuluh tahun sedangkan untuk kolpi Arabika pada ketinggian 3.000 

menjadi 4.000meter dengan masa hidup bias mencapai tiga puluh tahun 

(Tjokrowinoto dalam oktasari, 2014). Menurut statistik tanah yang digarap untuk 

semua jenis kopi di jawa dan di pulau-pulau lain di hindia belanda pada tahun 

1919 adalah 142.272 hektar, dimana 112.138 hektar berada di jawa. Dari daerah 

ini, 110.903 hektar ditanami kopi robusta, 15.314 hektar dengan Arabika, 4.940 

dengan Liberica, dan 11.115 dengan vrietas lain (Ibid dalam oktasari 2014). 

Pada tahun 1920 petani di seluruh Indonesia mulai menanam kopi sebagai 

komoditas perkebunan yang diperdagangkan (Siswoyo dalam Oktasari 

2014).Beberapahal menjadi latar belakang munculnya perkebunan kopi 

rakyat.Diantaranya kopi memiliki pangsa pasar yang cukup baik.Pangsa pasar 

kopi meliputi nasional daninternasional. Nilai ekonomis kopi yang layak 

diperhitungkan, menjadikan kopi banyak diminati oleh para petanikebanyakan 

para petani kopi terdorong oleh tetangga ataupun kerabat yang terlebih dahulu 

menanam kopi Furnivall dalam(Oktasari & Trilaksana, 2014). 
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2.4 Landasan Teori 

2.4.1 Paradigma Difinisi Sosial 

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma difinisi 

sosial.Paradigmadifinis sosial ini adalah salah satu aspek khusus karya Max 

Weber. Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antara 

hubungan sosial kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoaalan 

sosiologi.Intitesisnya adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Yang 

dimaksudkannya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang 

sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang 

diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya 

dengan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Contoh tindakan sesorang 

melempar batu ke dalam sungai buakan merupakan tindakan sosial. Tapi, tindakan 

tersebut berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melempar batu tersebut 

menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu seorang yang sedang 

memancing (Ritzer, 2014). 

Bertolak dari kosep tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial dan 

antar hubungan sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi 

sasaran penelitian yaitu: 

1. Tindakan nyata yang bersifat mebatin sepenuhnya dan bersifat subyektif. 

2. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang 

sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan diam diam-diam. 

3. Tindakan itu diarahkan kepada seorang atau kepada beberapa individu. 
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4. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang 

lain. 

Maksud dari poin-poin diatas jika dikaitkan dengan tindakan sosial yang ada 

di lingkup petani, bahwa tindakan seorang aktor (petani) yang memberikan makna 

subyektif yang diarahkan kepada yang akan menerima tindakan tersebut dan 

begitu pula sebaliknya. Tindakan tersebutlah yang menimbulkan hubungan yang 

erat dari aktor atas tindakan yang mempanyani nilai yang positif. Hal tersebut 

yang menjadikan tindakan berulang-ulang menjadikan hubungan terus menerus 

menjadi budaya walaupun aktor tersebut terkadang tertindas akan tetapi sang 

aktor tidak mengetahuinya. 

Ada tiga teori yang termasuk ke dalam paradigma sosial ini.Teoritersebut 

yakni: Teori aksi (Action Theory), Interaksionisme Simbolik Simbolic 

interaktionism), dan fenomenologi (Phenomenology). Ketiga-tiganya jelas 

mempunyai beberapa perbedaan, tapi juga mempunyai beberapa persamaan dalam 

factor-faktor yang menentukan tujuan penyelidikannya serta gambaran tentang 

pokok persoalan sosiologi menurut masing-masing yang dapat mengurangi 

perbedaannya 

1. Teori Aksi (Action Theory) 

Teori aksi ini menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses 

di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif 

tentangsarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, 

yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem 

kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. Di 
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dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala bagi aktor itu, aktor 

mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas (Ritzer, 2014: 

49-50). 

