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ABSTRAK 

 Penelitian ini berjudul Stratregi Interaksi Sosial Minoritas Katholik 

dengan Mayoritas Muslim dalam Studi Masyarakat Minoritas Katholik di Dusun 

Wadasgumantung Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes 

Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan adanya 

fenomena kelompok beda agama dan pola interaksi sosial minoritas Katholik 

dengan mayoritas muslim serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi nilai 

hubungan yang erat dan harmonis dalam interaksi sosial masyarakat Katholik dan 

muslim di Dusun Wadasgumantung. Di latar belakangi oleh permasalahan status 

minoritas dengan mayoritas di wilayah masyarakat desa, dari situlah muncul 

permasalahan akan bagaimana status sosial mereka ini dapat berjalan dan bisa 

memperlihatkan nilai kerukunan sosial bagi masyarakat awam. Karena itulah 

penulis tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi. 

Data yang diperoleh adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi serta teknik 

analisis datanya menggunakan metode deskripitif (koleksi data, klarifikasi data, 

reduksi data hingga verifikasi data). Penelitian ini menggunakan teori 

interaksionisme simbolik dari tokoh Herbert Blumer.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi interaksi sosial minoritas 

Katholik dengan mayoritas muslim di dusun Wadasgumantung desa Kutamendala 

lebih banyak menjunjung nilai kerukunan dan keharmonisan, interaksi sosial yang 

dibentuk adalah interaksi sosial pola asosiatif yaitu mengarah pada kerja sama, 

akomodasi dan asimilasi yang terjadi dalam hubungan interaksi kehidupan sehari-

hari. Penelitian ini kemudian direlevansikan juga dengan teori interaksionisme 

simbolik Herbert Blumer. Menurut Blumer bahwa dalam proses interaksi dengan 

masyarakat diperlukan adanya prinsip-prinsip yang akan mendukung proses 

interaksi berlangsung. Prinsip-prinsip ini meliputi bahasa (language), pemikiran 

(thought) dan pemaknaan (meaning). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa; 

pertama makna (meaning) makna yang timbul dari hubungan umat Katholik 

dengan masyarakat muslim adalah saling memahami tentang apa yang menjadi 

batasan sebagai umat beragama, kedua bahasa (language) yang digunakan oleh 

umat Katholik dalam berinteraksi dengan masyarakat muslim adalah bahasa verbal 

atau non-verbal, digunakan mereka dengan lawan bicara mereka ketika berinteraksi 

sehari-hari; ketiga pemikiran (thought) umat Katholik sebagai kaum minoritas 

dituangkan dalam bentuk tindakan secara nyata serta kata-kata. Mereka berusaha 

untuk menyeimbangkan dalam hal batasan sosial mereka serta memahami apa yang 

dipikirkan oleh umat Islam di dusun Wadasgumantung. Temuan dalam penelitian 

ini adalah bahwasanya sikap bertahan hidup umat Katholik sebagai kaum minoritas 

di Dusun Wadasgumantung desa Kutamendala adalah upaya mereka dalam 

mengikuti ajaran dari para pendahulu mereka yakni dengan prinsip menjadi kecil 

tetapi memiliki manfaat besar layaknya sebuah Lilin yang dapat menerangi secara 

nyata, seperti mereka yang hidup bersosial dengan masyarakat mayoritas muslim 

di Desa Kutamendala. 

Kata Kunci : Interaksi sosial, Minoritas Katholik, Masyarakat desa.  



vi 
 

MOTTO 

 

 

Harta yang paling berharga adalah keluarga 

 

Kesempurnaan hanya akan membuat kita terjebak oleh angan-angan, Usaha dan 

Do’a menjadi pegangan untuk berperang melawan ujian hidup kita. so, Lakukan 

dan yakinlah dengan versi terbaik diri kamu tanpa memikirkan hasil di masa 

mendatang. 

Tanamkan sikap tanggungjawab dalam diri dalam setiap perbuatan bagaimanapun 

resiko yang menanti, karna hidup tak selalu bicara tentang keberuntungan. 

Tingkatkan Ibadah, Perbanyak Sholawat, Kerja Keras dan tetap jaga Kesehatan. 

 

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, tapi buatlah jalanmu sendiri 

dan tinggalkanlah jejak” 

Ralph Waldo Emelson  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menjadi kelompok minoritas merupakan sebuah tantangan 

tersendiri bagi setiap orang atau kelompok. dalam beberapa kasus di 

Indonesia, sering terjadi tindakan konflik yang kerap dilakukan oleh 

sekelompok mayoritas terhadap kelompok mioritas. Status minoritas 

banyak dilabelkan dalam kehidupan sosial seperti perbedaan agama, budaya 

dan ras. Secara sosiologis, minoritas lebih  rentan termarjinalkan baik secara 

politik, ekonomi, pendidikan, bahkan keagamaan. Hal itu tidak lepas dari 

dominasi mayoritas yang mengklaim banyak privelegis, sehingga minoritas 

dalam tekanan pihak mayoritas.1  

Hubungan antara kaum mayoritas versus minoritas sering 

menimbulkan konflik sosial yang ditandai oleh sikap subyektif berupa  

prasangka  dan  tingkah  laku  yang  tidak bersahabat.2 Kelompok minoritas 

disebut sebagai Vulnereble group yang dipahami sebagai kelompok yang 

sering menghadapi diskriminasi atau mereka yang membutuhkan perhatian 

khusus dari pemerintah atau negara.3 Sepanjang sejarahnya, Indonesia 

mengalami hal yang sama. 

 
1 Roni Ismail, “Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi atas Resolusi Konflik 

Keagamaan Ambon”, Living Islam, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 451-469. 
2 Mychael Dimes Antameng, “Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Muslim) – 

Minoritas (Kristen) di Indonesia”, PZALMOZ: A journal of Creative and Study of Church 

Music, Vol. I, No. 2, Januari 2021, hlm. 78. 
3 Syamsul Arifin (dkk), Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM, (Malang: 

Literasi Nusantara), hlm. 4. 
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Indonesia sebagai negara multikultural selalu menjunjung dan 

memfokuskan pada kehidupan toleransi, karena dalam faktanya bangsa 

Indonesia kaya akan budaya, karakter masyarakat, adat dan lainnya. Karena 

budaya multikultural ini kerap disandingkan bagaimana perbedaan 

kelompok antar bangsa selalu menjadi perdebatan dan kerap dibedakan 

dalam status sosial, sebagaimana dalam status mayoritas dan minoritas. 

