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BAB II 

TEORI PERTUKARAN SOSIAL 

 

2.1. Pengantar 

Sebagai mahluk sosial manusia selalu berusaha untuk hidup bersama dalam 

interaksi sosial dengan sesamanya. Interaksi sosial inilah yang secara umum menjadi 

sumber kebahagiaan manusia, baik yang berhubungan dengan pertemanan maupun 

persahabatan; cinta atau kekuasaan. Hubungan itu mendatangkan kepuasan yang timbul 

dari perilaku orang lain. Dari hubungan itu diharapkan untuk saling memperhatikan, 

saling berbuat sesuatu bagi sesamanya dan saling memberikan dukungan sosial. Bila 

tidak, maka teman dan atau sahabat akan mengalami kesedihan, karena tidak dapat 

melibatkan orang lain. Cinta akan kehilangan makna, tanpa adanya pihak lain untuk 

dicintai atau kuasa dan kekuasaan tidak akan ada artinya tanpa ada pihak lain yang 

dikuasai. Artinya, secara umum penderitaan dan kebahagiaan manusia ditentukan oleh 

tindakan dan perilaku orang lain. Termasuk didalamnya, baik tindakan yang 

mendatangkan kesenangan atau keuntungan disatu pihak, maupun ketidaksenangan atau 

penderitaan di pihak lain. 

Apabila memperhatikan kehidupan bermasyarakat dengan seksama, hubungan 

antara yang satu dengan yang lain selalu terjadi tukar-menukar benda, perhatian dan 

jasa. Sebuah keluarga yang mempunyai hajatan, ia akan mengirimkan makanan dan atau 

undangan kepada tetangganya, sebagai respon terhadap pemberian keluarga tersebut ia 

akan menghadiri undangan dan membawa “buah tangan” sebagai wujud penghargaan 

atas undangan yang diterima. Aktivitas tukar-menukar semacam ini sudah ada sejak 

lama, dari yang paling primitif
1
 dan umum terjadi di berbagai tempat.

2
  

                                                           
1
 Blau, Exchange and Power in Social Life,  xxiii.  

2
 Di Jombang tempat penulis dibesarkan misalnya,  terdapat kebiasaan kalau tetangga punya hajatan 

mereka akan mengundang tetangga lain, keluarga dan kolega. Para undangan akan menghargai 
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2.2. Pengertian Pertukaran 

Pertukaran berasal dari kata dasar tukar, sedangkan kata kerja bertukar memiliki 

beberapa pengertian. Pertama,  memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau 

bergantian memberi sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti seseorang memberikan 

sesuatu kepada seseorang lain yang memberikan sesuatu sebagai gantinya. Kedua, 

berubah dari atau menjadi yang lain. Ketiga, berpindah dari kendaraan yang satu ke 

kendaraan yang lain. Dalam melakukan aktivitas bertukar kedua pihak memiliki maksud 

dan tujuan yang sepaham, meskipun berlainan cara melaksanakannya. Sedangkan arti 

kata pertukaran itu sendiri menunjuk pada tindakan dan perbuatan bertukar atau 

mempertukarkan sesuatu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertukaran tersebut.
3
 

Jadi pertukaran dapat diartikan sebagai aktivitas memberi sesuatu atau melakukan 

sesuatu dan menerima sesuatu sebagai sebuah imbalan.
4
  

Apa yang dipertukarkan, diberikan atau diterima? The New Oxford Illustrated 

Dictionary mencatat sesuatu yang dipertukarkan biasanya berupa uang, catatan-catatan 

penting, deposito bank, kata-kata, pandangan-pandangan (glances) tentang sesuatu hal. 

Hal yang dipertukarkan pada dasarnya memiliki nilai yang lebih kurang sama.
5
 

Selanjutnya, pertukaran dalam pengertian konseptualisasi interaksi sosial 

memiliki sejarah yang panjang dalam bidang antropologi dan pada periode akhir 

diadopsi oleh beberapa tokoh sosiologi. Teori pertukaran, demikian konseptualisasi 

tersebut. Pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam karya G.C. Homans (1910-1989) 

dan P.M. Blau (1918-2002) yang akan menjadi kajian dalam tulisan ini. Mereka 

mengikuti perspektif hedonisme
6
 dan utilitarianisme

7
 yang lebih mengutamakan 

                                                                                                                                                                          
penghargaan yang diberikan oleh yang punya hajat dengan datang di acara pesta hajatan sambil 

membawa barang buwuhan. 
3
 Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, 2008, 1555-1556 

4
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary  (ed.7th). Oxford University Press: 2005. 527-528. Lihat juga: 

Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985. 
5
 The New Oxford Illustrated Dictionary. Oxford University Press: 1978, 580. 

