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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk

khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan

sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara

kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok

manusia (Soekanto, 2002:62).

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam

kurun waktu tertentu. Di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan orang lain

sehingga menimbulkan suatu hal yang disebut interaksi sosial. Kelompok sosial

terjadi karena adanya interaksi dan persamaan ciri dalam kelompok itu.

Berdasarkan teori di dalam masyaraat, salah satunya adalah teori Gemein Schaft

Of Place (paguyuban berdasarkan tempat tinggal), di mana kelompok sosial

terbentuk ketika masing-masing individu di dalamnya memiliki rasa persamaan

karena berada di satu tempat tinggal yang sama.

Pemulung adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencari

barang yang sudah tidak terpakai atau dalam kenyataan sehari-hari, maka orang

yang berkecimpung dalam proses pemulungan atau sebagai pemulung adalah

orang yang bekerja sebagai pengais sampah, dimana antara pemulung dan sampah

sebagai dua sisi mata uang, dimana ada sampah pasti ada pemulung dan dimana

ada pemulung disitu ada sampah. Dalam menjalani pekerjaannya, pemulung dapat

dibedakan menjadi dua yaitu, pemulung yang menetap dan pemulung yang tidak

menetap. Pemulung menetap adalah pemulung yang bermukim di gubuk-gubuk
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rumah tidak layak huni, ataupun rumah yang semipermanen. Sedangkan yang

termasuk dalam kelompok pemulung tidak menetap adalah pemulung yang

mencari sampah dari gang ke gang, jalanan, tong sampah warga, pinggir sungai

dan lainnya.

Ada beberapa penyebab seseorang menggeluti profesi sebagai pemulung

diantaranya yaitu :

 Faktor ekonomi (berasal dari keluarga yang kurang mampu)
 Sulitnya mencari pekerjaan
 Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan
 Tidak ada modal untuk membuka suatu usaha

Penilaian pemulung di mata masyarakat masih dianggap kurang baik. Hal ini

disebabkan oleh tingkah laku beberapa pemulung yang suka jahil mencuri. Sudah

banyak terjadi kasus pemulung yang memasuki kawasan perumahan, mencuri

sepeda motor milik warga. Oleh karena itu sudah banyak warga yang melarang

pemulung memasuki kawasan perumahannya karena dianggap meresahkan warga.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kelurahan Bukit Cermin, peneliti

melihat masih banyak warga yang selalu mengawasi dan berprasangka curiga

terhadap para pemulung asing yang memasuki wilayahnya, selain itu keterlibatan

keluarga pemulung dalam berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi terhadap

masyarakat sekitar wilayah tempat tinggalnya peneliti menilainya juga sangat

minim.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk memfokuskan penelitian

tentang bagaimana merubah paradigma masyarakat Kelurahan Bukit Cermin

terhadap kaum/keluarga pemulung, dan bagaimana interaksi kaum/keluarga

pemulung terhadap masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin.
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Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “INTERAKSI SOSIAL KAUM PEMULUNG DENGAN

MASYARAKAT (STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT

CERMIN)”.

1.2 Perumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk memfokuskan penelitian

tentang bagaimana merubah paradigma masyarakat Kelurahan Bukit Cermin

terhadap kaum/keluarga pemulung, dan bagaimana interaksi sosial kaum/keluarga

pemulung terhadap masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin. Sehingga

memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan

permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana Interaksi Sosial sesama kaum pemulung ?

2. Bagaimana Interaksi sosial antara pemulung dengan masyarakat sekitar

tempat tinggal pemulung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Mengetahui interaksi sosial masyarakat terhadap kaum pemulung

b. Mengetahui apakah telah terjadi interaksi sosial kaum pemulung

dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dan dilingkungan

mereka melakukan pemulungan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitan ini adalah :
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a. Sebagai rekomendasi dan bahan masukan kepada masyarakat di

Kelurahan Bukit Cermin, agar dapat meminimalisir atau bahkan

menghilangkan paradigma negatif terhadap kaum pemulung.

b. Untuk mengetahui sejauh mana interaksi sosial yang telah dilakukan

kaum pemulung terhadap masyarakat yang ada diwilayah tempat

tinggalnya ataupun ditempat dimana mereka melakukan pemulungan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini benar-benar menyentuh fenomena yang akan diteliti,

maka diberikanlah ruang lingkup didalam penelitian ini diantaranya dengan

memunculkan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek yang

berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dicari informasinya dengan

tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan (Sugiono, 2007). Adapun variabel penelitian

yang dimunculkan yaitu:

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia,

maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Agar hubungan sosial

yang dinamis antara kaum/keluarga pemulung dengan masyarakat berjalan dengan

baik maka harus ada proses – proses dalam pelaksanaan interaksi sosial tersebut.