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan 

penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan 

keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Artinya, meliputi sebuah 

penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti 

menyetujui seluruh aspek dari kebudayaankebudayaan tersebut, melainkan 

mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan 

nilai bagi anggotanya sendiri.4 Artinya, dalam kehidupan masyarakat perlu 

untuk bisa menerima dan melihat secara luas akan perbedaan dan bisa 

memahami keadaan sesama sebagai masyarakat umum. 

Konsep multikulturalis mengupas berbagai permasalahan yang 

mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, 

kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan 

golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu 

produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan.5 Dalam 

menyikapi keadaan tersebut, masing-masing kelompok punya cara 

 
4 Rahmawaty Rahim, “Signifikasi Pendidikan Multikultural terhadap Kelompok 

Minoritas”, Analisis, XII, Juni 2012, hlm. 165. 
5 Rahmawaty Rahim, “Signifikasi Pendidikan Multikultural terhadap Kelompok 

Minoritas”….., hlm. 166. 
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tersendiri dalam menghadapi status perbedaan dalam kehidupannya, 

sehingga apa yang mereka lakukan tidak semestinya bisa diterima oleh 

kelompok lain atau bahkan dalam kelompok sendiri yang memiliki prinsip 

hidup berbeda, salah satunya dalam status agama masing-masing. 

Secara umum, kelompok minoritas agama dalam enam agama yang 

diakui di Indonesia adalah agama selain Islam.6 Namun, tidak semua 

wilayah di Indonesia menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, seperti di 

provinsi Bali, dimana hampir Sebagian besar  penduduknya beragama 

Hindu, hal itu bisa dikatakan sebagai gambaran demografi berdasarkan 

agama. Jumlah penganut yang lebih sedikit dibanding Islam menjadikan 

sebagian wilayah di negeri ini melabelkan bahwasanya Katholik termasuk 

agama minoritas, selain karena faktor jumlah penganut, ada banyak faktor 

lain yang membuat penganut Katholik di jadikan sebagai agama minoritas, 

salah satunya adalah penganut Katholik yang tinggal di daerah pelosok atau 

terpencil. Pelabelan dari minoritas tersebut membuat sebagian masyarakat 

tertentu merasa asing dengan penganut Kristen. 

Salah satu fungsi agama ialah memupuk persaudaraan antar umat 

manusia yang tercerai-berai.7 Agama yang terdapat di dalam kelompok 

 
6 Ahmad Najib Burhani. Menemani Minoritas : Paradigma Islam tentang Keberpihakan 

dan Pembelaan kepada yang Lemah, hlm. 40. Islam menghadapi tantangan untuk merespon 

multikultrualisme dengan damai, karena secara teologis Islam memiliki ajaran menghadapi 

pluralitas secara damai sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat, Roni Ismail, Menuju Hidup 

Islami (Yoyakarta: Insan Madani, 2009), hlm. 48-68, juga, Roni Ismail, “Islam dan Damai 

(Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)”, Religi, Vol. 9, No. 1, 2013, juga, Roni Ismail, 

“Konsep Tolernasi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)”, Religi: Jurnal 

Studi Agama-Agama, Vol. 8,  No. 1, 2012, dan, Roni Ismail, “Menggagas Sebuah Peace 

Theology (Perspektif Islam dan Kristen”, dalam Roni Ismail (ed.), Antologi Studi Agama 

(Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama, 2012). 
7 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 169.  
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masyarakat menjadi salah satu roh dan pedoman yang sangat penting 

sebagai pelengkap kesuluruhan sistem sosial karena agama telah di cirikan 

sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling utama. Agama juga 

menujukkan seperangkat aktifitas manusia dan sejumlah bentuk sistem yang 

mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama 

berkaitan erat dengan usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dan 

hakikat jati dirinya sendiri dan juga alam semesta.8 Berbagai kelompok 

agama masing-masing mencirikan identitas yang berbeda antar penganut 

satu sama lain, keberadaan agama di Indonesia yang begitu banyak 

membuat identitas agama mudah untuk dikenal dan dipisahkan dalam label 

mayoritas dan minoritas agama. 

Masyarakat Katholik di dusun Wadasgumantung sebagai kelompok 

minoritas menjadi gambaran dari adanya status minoritas dalam kehidupan 

beragama. Kondisi sosial yang membuat mereka bertahan sebagai 

kelompok minoritas kerap kali menjadi tantangan bagi mereka dalam 

melihat dan mencoba hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas. 

Dalam pengamatan peneliti, dapat ditemukan bahwasanya sikap 

kepedulain dan saling memahami menjadi kunci terpenting bagaimana 

kehidupan sosial kelompok Kataholik dan muslim terlihat harmonis. 

Namun, hal demikian tidak sepenuhnya bisa terlihat dengan jelas dan 

 
8 Ahmad Najib Burhani. Menemani Minoritas : Paradigma Islam tentang Keberpihakan 

dan Pembelaan kepada yang Lemah, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2019), hlm. 1. 
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mudah. Berbagai peristiwa yang sudah terjadi diantara mereka tidak 

sepenuhnya bisa terlihat oleh masyarakat awam. 

Hubungan antar manusia atau relasi sosial sangat menentukan 

struktur masyarakat. Hubungan ini didasarkan pada praktik komunikasi, 

sehingga komunikasi atau interaksi merupakan dasar dari timbulnya sebuah 

masyarakat. Hubungan antar manusia, hubungan satu dengan yang lain, 

baik dalam bentuk perorangan maupun dengan kelompok atau antar 

kelompok manusia itu sendiri menjadi sumber dinamika perubahan dan 

perkembangan masyarakat. Bisa jadi dinamika tersebut mengarah pada hal 

yang positif seperti kerukunan, kerjasama atau bahkan dapat berujung pada 

konflik, pertikaian dan persaingan.9 

Komunikasi sebagai proses sosial memungkinkan terjadinya 

transfer lambang-lambang yang mengandung arti. Melalui komunikasi kita 

dapat belajar, menyesuaikan diri, berinteraksi dan sebagainya. Dalam 

proses berkomunikasi muncul berbagai perbedaan pendapat yang dihadapi 

individu ataupun kelompok sehingga muncul sebuah konflik. Konflik yang 

muncul menjadikan hambatan dalam proses berkomunikasi.10 

Interaksi merupakan proses timbal balik, di mana suatu kelompok 

dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain, dengan demikian ia 

memengaruhi tingkah laku orang lain. Seseorang memengaruhi tingkah 

 
9 Maulana Rifki, Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen dalam Perspektif Georg 

Simmel (Studi   Tentang Bentuk-bentuk Interaksi Sosial islam-kristen di Dusun Mutersari desa 

Ngrimbing Jombang), (Surabaya: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018), hlm.1. 
10 Nur Rachma Permatasary R. Indriyanto, “Interaksi Sosial Penari Bujangganong Pada 

Sale Creative Community di Desa Sale Kabupaten Rembang” , (Semarang: Jurnal Sosiologi 

Mahasiswa Unnes, 2017), hlm. 2. 
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laku orang lain melalui kontak fisik langsung maupun tidak langsung. Suatu 

interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua 

syarat yakni adanya kontak sosial dan komunikasi.11 

Interaksi sosial juga disebut sebagai hubungan antara individu satu 

dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang 

lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal 

balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Menurut 

Bandura (1997) memberikan gambaran lebih jelas tentang hubungan antara 

individu dengan lingkungannya dan individu dengan dirinya sendiri. 