6
 Suatu ajaran yang menyatakan bahwa kewajiban moral akan terpenuhi apabila yang diutamakan adalah 

kenikmatan. Soekanto, Kamus Sosiologi,  218. 
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kepuasan-kepuasan pribadi. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa penghargaan hanya 

dapat diperoleh dari interaksi sosial diantara manusia yang satu dengan yang lain. Teori 

pertukaran memiliki keserupaan antara interaksi sosial dan transaksi ekonomi di pasar, 

mereka berharap akan mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Dasar 

paradigmanya adalah hubungan dua orang sebagai model.
8
 

 

2.3. Pertukaran dalam Masyarakat Kuno 

Marcel Mauss (1872-1950), kemenakan Emile Durkheim adalah seorang yang 

mempunyai kemampuan dan kepandaian luar biasa. Ia menjadi seorang sarjana 

Sansekerta dan Sejarah Agama, serta Sosiologi pada saat yang sama, dan menaruh 

perhatian ilmiah utama dalam bidang Sosiologi Agama. 

Dalam kajiannya terhadap sistem tukar-menukar yang terjadi dalam masyarakat 

kuno, Mauss sebenarnya ingin menunjukan bahwa sistem pertukaran yang berlaku 

dalam masyarakat modern berasal dari padanya. Pada masa lampau, kita tidak akan 

menemukan pertukaran yang sederhana dari benda-benda, kekayaan dan hasil-hasil  

pertanian melalui pasar-pasar yang ditetapkan diantara individu-individu. Karena 

kelompoklah yang melakukan pertukaran, membuat kontrak dan yang terikat dengan 

kewajiban.
9
 Dengan demikian, dapat dikatakan sistem pertukaran yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat kuno lebih berlandaskan pada prinsip komunal.  

Apa yang dipertukarkan? Hal-hal yang dipertukarkan bukan sekedar benda-benda 

material atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi. Mereka lebih banyak saling 

                                                                                                                                                                          
7
 Suatu ajaran yang menyatakan bahwa kewajiban moral akan terpenuhi apabila yang diutamakan asas 

manfaat, kebahagiaan atau kenikmatan. Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi. 529. 
8
 Dictionary Sociology (5

th
). London: Penguin Reference, 2006. 139-140. 

9
 Mauss memberikan contoh pertukaran yang terjadi di suku-suku Australia antara Orang Kakadu di 

Wilayah Bagian Utara dengan Orang Umoriu. Mereka saling bertukar benda-benda secara simultan 

sebagai simbol dan perwujudan pertukaran janji suci untuk perdamaian dan mengungkapkan rasa bela-

sungkawa secara bersama-sama. Catatan kaki dalam Marcel Mauss,  Pemberian: Bentuk dan Fungsi 

Pertukaran di Masyarakat Kuno (The Gift, Forms and Functions Exchange in Archaic Societies). Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 1992, 7-8. 
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tukar-menukar penghormatan, penghiburan, upacara, bantuan militer, perempuan, anak-

anak, tari-tarian dan pesta-pesta. 
10

 

Apa yang dipertukarkan tersebut dilihat Mauss sebagai prestasi, yaitu nilai barang 

menurut sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, bukan nilai 

harfiah dari pemberian barang tersebut.  Prestasi yang dipertukarkan merupakan prestasi 

yang menyeluruh karena pertukaran tersebut melibatkan seluruh aspek kehidupan dan 

berlaku diantara kelompok-kelompok, bukan berlaku diantara individu-individu secara 

pribadi.  

