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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
	Dalam suatu pengelompokan gejala kejiwaan yang timbul antar anggota kelompok adalah adanya interaksi social. Dalam interaksi social ini adanya bentuk-bentuk dan adanya teori-teori dari pendapat para ahli tentang interaksi social. dalam kehidupan sehari-hari diperlukan interaksi, maka dari itu kita perlu mengetahui bentuk-bentuk dalam melakukan interaksi social untuk menunjang agar hubungan interaksi kita sesama manusia baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Arti interaksi social itu pun berbeda-beda banyak teori tentang interaksi social baik itu tokoh-tokoh yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang interaksi social tersebut.
I.2 Rumusan Masalah 
\	1. Apa saja bentuk-bentuk interaksi social?
	2. Teori-teori interaksi social menurut para ahli!
I.3 Tujuan
		Adapun tujuan dari permasalahan di atas adalah :
	Untuk mengetahui bentuk-bentuk interaksi social

Untuk mengetahui pemahaman tentang interaksi social menurut para ahli






BAB II
PEMBAHASAN

II.1 Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
	Pendapat tentang bentuk-bentuk interaksi social menurut :
	Merton Deuttah terbagi atas :

	Kerja sama/Coorperation

	Dalam memberi pengertian kerja sama, S.S. Sargent merumuskan: “…is coondinated effort dricted toward a sharable goal. It is most likely to occler in situations where an end cannot be attained by purely individual effort”.

Pada pokoknya kerja sama diartikan sebagai terpusatnya berbagai usaha secara langsung untuk tujuan terpisah.
Hal ini merupakan kesesuaian dengan situasi di mana tujuan akhir dapat dicapai dengan usaha khusus individu. Ada pula yang menunjukan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk interaksi social di mana tujuan kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga seorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga mencapai tujuan.
	Proses timbulnya kerja sama

Proses timbulnyakerja sama ini adalah apabila individu menyadari mempunyai tujuan/kepentingan yang sama pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam bentuk kerja sama tersebut ada kesedihan dari seseorang anggota kelompok untuk mengganti kegiatan anggota kelompok yang lain karena kegiatan yang dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan bersama.
Perlu di sadari bahwa tujuan bersama tersebut merupakan perpaduan/kepentingan masing-masing individu anggota kelompok  sehingga masing-masing anggota menyediakan tenaga untuk saling membantu dan saling member/menerima pengaruh dari anggota lain.
	Macam-macam kerja sama

Dalam kerja sama ada yang di sebut :
	Bargaining yakni “suatu pelaksanaan perjanjian” mengenai pertukaaran barang-barang dan jasa dua organisasi atau lebih.

Cooperation yakni “suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilita organisasi yang bersangkutan.
	Colition yakni suatu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan biasanya agar tercapai kestabilan dari organisasi-organisasi tersebut.
Joint venture yakni suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebh organisasi atau jasa guna memperoleh suatu keuntungan dalam waktu yang sama.
	Persaingan/competition

	Pengertian 

	Dalam hal ini yang di maksud dengan pengertian persaingan adalah suatu bentuk interaksi social di mana seseorang individu dapat mencapai tujuan maka individu lain akan terpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut.
	Ahli lain memberi pengertian bahwa persaingan adalah suatu proses social dimana individu/kelompok saling berusaha dan berebut untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang bersamaan.
	Proses dari persaingan itu berlawanan sama sekali dengan proses kerja sama dan masing-masing individu atu kelompok di sebut dengan rivalri.
	Bidang-bidang tempat persaingan

Bidang-bidang yang dapat di gunakan sebagai tempat persaingan adalah :
	Bidang ekonomi

Bidang kebudayaan
Bidang kedudukan
Bidang kesukuan/ras
	Fungsi-fungsi persaingan

Persaingan memilki fungsi-fungsi antara lain :
	Persaingan dapat menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat perorangan atu kelompok.
	Persaingan sebagai jalan untuk menarik perhatian umum atau masyarakat.

Persaingan untuk sarana seleksi atas dasar seks atau kesosialan untuk member peranan/kedudukan.
Persaingan sebagai alat seleksi individu agar pembagian kerja dapat efektif sehingga tujuan kelompok lekas tercapai.