Formula ini memberikan pengertian bahwa perilaku seseorang akan dapat 

mempengaruhi lingkungannnya, tetapi juga dapat mempengaruhi individu 

yang bersangkutan.12 

Masyarakat desa umumnya memiliki kebudayaan yang kuat, selain 

itu mereka juga memiliki identitas beragama sebagaimana manusia pada 

umumnya. Penjelasan diatas mengenai kelompok minoritas  bisa dilihat di 

dalam kehidupan masyarakat desa. Secara realistis, Islam menjadi agama 

mayoritas, namun dalam hal demografi. Kondisi lingkungan masyarakat itu 

sangat menentukan bagaimana sebuah identitas agama masuk dalam 

kelompok mayoritas maupun minoritas. 

 
11 Khairul Hidayati (dkk) Tim Mitra Guru. Ilmu Pengetahuan Sosial “Sosiologi”, 

(Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 36. 
12 Sebagaimana dikutip oleh Rafita Sari dalam Interaksi Sosial Masyarakat Beragama 

(Studi Komunitas Wisma Yasa Manunggal di Desa Wiyono Godong Pesawaran), (Lampung: 

Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, 2018), hlm. 3. 
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Masyarakat di desa Kutamendala mayoritas penduduknya menganut 

agama Islam dan hanya 30 orang saja yang menganut agama Katholik, di 

mana mereka berada di wilayah dusun Wadasgumantung. Masyarakat 

Katholik sudah hidup bertahun-tahun dan symbol ibadah agama Katholik 

pun dalam hal ini gereja, masing berdiri sampai dengan saat ini meskipun 

sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Masyarakat luas di 

seluruh Desa Kutamendala belum sepenuhnya  menyadari kehadiran 

saudara sesama manusia di dalam lingkungan desa yang memiliki 

keyakinan atau agama yang berbeda dengan mereka, baik dari eksistensinya 

maupun hubungan sosialnya. Oleh sebab itu, di karenakan peneliti juga 

cukup kerap kali bertanya tentang eksistensi masyarakat penganut Katholik. 

Maka, peneliti mengambil objek masyarakat Katholik sebagai penelitian 

yang akan dibahas, di mana objek yang yang dibahas terkait posisi penganut 

minoritas agama.  

Dengan mengusung judul Strategi Interaksi Sosial Minoritas 

Katholik dengan Mayoritas Muslim (Studi Minoritas Katholik di Dusun 

wadasgumantung Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten 

Brebes) ini, peneliti akan berusaha membahas secara lebih rinci bagaimana 

proses interaksi sosial antara  kelompok minoritas agama dengan mayoritas 

agama yang terjalin harmonis serta penerapan dalam teori yang akan di kaji 

terhadap implikasinya mengenai strategi kehidupan interaksi sosial 

sehingga terbangun kehidupan sosial yang utuh dan rukun antar umat 

beragama yang berbeda dalam satu wilayah desa. 
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B. Rumusan Masalah 

Setelah menetukan objek yang akan di teliti, kemudian diuraikan 

dalam penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut ; 

1. Bagaimana strategi interaksi sosial minoritas Katholik dengan 

mayoritas muslim di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong 

Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana implikasi dari strategi interaksi sosial terhadap 

keharmonisan hubungan mayoritas - minoritas agama di Desa 

Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi interaksi sosial minoritas Katholik dengan 

mayoritas muslim di Dusun Wadasgumantung, Desa Kutamendala, 

Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. 

2. Untuk mengetahui implikasi dari strategi interaksi sosial terhadap 

keharmonisan hubungan mayoritas - minoritas agama di Desa 

Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dibuat sebagai bentuk sumbangsih pemikiran studi 

keilmuan terhadap ruang lingkup prodi  studi agama agama, terkhusus 

studi dalam hal ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori sosiologi 
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yakni interaksi sosial. Serta diharapkan menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang memiliki topik relevan dengan topik yang 

peneliti angkat. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

realistis tentang kehidupan masyarakat desa terutama dalam kehidupan 

agama, serta dapat juga sebagai media edukasi untuk masyarakat desa 

Kutamendala dalam hal pola keberagaman yang terjadi di wilayah 

sendiri, yang dalam hal ini membahas tentang kehidupan beragama  

secara berdampingan dengan keyakinan yang berbeda. 

Sedangkan bagi mahasiswa sendiri sebagai bentuk Sumbangan 

akademik dalam melaksanakan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yakni penelitian mengenai suatu objek yang menarik tentang problem 

yang terjadi pada keberagaman masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

Peneliti mencari, mengkaji dan menelaah beberapa penelitian yang 

memiliki titik fokus dan tema yang relevan, tujuannya adalah untuk 

membandingkan penelitian yang sudah dengan penelitian yang akan ditulis 

oleh peneliti, baik dari segi isi tujuan maupun teori yang dibahas. Adapun 

beberapa Penelitian yang memiliki tema yang relevan adalah sebagai 

berikut 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jumadin Yunus “Interaksi sosial 

Masyarakat lokal dengan Mahasiswa pendatang Nusa Tenggara Timur di 
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Dusun Gendeng, Kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman RT 85 RW 

20” Dalam penelitian tersebut menghasilkan tentang keadaan sosial 

masyarakat Kelurahan Baciro dengan mahasiswa NTT, keduanya selalu 

mengedepankan nilai komunikasi yang baik sehingga proses interaksi sosial 

berjalan dengan harmonis. Ada berbagai bentuk yang di perlihatkan dan 

hubungan sosial antara keduanya, salah satunya adalah kegiatan kerja 

bhakti. Pokok terpentingnya adalah mahasiswa NTT selalu ikut berbaur 

dengan kegiatan masyarakat Baciro. Namun, terkadang ada beberapa hal 

yang menghambat terjadinya interaksi antar keduanya, salah satunya adalah 

sikap salah pengertian yakni mahasiswa NTT yang di cap sebagai orang 

yang keras sehingga masyarakat Baciro terlebih dahulu merasa salah 

persepsi. Metode yang di lakukan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan metode kualitatatif dengan observasi dan 

wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

interaksionisme simbolik yang di pelopori oleh Herbert Blumer.13  

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama mengangkat 

topik di masyarakat serta menggunakan teori yang sama meskipun ada 

beberapa penambahan teori lainnya yang berbeda. Adapun yang 

membedakan adalah terkait objek yang di teliti. Jika skripsi ini membahas 

dua forum dalam masyarakat dilihat dalam kedudukan (Masyarakat Biasa 

 
13 Jumadin Yunus. Interaksi sosial Masyarakat local dengan Mahasiswa pendatang Nusa 

Tenggara Timur di Dusun Gendeng, Kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman RT 85 RW 

20. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2017). 
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dan Mahasiswa), sedangkan penelitian ini membahas dua forum masyarakat 

di lihat dalam golongan atau identitas agama. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rafita Sari “Interaksi Sosial 

Masyarakat Beragama (Studi Pada Komunitas Wisma Yasa Manunggal di 

Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”. Fokus 

kajian nya adalah bentuk interaksi sosial masyarakat beragama dalam 

sebuah forum atau Komunitas Wisma Yasa Manunggal, hasilnya adalah 

hubungan interaksi yang terjadi dalam forum tersebut adalah dengan ikut 

andil pada kegiatan sosial Kemasyarakatan seperti kerja sama, gotong 

royong, dan yang lainnya. Mereka  tidak membedakan pada identitas 

masyarakat beragama, semuanya di perlakukan dengan yang sama, hal itu 

tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dalam mendukung komunitas ini. 

Jenis penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan Penelitian Lapangan 

dengan Metode Wawancara, Ovservasi dan Dokumentasi.14 

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang 

dibahas, yakni pada kehidupan sosial masyarakat serta menggunakan studi 

teori Interaksi Sosial. Adapun perbedaannya terletak pada titik fokus 

kajiannya dimana penelitian ini mengkaji masyarakat beragama di 

lingkungan desa dengan melihat identitas nya yakni minoritas kristen dan 

masyarakat muslim sedangkan penelitian diatas memuat kajian objek 

sebuah komunitas. 

 
14 Rafita Sari. Interaksi Sosial Masyarakat Beragama (Studi Komunitas Wisma Yasa 

Manunggal di DesaWiyono Godong Pesawaran), (Lampung: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN Raden Intan, 2018). 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diah Rusmala Dewi “Studi Analisis 

Interaksi Sosial Antara Siswa Muslim dan Non Muslim Berdasarkan 

Perspektif Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Yogyakarta”. Fokus 

penelitian nya di latarbelakangi dengan adanya pluralitas agama yang terjadi 

pada SMP N 1 Yogyakarta, hal itu menimbulkan adanya pelabelan istilah 

mayoritas dan minoritas antara siswa yang satu dengan yang lainnya, dalam 

hal itu menimbulkan kesenjangan sosial dilingkungan sekolah, metode yang 

di gunakan adalah penelitian Kualitatif dengan teori yang digunakan yakni 

nilai-nilai interaksi sosial antara siswa beragama dalam perspektif studi 

Pendidikan Agama Islam.15 

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori interaksi 

sosial yakni menganalisis tentang respon penganut beda agama dalam 

menjalankan kegiatan sosial nya. Perbedaan nya terletak pada objeknya, 

dimana Peneliti membahas tentang masyarakat di lingkungan desa serta di 

bagian studi analisisnya. peneliti melihat dalam berbagai sumber teori 

sedangkan skripsi ini hanya dalam perspektif Agama Islam.  

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rismawati Rahman “Interaksi 

Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Balangnipa 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penelitian tersebut difokuskan 

pada studi tentang bagaimana bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara 

masyarakat muslim dan non-muslim di Kelurahan Balangnipa, Sinjai Utara. 

 
15 Diah Rusmala Dewi. Studi Analisis Interaksi Sosial Antara Siswa Muslim dan Non 

Muslim berdasarkan Persektif Pendidikan Agama Islam. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmj 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
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Secara umum, keduanya mempertahankan nilai sosial dalam sesame 

manusia pada umumnya tanpa melihat identitas keyakinan mereka. Dalam 

proses sosial pun keduanya menunjukan sikap interkasi sosial yang baik 

sehingga terjalinan hubungan kerjasama, asimiliasi dan akomodasi. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), jenis 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara 

serta dokumen yang dianggap penting.16 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat 

objek masyarakat beragama dalam kehidupan sosial dengan teori Interaksi 

Sosial pendekatan sosiologis. Adapun perbedaannya terletak pada analisis 

study nya dan juga dalam objek yang diteliti secara rinci, di mana penelitian 

ini mengangkat objek masyarakat beragama dilihat dalam identitas masing-

masing agama yakni identitas minoritas agama Kristen dengan mayoritas 

muslim pada studi kehidupan sosial dalam interaksi sosial. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi “interaksi sosial 

masyarakat Islam-Kristen dalam mengembangkan kerukunan beragama di 

Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh”. Fokus kajian dalam penelitian 

ini adalah membahas tentang hubungan interaksi antara umat Islam dengan 

Kristen di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebuat bahwasanya interaksi antara umat Islam dan Kristen di 

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berlangsung dengan baik. Hal ini 

 
16 Rismawati Rahman. Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-muslim di 

Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupataten Sinjai, (Makassar: Skripsi 

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2018). 
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ditandai dengan tidak pernah adanya konflik yang serius dikalangan umat 

beragama tersebut. sesama umat beragama mereka selalu menjunjung nilai 

kerjasama yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan kegiatan gotongroyong 

dan lainnya yang selalu melibatkan seluruh masyarakat beragama di 

kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, wawancara, observasi dan 

studi kepustakaan. Teori yang dipakai dalam Penelitian ini adalah teori 

tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Webber sebagai pijakan.17 

Persamaan dengan penelitian ini dilihat dalam bentuk objek yang di 

pakai yaitu sama-sama mengangkat topik di masyarakat beragama dalam 

studi pandangan sosiologi. Perbedaannya adalah terletak pada teori yang 

digunakan di mana penelitian ini menggunakan teori interaksionisme 

simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Blumer, serta cakupan 

objek masyarakat beragama nya, di mana peneliti mengambil objek tentang 

identitas masyarakat beragama yakni minoritas Kristen dengan masyarakat 

muslim. 