Sistem pemberian pertukaran prestasi yang terwujud dalam saling tukar-menukar 

hadiah memiliki ciri sebagai berikut: pertama, pengembalian benda yang diterima tidak 

dilakukan pada saat pemberian hadiah tersebut diterima, tetapi pada waktu yang 

berbeda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
11

 Contoh sistem pemberian hadiah yang 

berlaku di Samoa. Di sana pertukaran hadiah tidak hanya terbatas dalam hal perkawinan 

saja, tetapi juga muncul dalam peristiwa-peristiwa kelahiran bayi, sunatan, sakit, anak 

perempuan menginjak pubertas, upacara penguburan orang mati dan perdagangan.
12

 

Artinya, kewajiban untuk mengembalikan hadiah yang telah diterima sudah diatur oleh 

norma-norma yang berlaku di suatu daerah. Pengembalian hadiah tersebut akan 

dilakukan ketika pemberi hadiah mengalami peristiwa-peristiwa yang menuntut 

penerima hadiah mengembalikan hadiah yang diterima sebelumnya. Jikalau seseorang 

tidak mengembalikan hadiah sebagaimana apa yang telah diterima mereka akan 

mendapatkan sanksi sosial. 

Kedua, pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang 

sama dengan yang diterima, tetapi dengan benda yang berbeda yang memiliki nilai lebih 

                                                           
10

 Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, 4 
11

 Jikalau pemberian imbalan diberikan bersamaan dengan penerimaan hadiah yang diterima, maka ini 

disebut dengan barter. 
12

 Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, 11. 
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tinggi daripada benda yang diterima atau memiliki nilai yang lebih kurang sama dengan 

benda yang dipertukarkan. 

Seperti diuraikan diatas, bahwa  benda-benda pemberian yang diterima sebagai 

wujud pertukaran tidak dilihat sebagai benda dalam arti harafiah, tetapi sebagai 

prestasi,
13

 karena benda-benda tersebut diyakini memiliki daya magis atau kekuatan 

gaib. 

Untuk menghargai secara penuh pranata atau aturan prestasi dalam kehidupan 

masyarakat kuno, Mauss menjelaskan adanya “kewajiban untuk membayar kembali 

atau mengembalikan pemberian yang telah diterima” atau dengan kata lain masyarakat 

kuno memiliki “kewajiban memberikan hadiah-hadiah dan kewajiban untuk 

menerimanya.”
14

 Kewajiban memberi hadiah adalah tindakan yang memainkan peran 

dalam kehidupan masyarakat kuno, karena dari sinilah kita akan mengetahui mengapa 

manusia melakukan tukar-menukar benda satu dengan yang lainnya.
15

 Sebaliknya, 

menolak untuk memberi dan mengembalikan imbalan hadiah atau menolak untuk 

menerima pemberian sama artinya dengan membuat pernyataan pertentangan. Mauss 

memberikan contoh kehidupan masyarakat South Island, tidak mengundang seseorang 

dalam sebuah pesta tarian perang adalah dosa yang disebut dengan puha. Pada waktu 

seseorang memberikan hadiah kepada yang lain, dia mengharapkan akan menerima 

sesuatu yang nilainya sama dengan imbalan yang diterima. Akan menjadi sangat marah 

jika pengembalian imbalan tersebut tidak sesuai dengan pengharapannya.
16

 

                                                           
13

 Mauss menggolongkan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau memiliki mana dalam 

satu kategori yang dinamakan prestation atau prestasi. Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran 

di Masyarakat Kuno,  xx. 
14

 Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, 15. 
15

 Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini kita dapat menyaksikan, tidak jarang keluarga yang satu 

dengan keluarga yang lain dalam sistem kekerabatan saling tukar-menukar benda. Misalnya sia A 

memberi  baju untuk anak si B, maka dalam kesempatan selanjutnya si B akan mengembalikan pemberian 

si A dalam bentuk yang lain, seperti sepatu untuk anak si A. Atau dalam kehidupan bertetangga, tidak 

jarang ibu-ibu saling bertukar makanan atau kue dengan tetangganya.  
16

 Mauss, Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, catatan kaki no. 65-66, 16.  
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Pertukaran benda yang terjadi dalam masyarakat kuno tidaklah sama maksud dan 

tujuannya dengan perdagangan dan barter dalam masyarakat yang lebih maju. Tujuan 

dan maksudnya adalah untuk suatu kepentingan moral, menghasilkan persahabatan 

diantara dua kelompok kerabat, dua klan yang terlibat dalam pertukaran. Hadiah yang 

dipertukarkan biasanya memberikan suatu identitas baru yang terungkap dalam 

hubungan. Sejak saat itu biasanya mereka akan saling mengunjungi atau menegur satu 

dengan yang lain dan selanjutnya akan melakukan tukar-menukar hadiah secara tetap 

dan terus-menerus.  