Proses – proses interaksi sosial tersebut yang dijadikan variabel didalam penelitian

ini adalah :

1. Proses Asosiatif
- Kerjasama (Cooperation)
- Accomodation

2. Proses Disosiatif
- Persaingan (Coompetition)
- Controvertion
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- Conflict

1.5 Konsep Operasional

Konsep merupakan istilah atau defenisi yang dipergunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi

pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995:37). Kerangka konsep yang akan

dioperasionalkan mengacu kepada pendapat Burhan Bungin, (2009 ; 58 - 63 )

yaitu pendekatan utama dalam proses interaksi sosial dengan mengikuti beberapa

pendekatan diantaranya ;

1. Proses Asosiatif adalah sebuah proses yang terjadi saling pengertian dan

kerja sama timbal-balik antara orang per orang atau kelompok satu

dengan kelompok lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian

tujuan-tujuan bersama. Indikator yang akan diteliti pada pendekatan ini

yaitu:

- Kerjasama (Cooperation) yaitu :
Pembagian lokasi pemulung, kesepakatan harga jual barang,
kerjasama didalam pemasaran barang serta terbentuknya sistem
simpan-pinjam uang diantara pemulung,

- Accomodation yaitu :
Penentuan tempat penampungan, alat transportasi yang digunakan
dan informasi barang bekas baik dari sesama pemulung maupun
masyarakat sekitar.

2. Proses Disosiatif merupakan proses perlawanan yang dilakukan oleh

individu-individu dan kelompok dalam proses sosial diantara mereka

pada suatu masyarakat. Indikator yang akan diteliti pada pendekatan ini

yaitu:

- Persaingan (Coompetition) yaitu :
Nilai jual barang yang berbeda dengan jenis barang yang sama antara
sesama pemulung dengan masyarakat.

- Controvertion yaitu :
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- Perebutan kekuasaan wilayah pemulung didalam mencari barang
bekas.

- Conflict yaitu :
Perbedaan sikap dan miskomunikasi diantara sesama pemulung dan
juga masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui

berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang

ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian (Bungin, 2009;68).

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan si wilayah Kelurahan Bukit Cermin

Kecamatan Tanjungpinang Barat, dengan pertimbangan dipilihnya lokasi

penelitian karena peneliti berdomisili diwilayah Kelurahan Bukit Cermin,

juga penulis menilai masih minimnya interaksi kaum pemulung dengan

masyarakat ataupun sebaliknya, juga masih adanya persepsi negative

terhadap kaum pemulung yang masuk di wilayah Kelurahan Bukit Cermin

Kecamatan Tanjungpinang Barat.

1.6.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka

penelitiannya merupakan penelitian populasi. (Suharsimi 2006 : 130)
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b. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi

sebagai narasumber, partisipan ataupun informan (Sugiyono, 2006:243).

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek

penelitian (Bungin, 2009:76). Informan dalam penelitian ini adalah

warga masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung, dan masyarakat di

Kelurahan Bukit Cemin.

Dari komposisi itu, maka informan dalam penelitian dapat dilihat pada

tabel I.2 dibawah ini :

Tabel I.2 :

KATEGORI INFORMAN DALAM PENELITIAN

No KATEGORI INFORMAN JUMLAH

1. Masyarakat yang masuk dalam kategori

Kaum/Keluarga Pemulung

9 Orang

2. Masyarakat sekitar dimana para pemulung itu

berdomisili dan melakukan pemulungan

6 orang

Jumlah Total Informan 15 Orang

Sumber : Data olahan

Agar seluruh Informan dapat diambil datanya maka peneliti

menggunakan teknik sampling purposive. Sampling purposive dilakukan

dengan pengambilan sampel dengan sudah ada tujuannya dan sudah

tersedia rencana sebelumnya biasanya sudah ada predefinisi sebelumnya

terhadap kelompok-kelompok dan kekhususan khas yang dicari.
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1.6.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan

wawancara tentang bagaimana para pemulung berinteraksi dengan warga

yang ada diwilayah tempat tinggalnya, serta bagaimana interaksi warga

terhadap para pemulung dan keluarga pemulung, juga bagaimana

inetraksi kaum pemulung pada saat melalukan interaksi dengan warga

lain pada saat melakukan pemulungan diwilayah yang bukan tempat

tinggalnya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun

melalui dokumen-dokumen dan literatur, seperti data Monografi Kelurahan Bukit

Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat, Struktur organisasi dan Tata Kerja, serta

buku – buku teori dan sebagainya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah

penelitian.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka dipergunakan teknik dan

alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia

atau peneliti dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu

utamanya,
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b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. (Bungin, 2009;108).

a. Penelusuran Data On Line

Penelusuran Data On Line adalah tata cara melakukan penelusuran

data melalui media on line seperti internet atau media jaringan lainnya.

1.7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif. Dalam model analisis

deskriptif ini peneliti harus menggambarkan keadaan dan fenomena yang

diperoleh dalam bentuk kata-kata untuk diperoleh kesimpulan. Analisis data dalam

penelitian ini dilakukan melalui sebuah proses yang dimulai sejak pengumpulan

data, kemudian dikerjakan secara intensif sesudah penelitian selesai dilakukan.

Model analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Empat tahap dalam proses analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat,

didengar, disaksikan dan juga temuan tentang apa saja yang dijumpai

selama penelitian.
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2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan

pemilahan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Proses ini juga

dinamakan proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang

bersifat kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan

menjadi data yang bersifat halus dan siap pakai setelah dilakukan

penyeleksian dengan membuang data yang tidak diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penelitian

dalam melihat hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interprestasi peneliti, yaitu

penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Penarikan kesimpulan

merupakan usaha untuk mencari atau memahami data yang diperoleh.
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BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural dikembangkan dari paradigma fakta sosial.

Kajian fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi, yaitu struktur sosial

dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial adalah

jaringan hubungan sosial dimana interaksi sosial terjadi dan terorganisir serta

melalui mana posisi sosial individu dan sub-kelompok dibedakan.