Keenam, skripsi yang di tulis oleh Maulana Rifki “Interaksi Sosial 

Masyarakat Islam dan Kristen dalam Perspektif Georg Simmel (Studi 

tentang Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial Islam-Kristen di Dusun Mutersari 

Desa Ngrimbi Kabupaten Jombang)”. Fokus kajian nya adalah tentang 

 
17 Ratna Dewi. Interaksi Sosial Masyarakat Islam-kristen dalam Mengembangkan 

Kerukunan Beragama, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-

Raniry, 2018). 
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bentuk interaksi sosial yang dibangun antara masyarakat Islam dan Kristen 

dalam menjaga nilai kerukunan umat beragama, hasil penelitiannya 

bahwasanya nilai sosial pada interaksi masyarakatnya memunculkan tiga 

bentuk interaksi yaitu subordinasi dibawah satu kepemimpinan,subordinasi 

di bawah prinsip ideal serta subordinasi atas kebebasan individu. Kehidupan 

sosial masyarakat nya terlihat stabil dalam menciptakan pola kehidupan 

masyarakat sosial, seperti kerukunan umat beragama. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan 

adalah teori George Simmel perihal bentuk-bentuk interaksi sosial.18 

Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal objek yang dikaji 

dimana mengangkat topik masyarakat beragama dalam menjaga nilai 

kerukunan antar umat beragama. Adapun perbedaan nya terletak pada studi 

teori nya, di mana penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial yang 

digagas oleh George Herbert Blumer serta menggunakan identitas minoritas 

agama. 

Beberapa Penelitian di atas membahas tentang bentuk interaksi 

sosial yang dibangun oleh masyarakat. Namun, tidak semuanya membahas 

tentang hubungan interaksi antarumat beragama. Beberapa penelitian yang 

relevan pun tidak semua fokus  kajian nya spesifik dengan penelitian ini. 

Penelitian ini melihat dalam ranah sosial melalui identitas masyarakat yakni 

 
18 Maulana Rifki. Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen dalam Perspektif Georg 

Simmel (Studi Tentang Bentuk-bentuk Interaksi Sosial islam-kristen di Dusun Mutersari desa 

Ngrimbing Jombang), (Surabaya: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018). 
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pola interaksi sosial kelompok minoritas kristen dengan masyarakat 

muslim. Sehingga, penelitian ini sangat perlu dilakukan, selain faktor 

teoritis penelitian ini juga sangat perlu dilakukan karena pada dasarnya 

Objek Penelitian ini merupakan objek pertama yang dibuat dalam sebuah 

penelitian dilihat dalam tema tentang pola keberagaman masyarakat desa.  

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini difokuskan pada pola interaksi yang terjadi di 

masyarakat dilihat dari sudut pandang identitas atau antar kelompok 

tertentu. Dimana setiap perilaku masyarakat tertentu memiliki nilai dan 

tentunya dengan adanya penelitian ini, setiap masyarakat bisa melihat 

dengan perspektifnya yang bisa membuka sifat kepedulian atau toleransi 

antar sesama manusia melalui bentuk komunikasi dan interaksi sosial. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Blumer. 

Menurut Blumer, adanya interaksi antara seseorang dengan yang lainnya 

akan memunculkan makna (meaning) tertentu. Ada tiga pokok pikiran dari 

teori ini, yaitu pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar 

makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Kedua, makna yang dimiliki 

sesuatu tersebut muncul dari interaksi sosial seseorang dengan sesama. 

Ketiga, makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran.19 

 
19 Sebagaimana dikutip oleh Khairul Hidayati (dkk) Tim Mitra Guru dalam Ilmu 

Pengetahuan Sosial “Sosiologi”,……..hlm. 36. 
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Secara etimologi, interaksi berasal dari bahasa Inggris (Interaction) 

yang berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi, 

interaksi merupakan dinamika kehidupan manusia, baik secara individu 

maupun kelompok dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti 

suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih yang 

saling mengadakan respons secara timbal balik. Oleh karena itu, interaksi 

dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing 

yang bisa terjadi antara individu dan kelompok, atau kelompok dengan 

kelompok lain20 

1. Makna Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya 

suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer yang artinya 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

peperangan. Strategi adalah sebuah seni melaksanakan suatu rencana 

secara terampil dan baik. Pada dasarnya strategi adalah suatu pola yang 

direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan 

atau tindakan.21 

2. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, 

 
20 Rismawati Rahman. Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-muslim di 

Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupataten Sinjai, hlm. 16. 
21 Sebagaimana dikutip oleh Arin Tentrem Mawati (dkk) dalam Strategi Pembelajaran 

(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2-3 
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antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dan 

kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai 

pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, berbincang-

bincang, bahkan berselisih. Aktivitas-aktivitas itu merupakan interaksi 

sosial.22 

Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik 

atau saling memengaruhi antarmanusia yang berlangsung sepanjang 

hidupnya di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, proses sosial 

diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat. Jika individu 

dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan system 

dan hubungan sosial. Syarat terjadinya interaksi terdiri atas kontak sosial 

dan komunikasi sosial. Kontak sosial tidak hanya bersentuhan secara 

fisik. Dengan perkembangan teknologi manusia dapat berhubungan 

tanpa bersentuhan, misalnya melalui Telephone, Telegram dll. 

Komunikasi dapat diartikan jika seseorang dapat memberi arti pada 

perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh 

orang tersebut.23 

3. Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Interaksi sosial terbagi dalam dua jenis yaitu Assosiatif dan 

Disosiatif. Interaksi sosial yang mengarah kepada bentuk penyatuan 

antar sekelompok masyarakat (asosiatif) yang terdiri atas: 

 
22 Khairul Hidayati (dkk) Tim Mitra Guru, Ilmu Pengetahuan Sosial “Sosiologi”…., 

hlm. 35. 
23 Sebagaimana dikutip oleh Mila Saraswati dan Ida Widyaningsih dalam Be Smart Ilmu 

pengetahuan Sosial, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 17. 
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a) Kerja sama (Cooperation) 

Terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat 

untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama . 

b) Akomodasi 

Merupakan proses penyesuaian antara individu dengan 

individu yang lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan 

kelompok  guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan 

dan kekacauan. 

c) Asimilasi 

Proses ini menunjuk pada proses yang di tandai adanya usaha 

mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau 

kelompok dalam masyarakat serta usaha untuk menyamakan sikap, 

mental dan tindakan demi tercapainya tujuan berbeda. Asimilasi 

timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang yang 

berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lam, 

sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan 
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wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan 

campuran.24 

Interaksi sosial yang mengarah kepada bentuk perpecahan 

antar sekelompok masyarakat (Disosiatif), terdiri dari; 

a) Persaingan  

Diartikan sebagai proses sosial, dimana individu dan 

kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentumenjadi 

pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau 

dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

b) Pertentangan 

merupakan bentuk interaksi sosial yang berupa perjuangan 

yang langsung dan sadar antara orang dengan orang atau kelompok 

dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama 

c) Kontravensi 

Merupakan bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan 

dan pertentangan.Kontravensi ditandai oleh adanya ketidakpastian 

terhadap diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan 

kebencian terhadap kepribadian orang, tetapi gejala-gejala tersebut 

tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian.25 

 
24 Asrul Muslim, Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis, (Makassar: Jurnal 

Diskursus Islam, UIN Alauddin Makassar, 2013), hlm. 486-487. 
25 Nur Rachma Permatasary R. Indriyanto, “Interaksi Sosial Penari Bujangganong 