	Park dan Burges

Dalam bentuk interaksi social Park dan Burgess membagi :
	Competition/Persaingan

----


	Conflict/pertentangan

	Pengertian

Yang di maksud konflik adalah suatu betuk inetraksi social dimana seseorang/individu/kelompok dapat mencapai tujuan maka individu/kelompok lain akan hancur. 
Ada lagi pdngetian konflik: “…………… is intermiftent rather than lasting and may emerge at any time from the quiter, more stabl, on going processes of social inter action”. Selanjutnya konflik: “……is rooted in aggresif reactions to frustration and anger”. 
Yang lain berpendapat bahwa konflik adalah “suatu proses social di` mana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman dan kekerasan.
	Sebab-sebab terjadinya konflik

	Adanya perbedaan atau perasaan antara individu sehingga terjadi konflik di antara mereka.

Adanya perbedaan kepribadian di antara mereka, yang di sebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan.
Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka.
Adanya perubahan-perubahan social yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai/system yang berlaku.
	Bentuk-bentuk pertentangan

Bentuk-bentuk pertentangan dapat di uraikan sebagai berikut :
	Pertentangan pribadi artinya pertentangan yang berlangsung antara dua orang.
	Pertentangan rasial artinya pertentangan anta suku bangsa yang ada

Pertentangan kelas social artinya pertentangan antara kelas yang ada dalam masyarakat.
Pertentangan polotik artinya pertentangan yang menyangkut golongan di masyarakat.
Pertentangan internasional pertentangan antara Negara yang di sebabkan oleh perbedaan kepentingan.
	Akibat-akibat pertentangan

	Bertambahnya rasa solidaritas antara anggota 

Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok 
Adanya perubahan kepribadian seseorang individu 
Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.
	Accomdation/persesuaian

	Pengertian akomodasi

Ada beberapa pengertian akomodasi yakni menurut S.S. sergeant, akomodasi adalah: “… a process of increasing mutual adaptation or adjustment: Typically accommodation is a kind of compromise by which conflict is halted, though often only temporariliy.
Ada yang member pengertian akomodasi adalah “usaha-usaaha individu untuk meredakan suatu pertentangan, yakni usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.
Atau menurut ahli sosiologi, akomodasi berarti usaha proses di mana individu atau kelompok saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.	
	Tujuan akomodasi

Ada beberapa tujuan akomodasi, antara lain :
	Untuk mengurangi pertentangan antara individu atau kelompok sebagai akibat perbedan paham.

Untuk mencegah meledaknya pertentangan yang bersifat sementara.
Untuk memungkinkan kerja sama antara kelom[ok-kelompok social sebagai akibat psikologis atau kebudayaan.
Untuk mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok social yang terpisah.
	Bentuk-bentuk akomodasi

	Cocrcion artinya suatu bentuk akomodasi di mana proses berlangsungnya secara secara paksaan.
	Compromise adalah suatu bnetuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tecapai suatu penyelesaian 
	Arbrtation adalah suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang saling bertentangan tidak sanggup untuk mencapai penyelasaian sendiri.

Mediation adalah bentuk akomodasi di mana proses penyelesaian dilaksanakan dengan meminta bantuan pihak ketiga
Toleration adalah suatu bentuk akomodasi di mana prosesnya melalalui pemufakatan dari keinginan pihak-pihak yang berselisis agar tercapai persetujuan.
Toleration adalah suatu bentuk akomodasi di mana proses penyelesaian yang ada atas dasar persetujuan formal.
Stamelate adalah suatu bentuk interaksi social dimana pihak-pihak yang berselisih berhenti pada keadaan tertentu karena keduanya memiliki kekuatan seimbang.
	Adjucation adalah suatu bentuk akomodasi di mana proses pencapaian persetujuan melalui suatu pengadilan.