2.2. Interaksi Sosial

Pada hakekatnya interasi sosial merupakan syarat utama terjadinya

aktivitas-aktivitas sosial dimasyarakat. Interaksi sosial yang baik merupakan

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara

orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara

orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-

kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat.

Sedangkan Siagian (2004 : 216) menyatakan “Interaksi positif hanya

mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan

saling mendukung”

Menurut Maryati dan Suryawati (2003 : 23), membagi macam-macam

interaksi sosial menjadi tiga macam, yaitu:

1. Interaksi antara individu dan individu. Dalam hubungan ini bisa terjadi
interaksi positif ataupun negatif. Interaksi positif, jika jika hubungan yang
terjadi saling menguntungkan. Interaksi negatif, jika hubungan timbal balik
merugikan satu pihak atau keduanya (bermusuhan).
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2. Interaksi antara individu dan kelompok Interaksi ini pun dapat berlangsung
secara positif maupun negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok
bermacam - macam sesuai situasi dan kondisinya.

3. Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok Interaksi sosial kelompok dan
kelompok terjadi sebagai satu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya,
kerja sama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek.

Sedangkan menurut Tim Sosiologi dalam http://interaksi sosial,

menyatakan ada empat ciri - ciri interaksi sosial, antara lain :

1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang
2. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial
3. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas
4. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu

Selain menjelaskan tentang empat ciri interaksi sosial Tim Sosiologi dalam

http://interaksi sosial membagi interaksi sosial akan berlangsung jika memenuhi

dua syarat di bawah ini, yaitu :

1. Kontak sosial
Adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan
awal terjadinya interaksi sosial, dan masing - masing pihak saling
bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan
secara fisik.

2. Komunikasi
Artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain.

2. Proses Asosiatif
Proses Asosiatif adalah sebuah proses yang terjadi saling pengertian
dan kerja sama timbal-balik antara orang per orang atau kelompok satu
dengan kelompok lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian
tujuan-tujuan bersama.
Proses Asosiatif dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
a. Kerjasama (corporation)

Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok
untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.

b. Accomodation
Accomodation adalah proses sosial dengan dua makna, pertama
adalah proses sosial yang menunjukan pada suata keadaan yang
seimbang, kedua adalah menuju pada suatu proses yang sedang
berlangsung, dimana accommodation menampakan suatu proses
untuk meredakan suatu pertentangan yang terjadi dimasyarakat.

http://interaksi/
http://interaksi/
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3. Proses Disosiatif
Proses Disosiatif merupakan proses perlawanan yang dilakukan oleh
individu-individu dan kelompok dalam proses sosial diantara mereka
pada suatu masyarakat.
Proses Disosiatif dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
a. Persaingan (Compettion)

Dimana individu atau kelompok-kelompok berjuang dan bersaing
untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan namun
tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

b. Kontroversi (Controvertion)
Proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan atau
pertikaian, pertentangan atau pertikaian telah memasuki unsur-
unsur kekerasan dalam proses sosialnya.

c. Konflik (Conflict)
Dimana  individu atau kelompok menyadari memiliki perbedaan-
perbedaan misalnya dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur
kebudayaan pola-pola prilaku, prinsip, politik, ideology maupun
kepentingan dengan pihak lain.

2.2 Pemulung

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera karena dengan

kehidupan yang sejahtera dapat menghindari manusia dari penyakit sosial, seperti

kemiskinan, tuna wisma serta menghindari manusia dari keinginkan untuk berbuat

kejahatan, seperti pencurian, perampokkan yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera tersebut setiap

manusia akan berusaha dengan bekerja dengan keras agar dapat menambah

perekonomian keluarga, walaupun hanya bekerja sebagai pengumpul barang-

barang bekas dan mengais barang bekas dari tumpukan-tumpukan sampah serta

berkeliling kerumah-rumah warga, tetap dilakukan demi memenuhi perekonomian

keluarganya. Pekerjaan mengumpulkan barang-barang bekas dan mengais barang

bekas dari tumpukan sampah lebih sering disebut dengan istilah pemulung.

Keberadaan pemulung tentu menimbulkan berbagai asumsi tentang

pemulung itu sendiri, masyarakat cenderung apatis dengan kehadiran pemulung.
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Banyak di antara warga masyarakat beranggapan bahwa pemulung adalah

kelompok pekerja yang kurang mengerti dan tidak menanamkan budi pekerti

dalam dirinya. Masyarakat beranggapan bahwa pemulung itu panjang tangan,

pemulung sangat kumuh, dan sebagainya. Padahal kalau dicermati, pemulung

merupakan komponen masyarakat yang mempunyai peranan besar dalam masalah

penyelamatan lingkungan. Mereka memilah-milah sampah, sehingga benda-benda

yang dianggap sampah oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali melalui

proses daur ulang sampah. Dengan demikian, volume sampah yang menggunung

di lingkungan sekitar merupakan permasalahan yang tidak kunjung berakhir dapat

diminimalisasikan oleh pemulung.

Mereka rela berkorban untuk direndahkan martabatnya tanpa mempunyai

pamrih untuk menggugatnya. Mereka rela diberi persepsi negatif  sebagai maling

tanpa punya pamrih untuk melakukan pemberontakan. Mereka juga merelakan

dirinya dipanggang terik matahari demi memenuhi tuntutan perut sanak

keluarganya (Oliver dan Candra, 2007 : 65).