Pada Sale Creative Community di Desa Sale Kabupaten Rembang”….., hlm. 4. 
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4. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Blumer 

Teori interaksi simbolik memiliki perspektif teoritik yang 

cenderung menekankan perilaku manusia dalam masyarakat atau 

kelompok, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial, dan hubungan 

sosial. Hubungan dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih 

kompleks, lebih tak terduga, dan aktif. Di sisi ini masyarakat terdiri dari 

individu-individu yang berinteraksi yang tidak hanya bereaksi, namun 

juga menangkap, menginterpretasi, bertindak, dan mencipta.26 Istilah 

Interaksionisme simbolik diberikan pertama kali oleh Herbert Blumer 

pada 1938 untuk menamai pemaduan garis riset sosiologi dan sosio-

psikologi. Fokusnya adalah proses-proses interaksi  yaitu tindakan sosial 

yang dicirikan oleh orientasi timbal balik langsung dan penyelidikan-

penyelidikan terhadap proses-proses tersebut di dasarkan secara khusus 

kepada konsep interaksi yang menitik beratkan ciri-ciri simbolik 

tindakan sosial.27 

Blumer dipengaruhi oleh Mead dalam gagasan mengenai 

interaksionisme sosial-nya tetapi ia mempunyai gagasan sendiri. 

Gagasan-gagasan Blumer menjadi premis atau dasar untuk menarik 

kesimpulan. Premis Blumer, yaitu; (1) manusia bertindak atas sesuatu 

berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) 

makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan 

 
26 Laksmi, Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpusatakaan dan 

informasi, (Surabaya: Journal of Library and Information Science, 2016), hlm. 6. 
27 Anthony Giddens dan Jonathan H. Turner, Social Theory Today, terj. Yudi Santoso        

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137. 
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orang lain; (3) Makna-makna tersebut disempurnakan dalam 

interaksionisme sosial yang sedang berlangsung.  

Dari ketiga premis tersebut, terdapat bentuk pemaknaan dalam 

interaksi simbolik, yaitu tindakan sosial diri (self) tidak berdiri sendiri 

statis menunggu stimulus yang muncul pada dirinya, namun tindakan 

sosial tersebut berdiri dengan tegak dalam bingkai dialetika mutual 

antara diri dengan ralitas sosial di masyarakat. Interaksionisme simbolik 

yang diketengahkan Herbert Blumer mengandung pokok pandangan 

yang mengerucutkan pada proses interpretasi yang utama untuk 

pembentukan makna.28 

Bagi Blumer, masyarakat tidak berdiri statis, stagnan, serta 

semata-mata didasari oleh struktur makro. Esensi masyarakat harus 

ditemukan pada diri aktor dan tindakannya. Masyarakat adalah orang-

orang yang bertindak (actor). Kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan 

mereka. Masyarakat adalah tindakan dan kehidupan kelompok 

merupakan aktivitas kompleks yang terus berlangsung. Tindakan yang 

dilakukan oleh individu itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga 

merupakan tindakan bersama, atau oleh Mead disebut tindakan sosial.29 

Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme 

simbolik, yaitu tentang pemaknaan (meaning), bahasa (language) dan 

pikiran (thought). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep 

 
28 Umiarso dan Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga 

Modern, (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2014), hlm. 159-160. 
29 Teresia Noiman Derung, Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan 

Bemasyarakat, (Malang: Jurnal STP IPI, 2017), hlm. 9-10. 
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‘diri’ seseorang dan sosialisasinya kepada ‘komunitas’ yang lebih besar 

yaitu masyarakat.30 

Istilah interaksionisme simbolik akan menunjuk pada sifat khas 

dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya melalui simbol-

simbol yang muncul.31 Blumer melakukan pendekatan kualitatif, dimana 

meyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan 

studi terhadap benda mati. Blumer beranggapan peneliti perlu 

meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji, berusaha 

memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha untuk 

memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu.32 

Dalam konsep penjelasanya tentang interaksi simbolik, Blumer 

menunjukan kepada sifat khas dari tindakan atau interaksi antar manusia. 

Ciri khasnya bahwa manusia saling menerjemahkan, mendefinisikan 

tindakannya, bukan hanya reaksi dari tindakan seseorang terhadap orang 

lain. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara langsung atas tindakan 

itu, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan. Olehnya, interaksi 

dijembatani oleh penggunaan symbol, penafsiran, dan penemuan makna 

tindakan orang lain.33 Jadi, teori ini dikembangkan dengan baik, mulai 

 
30 Sebagaimana di kutip oleh Eva Nurlia Susanti dalam Interaksi Sosial antara 

Komunitas Keagamaan Pemuda Hijrah dengan Masyarakat Adat, (Bandung: Diploma 

Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 19-20. 
31 Umiarso dan Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga 

Modern…….., hlm. 60. 
32 Nina Siti S S, Kajian tentang Interaksionisme Simbolik, (Medan: Jurnal Ilmu Sosial 

Fakultas Isipol UMA, 2011), hlm. 3. 
33 Dadi Ahmadi, Interaksionisme Simbolik: Suatu Pengantar (Bandung: Jurnal 

UNISBA, 2008), hlm. 10. 



24 
 

dari peranan diri dan kemudian berkembang pada penelitian mengenai 

diri dalam masyarakat.34 

Dalam Hidup bermasyarakat, orang menyepakati makna suatu 

symbol dan kemudian mendistribusikannya, maka orang dengan efektif 

dapat menjalani komunikasi. Selanjutnya, karena makna suatu simbol itu 

dipelajari, maka simbol-simbol itu adalah bersifat sosial dan dipelajari 

melalui hidup bermasyarakat. Anggota masyarakat berinteraksi dengan 

cara menafsirkan simbol-simbol yang mereka bawa. Dalam proses 

interaksi ini manusia belajar mengantisipasi respon orang lain dan saling 

menyesuaikan diri.35 

Dengan melihat penelitian ini yang pada dasarnya mengasumsi 

teori interaksionisme simbolik, diharapkan bisa menjadi gambaran pada 

realitas yang terjadi pada masyarakat dusun Wadasgumantung. Adanya 

sebuah simbol yang di maknai sebagai segala bentuk hal yang di lakukan 

oleh setiap orang menunjukan bahwasanya tindakan masyarakat dari 

berbagai sudut pandang bisa mencirikan adanya proses interaksi sosial 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Artinya, segala tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat dusun Wadasgumantung serta simbol-simbol 

yang mereka interpretasikan itu merupakan pemaknaan yang berasal dari 

realitas sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Oleh karenanya, proses 

interaksi antar masyarakat yang saling merespon satu sama lain nantinya 

 
34 Dadi Ahmadi, Interaksionisme Simbolik: Suatu Pengantar…., hlm. 13. 
35 Jumadin Yunus. Interaksi sosial Masyarakat lokal dengan Mahasiswa pendatang 

Nusa Tenggara Timur di Dusun Gendeng, Kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman 

RT 85 RW 20). hlm 16. 