	Hasil-hasil yang di capai akomodasi

	Terjadinya intergrasi di dalam masyarakat.
	Dapat menekan oposisi

Sebagai sarana koordinasi dari kepribadian yang berbeda.
Terjadinya perubahan yang sesuai dengan keadaan yang baru.
	Terjadinya perubahan kedudukan
Membuka jaln asimilasi
	Assimilation/asimilasi/perpaduan

	Pengertian asimilasi

S.S. Sargent berpendapat: “Assimilation is a process of interpenetration and fusion in which and groups asquire the memories, sentiments, and attitudes of other persons and groups and by sharing their experiencies and history, are incorporated with them in cultural life.”
Pendapat lain mengatakan bahwa asimilasi adalah “suatu proses social dalam taraf kelanjutan yang di tandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antra individu-individu atau kelompok-kelompok dan juga merupakan uasaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan/tujuan bersama.
	Proses asimilasi

Asimilasi merupakan bentuk interaksi social diawali dengan adanya perbedaan kepentingan/tujuan dari masing-masing idividu atau kelompok di mana mereka saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing.
Individu atau kelompok tersebut kemudian saling mengadakan pendekatan sehinggga timbullah sikap yang sama dan akhirnya diikuti dengan terjadinya interaksi secara langsung dalam waktu yang cukup lama. 
Akibat dari interaksi ini, dus pihak kemudian saling mengadakan penyesuaian diri, di mana proses penyeuaian diri ini sering tanpa melaui paksaan, tetapi melalui kesadaran dan kemauan masing-masing.
Penyesuaian diri yang di lakukan adalah penyesuaian diri terhadap norma-norma idiil, sehingga keduanya dapat mencapai keterpaduan kepentingan atau tujuan.
	Factor-faktor yang mempercepat proses asimilasi

	Adanya toleransi dari kedua belah pihak

Adanya keseimbangan antara keduanya
Adanya sikap terbuka
Adanya persamaan unsur kebudayaan dari keduanya
Adanya perkawinan campuran
Adanya anacaman bersama dari luar.
	Bentuk-bentuk dari asimilasi

	Alienation artinya suatu bentuk asimilasi di mana individu kurang baik di dalam interaksi social 
	Stratification adalah suatu proses di mana individu yang mempunyai kelas, kasta, tingkat atau status memberi batas yang jelas dalam masyarakat.

	Krout

Krout membagi interaksi social ke dalam :
	Komensialisme artinya satu interaksi social yang dilaksanakan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

Parasialisme artinya suatu interaksi social yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Mutualisme artinya interaksi social yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sosiality artinya suatu interaksi social yang bersifat kemasyarakatan.


		II.2.1. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial Menurut jumlah Pelakunya
	Interaksi antar Individu dan Individu

Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulus kepada individu lainnya. Sebaliknya Individu terkena pengaruh itu akan memberikan reaksi, tanggapan atau respons. Wujud Interaksi bisa dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap atau mungkin bertengkar. Interaksi sosial bisa saja terjadi tanpa berbincang-bincang, misalnya orang yang sedang "marahan", jika bertemu malahan saling berdiam diri, atau orang yang memakai pakaian dengan mode mencolok , akan menarik perhatian banyak orang.
	Interaksi antar individu dan kelompok

Secara konkret bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok misalnya di dalam ruang kelas, Seorang guru sedang mengajari siswa-siswanya, atau seorang orator yang sedang berpidato didepan orang banyak. Bentu interaksi semacam ini juga menunjukan bahwa kepentingan seorang individu berhadapan dengan kepentingan kelompok.
	Interaksi antar kelompok dan kelompok

Bentuk interaksi seperti ini menunjukan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan, berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya, satu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan lain.Walaupun setiap pemain memainkan perannya masing-masing. Pada dasarnya mereka bermain untuk kepentingan kesebelasan.
Contoh lain misalnya sidang umum perserikatan bangsa-bangsa yang dihadiri oleh kepala-kepala negara atau delegasi negara-negara. Setiap kepala negara atau ketua delegasi bertindak bukan untuk memenuhi kepentingan pribadinya masing-masing. Tetapi untuk kepentingan kepentingan bangsa dan negaranya.
Interaksi Sosial yang terjadi di antara dua atau lebih orang atau kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1).Interaksi dapat berlangsung sebagai proses positif (asosiatif) maupun negatif (disosiatif), namun ada kecenderungan interaksi berlangsungpositif.
2).Menghasilkan penyesuaian diri dari para pelakunya.
3).Berpedoman atau mengacu kepada kaidah-kaidah dan norma –norma yang berlaku.
Suatu interaksi sosial akan cenderung berlangsung positif dan berkesinambunganapabila:
1).Didasarkan padakebutuhanyangnyata.
2).MemeperhatikanEfektifitas.
3).MemperhatikanEfisiensi.
4). Menyesuaikan diri kepada kebenaran dan kaidah-kaidah yang berlaku.
5). Tidak bersifat memaksa baik secara fisik maupun secara mental.