2.3 Jam Kerja Pemulung

Waktu memulung mereka sebenarnya seharian mulai pukul 07.00-19.30 WIB,

tetapi pada suatu saat yang lain bisa saja berangkat memulung pada pukul 10.00

WIB, dan pada pukul 12.00 WIB mereka kembali ketempat tinggalnya untuk

istirahat dan makan siang, mereka beristirahat sampai pukul 15.00 WIB, kemudian

para pemulung kembali memulai pekerjaannya pada pukul 15.00 -19.00 WIB.

Pengetahuan mengenai waktu memulung jelas berimplikasi pada penilaian baik

dari pemulung maupun dari warga. Para pemulung menyatakan bahwa waktu-
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waktu memulung itu sudah tertentu kalau mereka memulung diluar waktu-waktu

yang tertentu tadi, mereka biasanya bisa saja dituduh bukan pemulung melainkan

pencuri.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Keadaan Geografis

Berdasarkan data monografi Kelurahan Bukit Cermin tahun 2011 jumlah

penduduk di Kelurahan Bukit Cermin berjumlah 10.844 jiwa terdiri 5.359 laki-

laki dan 5.485 perempuan. Kelurahan Bukit Cermin terdiri dari 8 Rukun Warga

(RW) dan 53 Rukun Tetangga (RT).

3.2 Penduduk

Menurut hasil Pendataan Kependudukan di Kelurahan Bukit Cermin,

jumlah penduduknya sebanyak 10.844 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 5.359

jiwa dan perempuan sebanyak 5.485 jiwa, hal ini dapat dilihat sebagaimana

disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel. 3. 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

di Kelurahan Bukit Cermin Tahun 2011

No. Jenis Kelamin Banyaknya Jiwa

1 Laki – laki 5.359

2 Perempuan 5.485

J u m l a h 10.844

Sumber : Kantor Kelurahan Bukit Cermin, Tahun 2011
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Berdasarkan data di atas ternyata jumlah penduduk perempuan di

Kelurahan Bukit Cermin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah

penduduk laki-laki.

3.3 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Bukit Cermin cukup memadai,

mulai dari keberadaan balai pengobatan, posyandu, kantor praktek dokter, rumah

bersalin dan apotik/toko obat.

3.4 Agama dan Kepercayaan

Agama dan kehidupan beragama sangat mempengaruhi ketahanan sosial

budaya. Dalam masyarakat Pancasila peranan agama jelas sangat besar, dimana

setiap umat beragama diakui sepenuhnya menurut agama dan kepercayaannya.

Apabila setiap umat beragama benar-benar menjalankan kemurnian ajaran

agamanya, maka masyarakat dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 akan bertambah kuat dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Di Kelurahan Bukit Cermin Tahun 2011
No. Agama dan Kepercayaan Banyaknya Jiwa

1 Islam 9.810

2 Kristen Potestan 448

3 Budha 494

4 Hindu -

5 Konghucu 5

6 Kristen Katolik 87
J u m l a h 10.844

Sumber: Kantor Kelurahan Bukit Cermin, Tahun 2011
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Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan

Bukit Cermin yang beragama Islam lebih besar dibandingkan dengan agama

lainnya. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 9.810 jiwa.

Tabel 3.3
Jumlah Sarana Ibadah

Di Kelurahan Bukit Cermin Tahun 2011
No. Jenis Sarana Ibadah Banyaknya  (Buah)

1 Masjid
7

2 Musholla
4

3 Gereja 1

J u m l a h 12

Sumber: Kantor Kelurahan Bukit Cermin, Tahun 2011

Pada Tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana ibadah masjid

dan mushola merupakan sarana ibadah yang terbanyak di Kelurahan Bukit Cermin

dibandingkan dengan jumlah sarana ibadah lainnya. Jumlah sarana ibadah masjid

dan mushola sebanyak 11 buah, sedangkan gereja sebanyak 12 buah.

3.5 Pembagian Administrasi Pemerintahan

Pembagian Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Cermin dibagi

menjadi 53 RT dan 8 RW, keberadaan perangkat RT dan RW membantu Lurah

dalam menjalankan urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan, urusan

Kemasyarakatan dan penyampaian program-program Pemerintah Kota

Tanjungpinang sampai ketingkat masyarakat paling bawah.
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BAB IV

ANALISA DATA

A. Karakteristik Informan

Karakteristik Informan merupakan profil sumber data yang diharapkan

dapat menggambarkan pemahaman terhadap data dari hasil penelitian, sehingga

dapat diletakkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan proporsional atas

hasil penelitian ini. Dari kategori pengelompokan informan dalam penelitian ini

diambil 15 ( lima belas ) informan yang terdiri dari 9 (sembilan) orang informan

diambil dari masyarakat yang masuk dalam kaum pemulung, 6 (enam) orang

informan yang berdomisili disekitar kaum pemulung itu tinggal.

Terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik Informan sesuai dengan

jumlah informan dalam penelitian ini yaitu mencakup jenis kelamin, umur/ usia,

pendidikan dan jenis pekerjaan. Pada Tabel 4.1 dibawah ini dijelaskan

karekteristik Informan berdasarkan jenis kelamin.