2. Interaksionisme simbolik (Simbolic Interaksionism) 

Interaksionisme simbolik merupakan cabang kedua dari Behaviorisme 

Sosial.Interaksionisme bercirikan sikap (attitude) dan arti 

(meaning).Dalam aliran imitasi sugesti titik beratnya dalaha masalah 

gejala atau fenomena; interaksionisme simbolik berorientasi pada diri atau 

pribadi (personality).BagiBlumer interaksionisme simbolik bertumpu pada 

tiga premis: (1) Manusia bertindak sesuatu berdasarkan makna-makna 

yang ada pada sesuatu itu pada mereka, (2) Makna tersebut berasal dari 

interaksi sosial seseorang dengan orang lain, (3) Makna tersebut 

disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung. Inetraksionisme 

simbolik selanjutnya yang diketengahkan Blumer mengandung jumlah 

root images atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut; (1) 

masyarakat terdiri dari manusia yangberinteraksi, (2) Interaksi terdiri dari 

beberapa kegiata manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia 

yang lain, (3) Objek-objek tidak mempunyai makna yang instrinsik, makna 

lebih merupakan interaksi simbolis, (4) Manusia tidak hanya mengenal 

objek eksternal, mereka juga dapat melihat dirinya sebagai objek, (5) 

tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia 

itu sendiri, (6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh 

anggota-anggota kelompok (Bachtiar, 2006). 
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3. Fenomenologi (Phenomenology) 

Persoalan pokok yang hendaki diterangkan teori ini justru menyangkut 

persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan 

bermasyarakat itu dapat terbentuk. Alfred Schutz sebagai salah satu orang 

teori ini bertolak dari pandangan Weber pula, yang terakhir ini 

berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi satu hubungan sosial bila 

manusia memberikan arti atau makna tertentu dari tindaakannya itu, dan 

manusia lain memahami pula tindakannya itusebagai suatu yang penuh 

arti. Schutz mengkhususkan perhatiannya pada satu bentuk dari 

subyektivitasyang disebutnya antar subyektivitas.Konsepini menunjuk 

kepada pemisahan keadaan subyektiv atau secara sederhana menujuk 

kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok 

sosial yang berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan 

sosial itu terjadi, tergantung pada pengetahuan tentang peranan masing-

masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi(Ritzer, 

2014). 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan bahwa penelitian ini mengarah 

kepada individu yang melakukan hubungan dengan individu lainnya. Sejalan 

dengan (Agusyanto, 2007)yang menjadi pusat perhatian penelitian ini adalah 

petani kopi, dengan individu yang menjadi bagian dari petani kopi yang selalu 

melakukan hubungan dengan individu lainnya termasuk juga sekaligus pedagang 
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kopi yang ada di tempat penelitian. Hal ini dikarenakan di dunia ini bisa dikatakan 

bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan 

hubungan sosial dengan manusia lainnya di dalam masyarakatnaya. 

Paradigma definisi sosial menjelaskan bahwa dalam tindakan sosial, 

manusia sebagai individu yang kreatif dan bebas yang mempunyai berbagai cara 

untuk mencapai suatu tujuannya. Di balik hal tersebut ada beberapa yang menajdi 

pembatas individu dalam melakukan tindakannya seperti sistem sosial, struktur 

sosial, dan norma-norma yang terjadi dalam jaringan sosial. 

Hubungan antar individu maupun masyarakat terdapat sebuah sistem yang 

mempumyai makna dan meberikan manfaat timbal balik sehingga hubungan 

tersebut terus terjaga.Ibrahim(2003) menjelaskan bahwa sistem sosial adalah 

sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik 

relative konstan.Hubungan sejumlah orang dan kegiatan itu berlangsung terus 

menerus. Dari definisi itu terdapat tiga hal yang poko yaitu; (a) dalam setiap 

sistem ssosial ada sejumlah orang dan kegiatan, (b) orang-orang atau kegiatan-

kegiatan itu berhubungan secara timbal balik, (c) hubungan yang bersifat timbale 

balik ini bersifat kostan. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial 

merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (elemen atau komponen) 

yaitu; (a) orang atau kelompok bersifat kegiatan, (b) hubungan sosial yang 

termasuk didalamnya norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur hubungan atar 

orang atau kelompok tersebut (Ibrahim, 2003) 

Kegiatan atau hubungan sosial yang dilakukan oleh manusia juga terdapat 

struktur sosial.Struktur sosial erat sekali hubgungannya dengan sistem 
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sosial.Sistem sosila menitik beratkan perhatiannya pada sejumlah orang atau 

kelompok dan kegiatan yang mempunyai hubungan timbale balik relative tetap, 

dan struktur sosial membahas pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu 

sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian-rangkaian hubungan sosial yang 

relative stabil dalam satu jangka waktu tertentu (Ibrahim, 2003). 
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Bagan2.1.Struktur Kerangka Pemikiran

Sosiologi 

Individu 

Pedagang Kopi 

Petani Kopi 

Petani Kopi 

Tindakan Orang Lain 

Paradigma Definisi Sosial 

Tindakan Sosial 

Hubungan Sosial 

~Sistem Sosial dan Struktur Sosial 

~Norma-Norma 

~Kebudayaan 

Jaringan Sosial 