	II.2. TEORI-TEORI INTERAKSI SOSIAL	
Teori – teori penting dalaminteraksi sosial social, yakni : 
1. Teori Interaksi Sosial dari Bales 
a.  Aspek – aspek Interaksi Sosial 
1) Situasi: Yakni suastu suasana dimana tingkah laku masing – masing individu tersebut berlangsung.  
2) Aksi/interaksi: yakni suatu tingkah laku yang tampak sebagai pernyataan pribadi. 
			Setiap aksi adalah interaksi sebab aksi/ interaksi selalu menghubungkan subyek dengan obyek atau situasi tertentu 
b.  Macam – macam Interkasi social 
1)  Interaksi antara individu dengan diri pribadi.
2)  Interaksi antara individu dengan individu 
3)  Interaksi antara individu dengan kelompok 
4)  Interkasi antara kelompok dengan kelompok 
c.  Fase – fase dalam Interaksi sosial	 
Interaksi social merupakan suatu proses yang kompleks sehingga bila dianalisa terdapat fase –fase sebagai berikut : 
1) Dalam interaksi terdapat aspek – aspek artinya setiap interaksi harus memenuhi aspek – aspek tersebut diatas. 
2) Dalam interaksi social ada dimensi waktu artinya nteraksi social pasti memiliki waktu untuk digunakan berinteraksi. 
3) Dalam interaksi social apa problem yag timbul, baik bersifat individu maupun bersifat bersama, dan dapat terjadi antara problem tersebut saling bertautan satu sama lain. 
4) Dalam interaksi social timbul ketegangan dalam penyelesaian problem yang ada, ketegangan yang ada pada setiap individu. 
5) Dalam interaksi social timbul suatu integrasi artinya proses penyelesaian dari prolem yang ada tersebut. 

d. Kriteria untuk analisa interaksi 
Bales menggunakan criteria untuk analisa interaksi sosisal sebagai berikut: 
	Bidang sosio emosional, yang terbagi menjadi : 

	Reaksi – reaksi positif, meliputi : 

	 Menunjukkan solidaritas, pemberitauan, hadiah 

 Menunjukkan ketegangan, kepuasan, tertawa 
Menunjukkan kesetujuan, penerimaan, pengertian dan sebagainya.  
	Reaksi- reaksi negative, meliputi  

	Menunjukkan pertentngan, memepertahankan pendapat sendiri 

Menunjukkan ketegangan, acuh tak acuh 
Menunjukkan ketidaksetujuan, penolakan formalitas 


	Bidang  tugas- tugas yang terbagi menjadi : 

	Memberi jawaban, meliputi : 

	Memberi saran, tujuan  

Memberi pendapat, penilaian, analisa 
Memberi informasi, orientasi, pengulangan 
	Meminta tugas- tugas, meliputi : 

	Meminta saran, tujuan, kegiatan yang positif 

Meminta oendapat, penilaian, analisa 
Meminta orientasi, informasi, pengulangan 
Dari kedua kategori tersebut, oleh bales dibagi menjadi 6 kawasan masalah sebagai berikut : 
	 Masalah orientasi, meliputi 2a. (3) dn 2b. (3) 
	 Maslah penilaian, meliputi 2a. (2) dan 2b (2) 
	 Masalah pengawasan, meliputi 2a. (1) dan 2b. (1) 
	  Masalah keputusan, meliputi 1a. (3) dan 1b. (3) 
	  Maslah ketegangan, meliputi 1a. (2) dan 1b. (2) 
	  Masalah integrasi, meliputi 1a (1) dan 1b (1) 


e.  Proses Analisa Interaksi Sosial  

	Dengan criteria tersebut diatas, bales menggunakan criteria tersebut untuk mengadakan diskusi, dengan hasil sebagai beikut :
Menunjukan solidaritas