1. Jenis Kelamin

Untuk dapat mengetahui keadaan/jumlah informan berdasarkan jenis kelamin

pada masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Masyarakat

Kelurahan Bukit Cermin

No Jenis Kelamin Jumlah Informan Persentase

1.

2.

Laki – laki

Perempuan

10

5

70.0%

30.0%

J u  m  l  a  h 15 100 %

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar wawancara Poin Ke 2



20

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas Karakteristik Informan berdasarkan jenis

kelamin terlihat jelas bahwa dari informan keseluruhan yang berjumlah 15 orang

terdapat jumlah Informan yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yakni

berjumlah 10 orang (70.0%) dibandingkan dengan Informan perempuan yaitu 5

orang (30.0%).

2. Umur

Untuk mengetahui keadaan informan berdasarkan umur pada masyarakat

Kelurahan Bukit Cermin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur pada Masyarakat Kelurahan

Bukit Cermin

No Umur (Tahun) Jumlah Informan Persentase (%)

1.

2.

3

20 s/d 30 Tahun

31 s/d 40 Tahun

41 s/d 50 Tahun

3

6

6

20.0%

40.0%

40.0%

J  u  m  l  a  h 15 100%

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar Wawancara Poin Ke 3

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas Karakteristik Informan Berdasarkan Umur pada

Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dapat dijelaskan bahwa ternyata informan

dengan umur 31 tahun s/d 40 tahun berjumlah 6 orang (40%) dan Informan

dengan umur 41 tahun s/d 50 tahun berjumlah 6 orang (40%) hal ini terlihat jelas

yang menjadi sampel dalam penelitian yang berusia 31 tahun sampai dengan 50

tahun, lebih dominan dalam penelitian ini, sedangkan umur 20 tahun s/d 30 tahun

berjumlah 3 orang (20%). Banyaknya Informan yang berumur 31 tahun sampai

dengan 50 tahun dikarenakan peneliti menilai selain pada usia tersebut merupakan
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usia produktif dalam pekerjaan, juga tanggungjawab mereka untuk memberikan

nafkah dan penghidupan yang layak bagi keluarganya.

3. Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan informan berdasarkan pendidikan pada

masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan pada masyarakat

Kelurahan Bukit Cermin

No Jenis Pendidikan Jumlah
Informan

Persentase

1.

2.

3.

4.

Tamatan Sekolah Dasar

Tamatan Sekolah Menengan Pertama

Tamatan Sekolah Menengah Atas

Tamatan Sarjana

6

3

5

1

35.0%

20.0%

30.0%

15.0%

J  u  m  l  a  h 15 100.0%

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar Wawancara Poin Ke 4

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas Karakteristik Informan berdasarkan

Pendidikan pada masyarakat Kelurahan Bukit Cermin terlihat jelas bahwa

informan tamatan Sekolah Dasar berjumlah 6 orang (35%), informan tamatan

Sekolah Menengah Pertama berjumlah 3 orang (20.0%), informan tamatan

Sekolah Menengah Atas berjumlah 5 orang (30%) sedangkan informan dengan

pendidikan sarjana berjumlah 1 orang (15.0%), informan dengan tamatan Sekolah

Dasar merupakan tamatan terbesar dalam penelitian ini dibandingkan dengan

tamatan SMA dan tamatan SMP serta S1. Dari karakteristik Informan yang

dijadikan sampel penelitian ini jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka

Informan dengan pendidikan akhir tamatan Sekolah Dasar di Kelurahan Bukit
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Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat menjadi objek yang dominan didalam

penelitian ini, karena peneliti menilai informan dengan pendidikan tersebut

termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera (miskin) serta memiliki pekerjaan

serabutan/buruh lepas dan penghasilan yang dibawah standar kehidupan yang

layak.

4. Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui keadaan informan berdasarkan jenis pekerjaan pada

Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Masyarakat

Kelurahan Bukit Cermin

No Jenis Pekerjaan Jumlah Informan Persentase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemulung/Buruh lepas

Ibu Rumah Tangga (IRT)

Jualan / kedai / warung

Pegawai Negeri

Wiraswasta

Buruh Harian

6

2

1

2

3

1

45.0%

10.0%

5.0%

10.0%

25.0%

5.0%

J  u  m  l  a  h 15 100%

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar kuesioner Poin Ke 5

Dari Tabel IV.4 di atas dapat dilihat dengan jelas Karakteristik Informan

berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin yaitu jenis

pekerjaan informan sebagai pemulung/buruh lepas berjumlah 6 orang (45.0%),

jenis pekerjaan informan sebagai Ibu Rumah Tangga berjumlah 2 orang (10.0%),

jenis pekerjaan informan yang berjualan berjumlah 1 orang (5.0%), informan

dengan jenis pekerjaan sebagai Pegawai Negeri berjumlah 2 orang (10.0%) dan
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informan dengan jenis pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah 3 orang (25.0%)

sedangkan informan dengan jenis pekerjaan sebagai buruh harian berjumlah 1

orang (5.0%).

5. Status dalam Struktur Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin

Untuk dapat mengetahui keadaan informan yang dirangkum berdasarkan

status dalam Struktur di Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel IV.5

Karakteristik Informan Berdasarkan Status Dalam Struktur

di Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin

No Status di Masyarakat Jumlah Informan Persentase

1.

2.

