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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat pada umumnya diartikan sebagai sekumpulan orang 

yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang 

mengatur hubungan-hubungan satu sama lain. Pola hubungan antara 

individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang 

diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada 

umumnya tidak diverbalkan. Dengan demikian, masing-masing individu 

diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta 

suatu hubungan sosial yang relatif stabil. 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. 

Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki 

setiap manusia semenjak dilahirkan. Lingkungan hidup merupakan sarana di 

mana manusia berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan 

untuk dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu, antara 

manusia dengan lingkungan hidup terdapat hubungan yang saling 

mempengaruhi. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi secara dinamis 

yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dan berhubungan satu 

dengan yang lain disebut dengan interaksi sosial. 
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Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial 

dan hadirnya kenyataan sosial, kenyataan sosial didasarkan pada motivasi 

individu dan tindakan-tindakan sosialnya. Ketika berinteraksi seorang 

individu atau kelompok sosial sebenarnya tengah berusaha atau belajar 

bagaimana memahami tindakan sosial seorang individu atau kelompok 

sosial lain. Interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur dan 

anggota masyarakat bisa berfungsi secara normal, yang diperlukan bukan 

hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi 

juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku 

pribadinya dipandang dari sudut sosial masyarakatnya (Narwoko, 2004: 21). 

Seseorang akan mengadakan hubungan atau interaksi dengan orang 

lain dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut berupa interaksi 

dibidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Interaksi yang sering 

dilakukan oleh individu salah satunya  berupa interaksi di bidang ekonomi 

yaitu di Obyek Wisata Ketep Pass yang terletak di desa Ketep, kecamatan 

Sawangan, kabupaten Magelang. Obyek Wisata Ketep Pass terletak pada 

ketingggian 1200 m dpl. Luas area sekitar 8000 m persegi, berjarak 17 km 

dari Blabak Magelang ke arah timur, 30 km dari Kota Magelang, 35 km dari 

Boyolali dan 32 km dari Kota Salatiga (Anonim, 2010). 

Obyek Wisata Ketep merupakan Obyek Wisata alam yang 

dikembangkan dengan ciri khas wisata kegunungapian, sehingga sangat 

menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Hal ini dimanfaatkan oleh 

masyarakat di sekitar obyek wisata Ketep Pass untuk membuka peluang 
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kerja baru yaitu sebagai pedagang makanan maupun pedagang souvenir. 

Sebagian besar pedagang menempati lapak-lapak yang telah disediakan oleh 

pengelola yang tertata menjadi satu tempat, memudahkan para wisatawan 

membeli makanan dan minuman sembari menikmati pemandangan alam 

sekitar.  

Banyak pedagang yang berasal dari daerah tersebut, tentunya akan 

menciptakan suatu interaksi sosial maupun hubungan kerja antara satu 

dangan yang lainnya. Apalagi mereka menempati lokasi penjualan atau areal 

penjualan yang sama dan berdekatan. Interaksi sosial yang terjadi antar 

pedagang mengakibatkan satu dengan yang lain dapat memberi pengaruh 

dalam bersikap dan berperilaku dalam kegiatan ekonomi.  

Kegiatan ekonomi di pedesaan pada umumnya bersifat tradisional, 

mempertahankan pola hubungan kerja berdasarkan hubungan kekerabatan 

dan ketetanggaan dengan dasar norma-norma yang berlaku didalam 

masyarakat. Hubungan kerja dalam kegiatan perdagangan di Ketep juga 

lebih didominasi oleh hubungan yang bersifat kerja sama, walaupun ada 

juga hubungan yang bersifat persaingan dan konflik.  

Tujuan yang diharapkan dalam hubungan kerja ini menurut Peter M. 

Blau adalah mendapatkan reward (ganjaran) yang bersifat ekstrinsik 

maupun intrinsik. Reward ekstrinsik berfungsi sebagai alat bagi suatu 

ganjaran lain, seperti; uang, barang, dan jasa. Sedangkan reward intrinsik 

adalah yang berasal dari hubungan itu sendiri, misalnya; kasih sayang, 

kebanggaan dan kehormatan serta menciptakan hubungan yang harmonis 
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serta kerukunan diantara para pedagang ini sebagai suatu masyarakat yang 

utuh (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2010: 369). 