Pertukaran yang terjadi pada zaman kuno sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Mauss terus berlanjut pada zaman modern, meskipun mengalami perbedaan bentuk dan 

cirinya. 

 

2.4. Pertukaran Sosial dalam Masyarakat Modern 

Teori pertukaran sosial merupakan satu teori yang dikembangkan oleh pakar 

psikologi John W. Thibaut (1917-1986) dan Harold H. Kelley (1921-2003), ahli 

sosiologi seperti George C. Homans (1910-1989), Richard Emerson dan Peter M. Blau 

(1918-2002).
17

 Berdasarkan teori ini, manusia selalu berada dalam hubungan pertukaran 

antara yang satu dengan yang lain, baik antara pribadi dengan pribadi maupun antara 

pribadi dengan kelompok. Teori ini melihat hubungan pertukaran antar aktor sebagai 

hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). 

Pada umumnya hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat, mempunyai 

perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, dimana didalamnya 

terdapat unsur ganjaran (reward), pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit). Ganjaran 

merupakan segala hal yang diperolehi melalui adanya pengorbanan, sedangkan 

                                                           
17

 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (edisi ke-6). Jakarta: Kencana, 2007,  

355; Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological  Theory (6
th

 edition). 261; Doyle Paul Johnson, 

Teori Sosiologi: Klasik dan Modern, (jilid 2), 55.  
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pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran 

dikurangi oleh pengorbanan.
18

 

Analisa hubungan sosial menurut cost and reward inilah ciri khas teori 

pertukaran.
19

 Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, dan 

persahabatan. Teori pertukaran sosial mencadangkan tabiat sosial itu adalah hasil satu 

proses pertukaran. Tujuan pertukaran ini adalah memaksimumkan faedah dan 

meminimumkan biaya. Menurut teori ini, aktor mempertimbangkan potensi faedah dan 

risiko bagi perhubungan sosial. Apabila risiko-risiko itu lebih berat untuk memberi 

ganjaran, rakyat akan menamatkan atau meninggalkan begitu saja hubungan. Teori 

pertukaran sosial ini juga digunakan untuk menjelaskan berbagai penelitian mengenai 

sikap dan perilaku dalam ekonomi. Selain itu, teori ini juga digunakan dalam penelitian 

komunikasi, misalnya dalam konteks komunikasi antar pribadi, kelompok dan 

organisasi.  

 

2.5. Teori Pertukaran George Caspar Homans  

2.5.1. Pendekatan Dasar 

Homans pernah belajar di Harvard Business School bergabung dengan Prof. 

Lawrence Henderson dan Elton Mayo. Beberapa tulisannya adalah The Human Group, 

The Nature of Social Science (1967) dan Social Behavior (1961, 1974).
20

 

Pemikiran Homans tentang pertukaran tidak dapat dipisahkan dari polemik 

terhadap analisis Claude Levi-Strauss mengenai perkawinan dan sistem kekerabatan 

masyarakat primitif, yaitu pola umum seorang pria mengawini putri saudara ibunya 

(cross-causin mariage). Penilaiannya terhadap pertukaran fungsionalisme Levi-Staruss, 

ia menolak hampir semua teori yang dikembangkan Levi-Strauss. Alasan terhadap 

                                                           
18

 Makalah Social Exchange Theory,  www.gumilarcenter.com/ 
19

 Johnson, Teori Sosiologi, 55. 
20

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern, 360; Johnson, Teori Sosiologi,. 59. 
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penolakan tersebut: pertama, ia dan Schneider, seorang ahli antropologi menolak 

perbedaan konsep pertukaran langsung dan pertukaran tidak langsung (restricted 

exchange dan generalized exchange)
21

 yang dirumuskan oleh Levi-Strauss.
22

 Kedua, 

perbedaan bentuk pertukaran secara simbolis semakin menekankan dan memantabkan 

perbedaan pola organisasi sosial individu, sub grup dengan suatu masyarakat.
23

 Akibat 

penolakan terhadap pemikiran Levi-Strauss, Homans dan Schneider berpendapat bahwa 

teori pertukaran semestinya menekankan hubungan tatap muka (face-to-face 

interaction), fokus pada hal yang terbatas dan pertukaran langsung diantara 

perseorangan, yang kemudian menciptakan struktur sosial dan didukung oleh perilaku 

individu.
24

 