Pemulung

Masyarakat Umum
9

6

45.0%

55.0%

J  u  m  l  a  h 15 100.0%

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar kuesioner Poin Ke 6

Dari Tabel IV.5 di atas Karakteristik Informan berdasarkan Status dalam

Struktur di Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin, ternyata informan dengan status

sebagai pemulung berjumlah 9 orang (45.0%), informan dengan status sebagai

masyarakat umum berjumlah  6 orang (55.0%), hal ini menjelaskan bahwa

Informan yang terbesar yaitu Informan yang berstatus sebagai pemulung

sedangkan sisanya merupakan masyarakat umum. Hasil yang diharapkan dari

karakteristik Informan berdasarkan status struktur di masyarakat adalah lebih

didasari apakah kaum pemulung tersebut telah berinteraksi terhadap masyarakat
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sekitarnya selama mereka berdomisili dan tinggal di wilayah Kelurahan Bukit

Cermin.

6. Status Domisili

Untuk mengetahui keadaan informan berdasarkan Karakteristik informan

yang dirangkum berdasarkan status domisili di Kelurahan Bukit Cermin dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

Karakteristik Informan Berdasarkan Status Domisili

di Kelurahan Bukit Cermin

No Status Domisili Jumlah Informan Persentase

1.

2.

3.

Menetap

Kos / Sewa / Kontrak

Diluar Kelurahan

9

5

1

60.0%

35.0%

5.0%

J  u  m  l  a  h 20 100.0%

Sumber: Data olahan berdasarkan daftar kuesioner Poin Ke 7

Dari Tabel IV.6 di atas Karakteristik Informan berdasarkan Status Domisili

di Kelurahan Bukit Cermin, ternyata informan dengan status domisili menetap

berjumlah 9 orang (60.0%), informan dengan status domisili kos/sewa/kontrak

berjumlah 5 orang (35.0%) sedangkan informan dengan status domisili diluar dari

Kelurahan berjumlah  1 orang ( 5.0%), hal ini menjelaskan bahwa Informan yang

terbesar yaitu Informan yang berstatus domisili menetap sedangkan sisanya

merupakan status domisili sebagai kos/sewa/kontrak dan di luar dari Kelurahan.

Adapun hasil yang diharapkan dari karakteristik Informan berdasarkan status

domisili di Kelurahan Bukit Cermin adalah lebih didasari apakah kaum pemulung
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tersebut adalah benar-benar penduduk setempat Kelurahan Bukit Cermin dan

bukan penduduk pendatang.

B. Interaksi Sosial Kaum Pemulung

Untuk mengetahui Interaksi Sosial kaum pemulung dengan Masyarakat (Studi

pada Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin) yang dilihat dari beberapa indikator

dapat diketahui sebagai berikut :

1. Interaksi Sosial Sesama Kaum Pemulung

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia,

maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas kaitannya dengan penelitian ini

adalah peneliti berusaha untuk menggali tentang bagaimama proses – proses

dalam pelaksanaan interaksi sosial kaum pemulung yang telah terjadi dan dijalani

selama mereka tinggal di wilayah Kelurahan Bukit Cermin.

Karena peneliti melihat masih banyak warga yang selalu mengawasi dan

berprasangka curiga terhadap para pemulung asing yang memasuki wilayahnya,

selain itu keterlibatan keluarga pemulung dalam berinteraksi, berkomunikasi dan

bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar wilayah tempat tinggalnya peneliti

menilai juga sangat minim. Padahal jika kaum pemulung tersebut aktif dalam

berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar

wilayah tempat tinggalnya berprasangka curiga terhadap kaum pemulung dapat

dihilangkan atau diminimalisir.

Adapun indikator yang peneliti lakukan adalah menggunakan pedoman

wawancara terhadap target informan yang akan diteliti dengan menggunakan
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Sampling purposive yang dilakukan dengan pengambilan sampel dengan sudah

ada tujuannya. Indikator-indikator pendekatan yang menjadi daftar wawancara

antara lain:

1.1. Proses Asosiatif

Untuk melihat indikator dalam proses asosiatif ini di Kelurahan Bukit

Cermin dapat dilihat melalui beberapa kajian sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau

kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan berinisial Ah yang

juga beraktifitas sebagai seorang pemulung menyatakan sebagai berikut:

“ Saya dulunya ngojek mas.... tapi saingan jadi tukang ojek banyak
sekali, mendingan saya jadi pemulung bantu-bantu Bapak,
pendapatannya lebih pasti dan menjanjikan, yang penting kita rajin aja,
kalo masalah terlibat di kegiatan masyarakat, sama saja seperti yang
disampaikan Bapak tadi, kami gak pernah ikut” (sumber hasil
wawancara hari Minggu tanggal 13 Mei 2012).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan berinisial En warga

sekitar yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga di mana pemulung tersebut

tinggal, yang menyatakan :

“ Kalo bicara tentang Bapak Ah warga sini siapa sih yang gak tau, selain
gak pernah ikut gabung jika ada acara kemasyarakatan, warga sinipun
gak pernah bertegur sapa dengannya, kami pernah perotes ke pak RT
tentang sampah-sampah-sampah hasil pemulungannya yang berserak,
tapi pak RT hanya bilang nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ah, dan
seterusnya begitu, kalo keluarga pak Ah itu mau gabung dan bergaul
dengan warga, pasti deh banyak yang simpati dengan kehidupannya”
(sumber hasil wawancara hari Minggu tanggal 20 Mei 2012).
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Dari hasil wawancara dengan para informan, maka peneliti dapat

menarik kesimpulan bahwa kerjasama untuk kebersamaan, baik itu kerjasama

dalam hal bergotong royong, atau pun kerjasama yang sifatnya untuk mempererat

silahturahmi dalam bentuk pertemuan warga antara kaum pemulung dengan

masyarakat sekitar, ternyata masih belum terlaksana dilapangan, hal ini ditandai

dengan masih enggannya kaum/keluarga pemulung tersebut untuk ikut serta dan

bergabung dengan masyarakat disekitar wilayahnya.