25 
 

menjadi interpretasi akhir bagi perubahan sosial. Dari teori 

interaksionisme simbolik dapat dilihat bahwasanya sebuah interaksi 

sosial antar manusia dapat berjalan secara langsung melalui simbol-

simbol ataupun makna yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Kondisi wilayah yang terbentuk secara alamiah ini menjadikan 

bentuk realitas masyarakat  di Dusun Wadasgumantung perlu untuk 

dikaji sebagai objek penelitian,  Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan sosiologis 

dikarenakan problem akademik dalam penelitian ini mengarah pada 

fenomena kehidupan sosial yang  terjadi pada masyarakat dengan 

hubungan antar sesama manusia yang menjadi objek kajian penelitian. 

Metode ini merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

wilayah alamiah,36 yang diarahkan untuk membahas mengenai proses 

interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat minoritas Katholik 

dengan masyarakat muslim di Dusun Wadasgumantung, Desa 

Kutamendala, Tonjong Brebes. Kemudian, komponen yang di tulis 

dalam proposal penelitian ini akan dikembangkan lagi dalam kegiatan 

lapangan nanti. 

 
36 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2017). hlm. 9. 
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2. Sumber data 

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumbernya37, dalam hal ini ditinjau secara langsung 

pada masyarakat dusun Wadasgumantung Desa Kutamendala Tonjong, 

Brebes, terkhusus masyarakat  penganut agama Katholik di Dusun 

Wadasgumantung yang terdiri atas 13 Kartu Keluarga (KK) dalam 

catatan kepala dusun Wadasgumantung namun, tidak 

mengesampingkan juga respon dari aparat pemerintah desa 

Kutamendala serta berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan 

objek penelitian ini. 

Sedangkan Data sekunder adalah data atau keteranngan yang 

diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti 

buku, laporan, buletin, Jurnal dan majalah yang sifatnya dokumentasi.38 

Dalam hal ini peneliti mencari sumber informasi diberbagai bentuk 

literasi yang memiliki topik atau tema yang relevan dengan penelitian 

ini sebagai bahan untuk mengkaji dan menelaah. 

 

 
37 Bagja Waluya. Sosiologi : Rancangan Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Setia 

Purnama Inves, 2007), hlm. 79. 
38 Bagja Waluya. Sosiologi : Rancangan Metode Penelitian Sosial, hlm. 79. 
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3. Teknik pengumpulan data  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan 

data penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.39 

Dalam hal ini, peneliti sangat perlu untuk melihat secara 

langsung kondisi wilayah masyarakat Katholik di Dusun 

Wadasgumantung, kemudian juga diperlihatkan simbol keagamaan 

masyarakat Katholik  yang dalam hal ini tempat ibadah mereka.  

Secara geografis keadaan wilayah dusun tersebut berbeda dengan 

keadaan dusun lain dimana posisi wilayah masyarakat Katholik ini 

berada dalam wilayah yang terisolisir. Serta berbagai bentuk 

kegiatan lapangan yang sekiranya dapat menunjang proses 

penelitian ini. 

 

 
39 Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam Metode Penelitian Kuantitatif, 

kualitatif dan R & D….., hlm. 145. 
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b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.40  

Peneliti melakukan wawancara ataupun tanya jawab secara 

langsung dengan pihak terkait/responden. Dengan hal ini, pihak 

responden akan menjawab satu demi satu pokok permasalahan 

dalam penelitian ini mengenai proses interaksi sosial dalam 

kehidupan sosial mereka. kemudian secara tidak langsung peneliti 

akan menambah hazanah pengetahuan terkait realitas yang terjadi 

pada masyarakat dusun Wadasgumantung, Desa Kutamendala, 

Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. 

Setidaknya peneliti akan mengambil sampel 2-5 orang warga 

masyarakat katholik dan masyarakat Muslim di Dusun 

Wadasgumantung, serta kepala Dusun Wadasgumantung dan aparat 

pemerintah Desa Kutamendala. 

c. Dokumentasi 

Peneliti akan berusaha untuk menggali berbagai sumber 

dokumen baik foto /gambar maupun tulisan tentang peristiwa terkait 

 
40 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D….., hlm. 137. 



29 
 

dengan masyarakat dusun Wadasgumantung, serta data informasi 

terkait eksistensi Gereja sebagai simbol masyarakat Katholik di 

masa dahulu sampai sekarang. 

4. Teknik analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai data yang di 

peroleh sudah cukup hingga dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai 

dengan metode pengumpulan data.41 

Penelitian ini menggunakan analisis deskiptif, teknik 

pengumpulan data nya dilakukan setelah proses kegiatan observasi 

lapangan dan wawancara dengan responden selesai, Selanjutnya hasil 

dari wawancara dengan responden tersebut dikumpulkan sebagai 

koleksi data / implementasi data yang valid. Kemudian dilakukan 

pengklasifikasian seluruh data. Dari berbagai data yang masuk nantinya 

perlu dikaji kembali dan dilakukan proses reduksi data (memilah data) 

yang menyangkut persamaan dan perbedaan responden terkait dengan 

objek penelitian ini, di mana letak perbedaan sampai semuanya bisa 

difahami hingga proses analisisnya. 

 
41 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, hlm. 242-244. 