3,4
Menunjuakan keteganagan





6,0
Menunjukan kesetujuan





16,5
Memberi Saran





8,0
Memberi pendapat





30,0
Memberi informasi





17,9
Meminta informasi





3,5
Meminta pendapat 





2,4
Meminta saran





1,1
Menunjukan ketidaksetujuan





7,8
Menunjukan ketegangan





2,7
Menunjukan pertentangan 





0,7

Analisa tersebut diatas menunjukkan :  
	Memberi opini dan menunjukkan perstujuan, serta membeti informasi sering di lakukan. 

Menunjukkan solidaritas, meminta informasi, pendapat, jarang dilakukan 
Menunjukkan ketegangan dan pertentangan serta meminta saran lebih jarang di lakukan. 
Analisa ini di sebut dengan anlisa profil. 

2. Teori Interaksi Sosial dari G.C Homans 
a.  Sumber teori G. C Homans 
Dalam mnyusun teorinya G .C  Homans berdasrkan penyelidikan sebagai berikut : 
	 Bank wiring group of Hawthorn works of the company oleh Roethlisberger dan Dickson. 

Norton street Gang oleh J.F W hyle 
Family in tikopis oleh Raymond firth 
 Disentegration at Hilltown new England oleh H. Hatch. 
 Electrical Equipment company C.M Aremberg dan D. Maegregor 

b. Aspek-aspek Dalam Interaksi social 
	G.C Homans membagi aspek-aspek dalam interksi sosialsebagai berikut: 
	Adanya motif/ tujuan yang sama artinya setiap individu yang mengadakan interaksi mempunyai motif /tujuan tertentu 

Adanya suasana emosional yang sama artinya bahwa etiap individu didorong oleh perasan masing-msing yang sama dalam interaksi social. 
Adanya interaksi artinya setiapindividu dalam keadaan demikian pasti berhubungan dengan individu lain. Yang disebut dengan interksi.
Dipandang dari segi individu maka interaksi itu di sebut dengan aksi . 
	Adanya pimpinan artinya bahwa adanya interaksi, aksi dan sentiment ini menimbulkan suatu bentuk pimpinan dan umumnya berlangsug secara wajar serta merupakan bentuk piramida. 

Adanya eksternal system artinya bahwa dengan adanya interaksi dan sintimen maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh luar dan pengaruh dari luar ini disebut eksternal system. 
Adanya internal system artinya menanggulangi pengaruh dari luar, maka masing-masing individu berinteraksi social  semakin memprkuat dirinya masing-masing seperti menciptakan kesamaan pndangan, kesadaran, perbuatan, yang ini semu menimbulkan internal system. 
c. Hipotesa dari G.C Homans 
	Atas dasr penyelidikan dari sekelompok ahli tersebut dan aspek-aspek yang ada dalam interaksi disusunlah hipotesa sebagai berikut: 
Hipotesa  1: Apabila interaksi antara anggota kelompok makin sering, sentiment tertarik makin besar, dan kemudian sentiment ini mendorong untuk makin besarnya  interaksi. 
Akan tetapi ada 2 pertanyaaan yang timbul dengan hipotsa tersebut, yakni: 
	Bagaimana hipotesa tersebut apabila diterapkan pada orang-orang yang saling bermusuhan/tidak menyukai satu sama lain? Sebab pada oramg-orang yang saling bermusuhan, makin sering mereka berinteraksi makin menimbulkan antipasti. 

Bagaimana hipotesa tersebut sehubungan dengan aspek tautology yang ada di dalamnya? Artinyapada tiap kelompok aspek sentiment dan interaksi sudah pasti ada. 
Untuk dua pertanyaan tersebut diatas Homans berargumentasi bahwa: 
	Pada orang-orang yang sedang bermusuhan/ tidak menyukai maka orang-orng tersebut bukanlah orang-orang yang berada dalam suatu kelompok. 