b. Akomodasi (Accomodation)

Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti : menunjuk pada suatu

keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada

keadaan, adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan

atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial

dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang berinisial

Jk yang berstatus sebagai pemulung memberikan tanggapan tentang bantuan

apa yang mereka berikan jika ada perselisihan dilingkungan tempat tinggalnya

menyatakan :

“ Kebetulan diwilayah ini setahu yang saya ketahui selama saya tinggal
disini, tidak pernah ada permasalahan, baik itu perselisihan atau pun
pertengkaran, seandainya ada pun biar ajalah mereka yang selesaikan
sendiri, lagian apalah yang bisa saya bantu” (sumber hasil wawancara
hari Minggu tanggal 13 Mei 2012)

Dari beberapa kutipan pernyataan dari para informan melalui

wawancara tentang sumbangsih kaum pemulung dalam memberikan bantuan

secara bersama-sama dengan masyarakat jika ada permasalahan yang timbul
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dilingkungan wilayah tempat tinggalnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa

kaum pemulung tidak mau ikut campur dengan permasalahan yang terjadi

diwilayahnya.

1.2. Proses Disosiatif

Proses Disosiatif merupakan proses perlawanan yang dilakukan oleh

individu-individu dan kelompok dalam proses sosial diantara mereka pada suatu

masyarakat. Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional proccesses, yang

persis halnya dengan kerjasama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat,

walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial

masyarakat bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan

seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola

oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup (struggle

for existence).

Untuk melihat indikator dalam proses disosiatif ini di Kelurahan Bukit

Cermin dapat dilihat melalui beberapa kajian sebagai berikut:

a. Persaingan

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial

dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat

perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada

tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.
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Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Informan yang berinisial

Sp yang beraktifitas sebagai pemulung tentang persaingan antara kaum

pemulung, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Yang saya ketahui di wilayah sekitar sini gak ada pemulung selain
kami, yang paling dekat ada sih tapi sepertinya sudah beda RW dengan
kami, kalo masalah persaingan kami dengan mereka sepertinya gak
ada”. (sumber hasil wawancara hari Minggu tanggal 13 Mei 2012).

Seorang informan berinisial Ed yang berstatus sebagai ketua RT

dimana kaum pemulung beserta keluarganya tinggal menyatakan sebagai

berikut:

“ Pak Kt tersebut memang warga saya, dia memang mempunyai kegiatan
mengumpulkan barang-barang bekas disini, yang saya ketahui memang
dia itu selalu berangkatnya pagi sekali, tapi dia nggak pernah saya
nampak melakukan pemulungan diwilayah sini, kalo bicara tentang
persaingan antara mereka sepertinya gak ada lah, karena pemulung
diwilayah saya ini hanya pak Kt sendiri”. (sumber hasil wawancara
hari Kamis tanggal 17 Mei 2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan dari para informan melalui wawancara

tentang persaingan kaum pemulung dengan pemulung ataupun sebaliknya

antara pemulung dengan warga di Kelurahan Bukit Cermin, peneliti menarik

kesimpulan bahwa tidak ada persaingan yang sifatnya terbuka antara kaum

pemulung dengan pemulung lainnya dikarenakan tempat tinggal kaum

pemulung yang saling berjauhan.

b. Kontroversi

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Informan berinisial Mz

yang berstatus sebagai seorang pemulung tentang terjadinya konflik antara

kaum pemulung dengan warga sekitar, informan tersebut menyatakan :
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Hal yang berbeda diutarakan oleh salah seorang Informan berinisial Tt

yang berstatus sebagai seorang pemulung namun beda domisili dengan

pemulung yang berinisial Mz, informan tersebut menyatakan :

“ Kalau mau jujur sebenarnya ada sih mas... yah hanya karena hasil
pemulungan saya pada waktu itu banyak. Trus mereka anggap apa yang
saya dapat berserakan mengganggu pemandangan, bau lah, dan lain-
lain sebagainya, pak RT sampai datang menengahi pada waktu itu, tapi
kalau sampai kelahi ya gak ada ”. (sumber hasil wawancara hari Kamis
tanggal 17 Mei 2012).