Hubungan kerja ini mengharuskan para pedagang melakukan 

komunikasi dan kontak yang merupakan syarat utama terjadinya interaksi 

sosial yang pada tingkat selanjutnya akan menimbulkan hubungan kerja 

antara mereka yang pada akhirnya akan menciptakan suatau hubungan 

interaksi sosial yang komplek. 

Interaksi sosial yang terjadi membuat satu pedagang dengan 

pedagang lainnya dapat saling mempengaruhi. Interaksi sosial tersebut 

menghasilkan hubungan yang bersifat negatif maupun positif. Hubungan 

yang bersifat positif ini dapat berupa hubungan kerja sama sedangkan 

hubungan yang bersifat negatif ini dapat berupa persaingan, bahkan 

memungkinkan terjadinya konflik. Mengingat banyaknya pedagang yang 

berjualan di kawasan Ketep Pass, maka kemungkinan terjadi interaksi sosial 

yang berupa kerjasama, persaingan, maupun konflik tentunya sangat besar 

dan sering terjadi. 

Interaksi yang terjadi dapat membuat seseorang melakukan proses 

imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Interaksi yang terjadi dalam 

intensitas yang tinggi bisa menularkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam 

masyarakat. Munculnya industri di pedesaan membawa pergeseran dalam 

masyarakat tersebut. Pergeseran dari masyarkat agraris menuju masyarakat 

industri membawa pergeseran dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang 

sosial. Pergeseran dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin 
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bervariasinya pilihan usaha yang akan semakin meningkatkan pendapatan 

dan semakin meningkat pula tingkat pemenuhan kebutuhan pada masyarakat 

tersebut. Sedangkan pergeseran dalam bidang sosial ditandai dengan 

perubahan terhadap cara kerja masyarakat yang lebih disiplin dan lebih ulet. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

secara lebih mendalam dan melakukan penelitian mengenai bentuk-bentuk 

interaksi sosial antar pedagang di dalam obyek wisata Ketep Pass Desa 

Ketep Kecamatan Sawangan  Kabupaten Magelang. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan berbagai masalah seperti. 

1. Keindahan alam di obyek wisata Ketep menjadi daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan untuk berkunjung. 

2. Banyaknya pengunjung di obyek wisata Ketep dimanfaatkan 

masyarakat sekitar untuk membuka peluang usaha baru yaitu dengan 

berdagang di sekitar Ketep 

3. Kedekatan personal antar pedagang memunculkan hubungan kerja 

yang dapat memberi pengaruh dalam bersikap dan berperilaku dalam 

kegiatan ekonomi. 

4. Adanya proses interaksi yang intensif antara sesama pedagang 

mengingat dekatnya lokasi penjualan 



6 

 

 
 

5. Banyaknya pedagang yang berjualan di kawasan Ketep Pass, 

memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang berupa kerjasama, 

persaingan, maupun konflik. 

C. Batasan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan, maka batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam 

penelitian ini yaitu interaksi sosial antar pedagang di dalam obyek wisata 

Ketep Pass Desa Ketep Kecamatan Sawangan  Kabupaten Magelang. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

bagaimana interaksi sosial antar pedagang di dalam obyek wisata Ketep 

Pass Desa Ketep Kecamatan Sawangan  Kabupaten Magelang? 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui interaksi sosial antar 

pedagang di dalam obyek wisata Ketep Pass Desa Ketep Kecamatan 

Sawangan  Kabupaten Magelang. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada 

bidang sosiologi. 

b. Dapat dijadikan dasar literatur bagi penelitian yang relevan dimasa 

yang akan datang. 

c. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan penemuan ilmiah 

tentang interaksi pedagang di obyek wisata Ketep 

d. Dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Penelitian ini dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang 

dilakukan selanjutnya. Hasli penelitian ini juga untuk menambah 

koleksi  perpustakaan yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang berkepentingan. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai 

Pola Interaksi antar kelompok Pedagang di Obyek Wisata Ketep 

Pass Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang 

c. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan menambah wawasan tentang interaksi sosial dalam 

masyarakat, khususnya mengenai interaksi sosial yang terjadi antar 
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pedagang di dalam kelompok pedagang di kawasan obyek wisata 

Ketep Pass. 

d. Bagi Pedagang 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi 

dan pengetahuan bagi para pelaku usaha kecil yaitu para padagang 

di kawasan obyek wisata Ketep khususnya terkait dengan pola 

interaksi yang dilakukan guna pengembangan dan peningkatan 

usaha yang mereka jalankan. 