Aspek tautology memang ada pada orang-orang yang sedang berada dalam satu kelompok. Namun hipotesa ini meninjau dari aspek tautology setelah mengalami perkembangan. 
Hipotesa 	2: Menurut interaksi dengan orang-orang diluar kelompok, yang diikuti dengan tidak senang kepadanya, mengakibatkan makin naiknya interaksi di dalam kelompok, dan sekaligus berarrti menaiknya  rasa tertarik di dalam kelompok.  
	Hipotesa ini memang sangat tepat bila diterapka pada kelompok yang kuat dan tertutup atau pada masyarakat yang primitive. 
	Karena pada kedua contoh tersebut, anggota-anggotanya sulit menerima hal-hal dari luar. 
	Hipotesa angat tepat untuk menerangkan timbulnya klik sebab makin sering anggota klik interaksi maka rasa tidak senang dengan orang-orang kuat semakin mendalam. 
Sehubungan dengan proses internal system, maka hal ini merupakan potensi pokok bagi terbentuknya norma-norma kelompok ini terjadi secara wjar dan akibat proses pengelompokkanserta bukan dari proses interaksi. 
	Hal ini seperti di ungkapkan oleh G.C Homans sendiri: “; . . . groups participitate theirown norms out of the very process of in teraction “.  
Hipotesa 3: Makin tinggi kedudukan seseorang di dalam kelompok makin banyak  kesediaannya untuk mentaati norma-norma yang ada. Sebaiknya juga berlaku: Makin banyak kesediaan mentaati norma-norma yang ada , makin terpandang oleh anggota-anggota lainnya, makin tinggi kedudukan orang itu di dalam  kelompok. 

Hipotesa ini sangat tepat bila di terapkan pada kelompok gelandangan, gang,klik. Masyarakat yang primitive, artinya bagi anggota yang tertinggi kedudukannya dalam kelompok, mereka paling taat pada norma kelompoknya, akan tetapi bagaimana hipotesa ini menghadapi system social yang selalu berkembang sehingga hal ini mempengaruhi norma-norma kelompok dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi tersebut? Artinya apakah orang-orang yang punya kedudukantinggi tersebut bersedia menerima perkembangan dan melepaskan norma-norma yang ada? 

		Untuk ini, maka G.C Homans mengajukan suatu konsep yang di sebut dengan : moving wquilirium yang pada pokonya: “ The state the leader would have wished “ artinya pimpinan menghendaki perubahan.  
Hipotes 4 : Anggota kelompok yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akan menghubungi anggota dibawahnya lebih sering daripada yang bawah menghubungi atasannya.
Hipotesa 5 : Apabila dua orang berhyubungan, makin sering oranng mengambil inisiatif untuk menghubungi temannya, makin hormat orang ini kepadanya.
	Hipotesa ini tepat di terapkan pada kelompok atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang homogeny, sehingga kurang di rasakan prbedaan kehidupan antara anggota satu dengan yang lain. 
Namun hipotesa ini tidak berlaku pada kehidupan kelompok atau masyarakat telah maju dimana kehidupan mereka telah bersifat heterogen. Juga hipotesa ini tidak berlaku apabila di terapkan pada masyarakat yang ada jurang pe,isahnya/ jurang kelas social.













 



BAB III
PENUTUP
III.1. Kesimpulan
	Dari materi yang kami bahas di depan dapat kami simpulkan, banyak tokoh yang berpendapat tentang intraksi social misalnya yang pertama Merton deuttah yang terbagai atas diantaranya: kerja sama/cooperation, persaingan/competition. Dan selain itu pula ada tokoh lain juga memberikan pendapatnya yaitu Park dan Burges yang terbagi atas diantaranya: Competition/persaingan, conflict/pertentangan, accommodation/persesuaian, assimilation/ asimilasi/ perpaduan. Serta ada sesorang tokoh membagi interaksi social itu menjadi 4 yaitu diantaranya : komensialisme, parasialisme, mutualisme, dan sosiality.
	Selain itu juga bannyak teori yang di sampaikan oleh para ahli diantaranya teori interaksi social dari Bales dan teori interaksi social dari G.C. Homans.
III.2. Saran
Saran yang yang di samapaikan penulis kepada pembaca yaitu contohnya  kita hidup di dalam bermasyarakat hendaknya melakukan interaksi social tersebut dengan sebaik mungkin agar tercipta kedamaian dalam kita hidup bernasyarakat. 