Apa yang dikatakan informan Tt dibenarkan oleh informan berinisial

Hn juga merupakan warga sekitar juga dimana informan berinisial Tt tinggal,

informan tersebut menyatakan pendapatnya menyatakan bahwa:

“ Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Tt, pada waktu itu
sempat sedikit terjadi percecokan antara keluarga Ibu Tt dengan warga
disini, saya sampai menengahi masalah tersebut, tapi kalo menurut
saya itu hanya salah paham saja, pada waktu itu memang keadaan hasil
pemulungan dari keluarga Ibu Tt banyak sekali, dan hasil pemulungan
yang terkumpul sebelumnya belum disetor ke agen barang bekas, dan
pada waktu itu Ibu Tt dalam kondisi kurang fit, tapi setelah saya
dudukan kedua pihak yang berselisih akhirnya bisa dipahami dan
alhamdullilah sampai sekarang tidak ada percecokan lagi”. (sumber
hasil wawancara hari Kamis tanggal 17 Mei 2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan para informan melalui wawancara

tentang terjadinya perselisihan antara kaum pemulung dengan warga sekitar di

Kelurahan Bukit Cermin, peneliti menarik kesimpulan bahwa hampir tidak ada

dijumpai perselisihan antara kaum pemulung dengan warga sekitar, hampir

tidak adanya perselisihan antara kaum pemulung dengan warga sekitar bukan

karena keakuran kaum pemulung dengan warga sekitar tetapi lebih cendrung

dikarenakan jarangnya komunikasi kaum pemulung dengan masyarakat

sekitar, sedangkan konflik yang terjadi sifatnya hanya eksidental yaitu konflik
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yang terjadi disebabkan oleh kondisi fisik pemulung tersebut dan konflik ini

terjadi hanya sekali waktu.

c. Konflik

Definisi konflik atau pertentangan dalam proses disosiatif yaitu dimana

individu atau kelompok menyadari memiliki perbedaan-perbedaan misalnya

dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola-pola prilaku, prinsip,

politik, ideology maupun kepentingan dengan pihak lain

Berikut ditampilkan hasil wawancara dengan salah seorang Informan

perempuan yang berdomisili dekat dengan kaum pemulung tersebut tinggal,

dan membuka kedai kecil-kecilan didepan rumahnya, informan tersebut

berinisial Rs, menyatakan sebagai berikut:

“ Kalau ditanya masalah perbedaan antara kaum pemulung dengan warga
disekitar tempat tinggalnya jelas beda dong mas,.. baik itu dari segi
penampilannya, dan juga dari segi belanjanya di kedai, contohnya ini..
saya sekarang buka kedai yang jual macam-macam, sampai dengan
sayur dan ikan pun ada, kalo keluarga dari pemulung tersebut paling
belanja hanya 15.000 doang, itu pun beberapa hari kemudian baru
belanja lagi, beda banget dengan ibu-ibu yang bukan dari keluarga
pemulung.”. (sumber hasil wawancara hari Kamis tanggal 17 Mei
2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan para informan melalui wawancara

dalam hal pandangan / perbedaan antara kaum pemulung dengan masyarakat

sekitar tempat tinggalnya, peneliti berkesimpulan bahwa memang telah terjadi

perbedaan yang mencolok antara kaum pemulung dengan warga sekitar,

perbedaan yang menonjol lebih didasari atas pekerjaan mereka, cara pakaian

mereka, cara pergaulan mereka, serta cara konsumtif mereka tiap harinya.
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BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dijelaskan

bahwa Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut

hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia,

maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan

menggunakan indikator yang telah peneliti tentukan, maka dalam penelitian ini

peneliti berkesimpulan:

1. Dalam hal kerjasama untuk kebersaman, baik itu kerjasama dalam hal
bergotong royong, atau pun kerjasama yang sifatnya untuk mempererat
silahturahmi dalam bentuk pertemuan warga dilingkungan RT antara kaum
pemulung dengan masyarakat sekitar, ternyata masih belum terlaksana
dilapangan, hal ini ditandai dengan masih enggannya kaum/keluarga
pemulung tersebut untuk ikut serta dan bergabung dengan masyarakat
disekitar wilayahnya.

2. Dari indikator tentang persaingan kaum pemulung dengan pemulung
ataupun sebaliknya antara pemulung dengan warga di Kelurahan Bukit
Cermin, bahwa tidak ada persaingan yang sifatnya terbuka antara kaum
pemulung dengan pemulung lainnya dikarenakan tempat tinggal kaum
pemulung yang saling berjauhan.

3. Dari indikator tentang terjadinya perselisihan antara kaum pemulung
dengan warga sekitar di Kelurahan Bukit Cermin, bahwa hampir tidak ada
dijumpai perselisihan antara kaum pemulung dengan warga sekitar.

4. Dalam hal pandangan / perbedaan antara kaum pemulung dengan
masyarakat sekitar tempat tinggalnya, memang telah terjadi perbedaan
yang mencolok antara kaum pemulung dengan warga sekitar, perbedaan
yang menonjol lebih didasari atas pekerjaan mereka, cara pakaian mereka,
cara pergaulan mereka, serta cara konsumtif mereka tiap harinya.

5.2 Saran-saran

Sehubungan masih minimnya kerjasama kaum pemulung dengan

masyarakat dimana mereka tinggal, tidak adanya sumbangsih kaum pemulung
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dalam memberikan bantuan secara bersama-sama dengan masyarakat jika ada

permasalahan yang timbul dilingkungan wilayah tempat tinggalnya, jarangnya

komunikasi kaum pemulung dengan masyarakat sekitar dan adanya perbedaan

yang mencolok antara kaum pemulung dengan warga sekitar, maka penulis

mengemukakan saran-saran yaitu:

1. Agar kerjasama kaum pemulung dengan masyarakat dimana mereka
tinggal menjadi lebih baik dan harmonis, ada baiknya kaum pemulung
sedikit lebih peduli terhadap masyarakat sekitar, dengan cara
meluangkan sedikit waktu dan turut berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan yang ada diwilayah tempat tinggalnya.
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