30 
 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian kali ini bermaksud untuk memaparkan kehidupan sosial 

yaitu strategi interkasi sosial masyarakat minoritas di lingkungan mayoritas 

yang hidup berdampingan dalam lingkungan kecil di desa, oleh karena itu  

masyarakat di wilayah tersebut tentu harus menjalankan kehidupan sosial 

nya secara berdampingan dan dari proses tersebut memiliki makna yang 

perlu di pecahkan dalam konteks situasi di masyarakat tersebut, bagaimana 

masyarakat tersebut dapat hidup berdampingan layaknya masyarakat pada 

umumnya. penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab pembahasan 

sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi tentang latarbelakang penelitian yang 

menguraikan argumentatif penulis terkait dengan objek penelitian, dari 

uraian tersebut ditemukan permasalahan akademik yang perlu dikaji serta 

analisis sesuai dengan metode penelitian pada umumnya, meliputi tujuan, 

manfaat dan pembahasan penelitian. Penelitan ini menggunakan pendekatan 

sosiologi yang difokuskan pada peristiwa yang terjadi dalam lingkungan 

sosial masyarakat, kondisi masyarakat yang terbilang berubah-berubah 

menimbulkan kesan peneliti untuk lebih memahami fakta sosial yang terjadi 

pada masyarakat dengan objeknya penelitian pada masyarakat akan fokus 

pada permasalahan interaksi sosial antara dua identitas agama. 

Bab kedua, berisi tentang deskripsi objek penelitian yang memuat 

uraian detail tentang deskripsi atau gambaran umum dan kondisi wilayah 
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dusun Wadasgumantung sebagai serta mendeskripsikan pula profil desa 

sebagai bahan penguat dalam proses pengambilan data penelitian. 

Bab ketiga, berisi temuan lapangan berupa gambaran kehidupan 

interaksi sosial antar masyarakat minoritas Katholik dengan mayoritas 

muslim di dusun Wadasgumantung selama beberapa dekade, serta 

dijelaskan pula perubahan kehidupan sosial dua identitas keagamaan 

tersebut dari era dahulu hingga sekarang. 

Bab keempat, berisi tentang inti analisis dari proses penelitian, yakni 

gambaran peristiwa atau permasalahan dari masyarakat dimunculkan dan 

secara spesifik mengaitkannya dengan teori yang digunakan, kemudian 

hasil dari analisis tersebut nantinya akan di lihat lagi dan direduksi yang 

kemudian di cari inti analisis yang terjadi dalam penelitian ini. 

Bab kelima, berisi penutup dimana peneliti memberikan uraian 

jawaban dari persoalan riset dalam penelitian, kemudian dilajutkan dengan 

kesimpulan terkait dengan proses penelitian mencakup berbagai bab yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu dimasukan juga saran 

rekomendasi dari pihak terkait mengenai hasil penelitian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian  mengenai interaksi sosial antara minoritas 

Katholik dengan mayoritas muslim di Desa Kutamendala tepatnya di dusun 

Wadasgumantung, dapat penulis simpulkan sebagai barikut 

Pertama, Strategi Interaksi sosial yang diterapkan umat Katholik 

sebagai kaum minoritas Kristen dengan mayoritas muslim di Desa 

Kutamendala lebih banyak menjunjung kepada hubungan yang harmonis 

dan baik-baik saja layaknya penduduk atau masyarakat desa pada 

umumnya. Bentuk dari strategi interaksi sosial mereka yang terlihat yakni 

terlihat dalam pola asosiatif interaksi sosial yaitu mengarah kepada sikap 

kerja sama, gotong royong, saling tolong menolong dan sikap kepedulian 

yang tinggi antar sesama penduduk di Desa Kutamendaa khususnya dusun 

Wadasgumantung, dengan proses interaksi sosial yang mereka lakukan 

secara terus menerus serta selalu mementingkan kebutuhan bersama inilah 

yang menciptakan relasi sosial yang baik-baik saja dan tetap rukun. 

Kedua, implikasi dari strategi interaksi sosial masyarakat Katholik 

dan muslim terhadap keharmonisan atau kerukunan hubungan mayoritas 

dan minoritas ini di sebabkan oleh berbagai faktor seperti sejarah dari para 

pendahulu mereka, kehidupan sosial mereka sebagai penduduk di wilayah 

terisolisir serta adanya peran keagamaan yang masih aktif yang dapat 

memecahkan berbagai persoalan antara keduanya. Dalam teori Herbert 
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Blumer yang mengacu pada 3 premis yakni 1) makna (meaning) yang dapat 

muncul dari hubungan interaksi yang ditukarkan antara minoritas Katholik 

dengan mayoritas muslim; 2) bahasa (language) yang digunakan oleh umat 

Katholik di saat berinteraksi dengan masyarakat muslim di Desa 

Kutamendala ; 3) pemikiran (thougth) yang muncul dari umat Katholik 

sebagai kaum minoritas terhadap masyarakat muslim desa Kutamendala.  

Hasil temuan lapangan dari peneliti bahwasanya sikap bertahan 

hidup dengan status sebagai kaum minoritas bagi umat Katholik di Dusun 

Wadasgumantung desa Kutamendala adalah sebagai upaya mereka dalam 

meneruskan apa yang sudah para pendahulu mereka tanamkan dalam diri 

mereka, prinsip hidup mereka adalah menjadi kecil tidak jadi masalah 

asalkan dalam hidup mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat yang besar 

layaknya sebuah Lilin yang dapat menerangi secara nyata, dalam hal ini 

hidup bersosial dengan umat muslim di Desa Kutamendala. 

B. Saran 

Menindaklanjuti dari kajian penelitian diatas, penulis menyarankan 

agar apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi warga dusun RT 02 

Wadasgumantung untuk tetap menjaga esensi dari hubungan interaksi yang 

terbangun dengan rukun dan harmonis, baik dalam hal kegiatan keagamaan, 

budaya setempat ataupun bentuk tindakan lain yang melibatkan umat 

Katholik dengan umat islam di dusun Wadasgumantung desa Kutamendala. 

Hubungan timbal balik yang mereka bangun sepantasnya menjadi landasan 

bagi mereka untuk anak cucu mereka di masa mendatang, nilai budaya yang 
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erat serta tindakan positif harus di ajarkan kepada anak cucu mereka sebagai 

bekal kehidupan sosial di masa mendatang, serta di perlukan pemahaman 

ajaran keagamaan yang mengarah kepada nilai toleransi yang tinggi antar 

sesama pemeluk agama. 

Selain itu, makna yang terkandung didalam hubungan interaksi 

sosial minoritas Katholik dengan masyarakat muslim ini dapat juga di 

terapkan dalam lingkungan masyarakat di desa Kutamendala, serta 

cerminan atas kehidupan sosial yang utuh meskipun memiliki perbedaan 

dalam keyakinan, serta memperkenalkan akan eksistensi umat Katholik di 

Desa Kutamendala kepada masyarakat awan, tentunya dengan bantuan 

pemerintah setempat dengan lebih meningkatkan kepedulian serta 

melibatkan secara penuh umat Katholik dalam segala hal bentuk aktivitas 

sosial desa Kutamendala. 
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