Pemikiran Homans banyak dipengaruhi oleh behaviorisme. Dalam psikologi, 

behaviorisme berpengaruh langsung terhadap sosiologi perilaku, dan secara tidak 

langsung terutama terhadap teori pertukaran.
25

 Sosiologi perilaku memusatkan perhatian 

pada hubungan antara pengaruh perilaku seseorang terhadap lingkungan dan sebaliknya, 

dampak lingkungan terhadap seseorang. Lingkungan tempat munculnya perilaku, baik 

berupa sosial maupun fisik, dipengaruhi oleh perilaku sebelumnya dan selanjutnya 

“muncul” kembali dalam berbagai cara. “Perilaku baru” yang muncul entah itu positif, 

negatif ataupun netral akan mempengaruhi “perilaku-perilaku” berikutnya. Bila reaksi 

tersebut menguntungkan, perilaku yang sama kemungkinan akan diulang di masa depan 

dalam perilaku yang serupa. Sebaliknya, bila reaksi yang berikutnya menyakitkan atau 

tidak menguntungkan maka kemungkinan kecil perilaku yang sama di masa depan akan 

                                                           
21

 Dapat juga diterjemahkan dengan pertukaran terbatas antara dua orang dan pertukaran tidak terbatas. 
22

 Hasil penelitian Levi-Strauss mengenai perkawinan dan sistem kekerabatan pada suku-suku primitif ia 

merumuskan dua bentuk perpedaan pertukaran. Pertukaran langsung terjadi pada kelompok duaan (dyad) 

sedang pertukaran tidak langsung biasanya terjadi dalam kelompok tigaan (triad) atau lebih. Dengan kata 

lain, pertukarannya bersifat tidak langsung dan tidak bersifat timbal balik. 
23

 Turner, The Structure of Sociological  Theory,   264. 
24

 Turner, The Structure of Sociological  Theory,   264 
25

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern,  356-357; Turner, The Structure of Sociological  Theory,   

264; Johnson, Teori Sosiologi,  64. 
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diulang.
26

  Dalam pengertian ini, sosiologi perilaku memberikan perhatian pada hadiah 

atau penguat (reinforces)
27

 atau hukuman (punishment).
28

 Dengan kata lain, “hadiah 

ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan biaya mengurangi 

kemungkinan perilaku. Behaviorisme pada umumnya, dan gagasan tentang hadiah dan 

biaya pada khususnya, besar pengaruhnya terhadap teori pertukaran.”
29

 

Bagi Homans, perilaku manusia memiliki penjelasan atau dasar psikologis yang 

menyebabkannya. Ia juga menyamakan antara perilaku sosial dan perilaku individual 

serta mengkhususkan kajian pada interaksi sosial. Meskipun Homans membahas prinsip 

psikologis, ia tidak sedang memikirkan manusia dalam keadaan terisolasi. Ia mengakui 

bahwa manusia adalah mahluk sosial dan menggunakan banyak waktunya untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya.  

Homans mengembangkan teori sosial dengan “membayangkan perilaku sosial 

sebagai pertukaran aktivitas,  nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran 

hadiah dan biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang.”
30

 Ini yang membedakan 

secara kontras dengan Skinner yang membatasi kajiannya pada binatang, burung 

merpati di laboratorium (Laboratorium Skinner). Homans mengembangkan temuan 

Skinner pada kehidupan sosial manusia yang secara konstan terdapat proses memberi 

dan menerima (take and give), atau pertukaran rewards dan punishments.  

                                                           
26

 Penelitian psikologi perilaku dilakukan oleh B.F. Skinner (1948) terhadap merpati yang ditempatkan 

dalam kotak yang dirancang khusus (sekarang dikenal dengan kotak Skinner). Skinner menggunakan 

burung merpati dalam suatu operant conditioning, dengan mengemukakan perilaku merpati yang 

mematuk sembarangan, patukannya mengenai sebuah “sasaran” yang mungkin secara otomatis 

memberinya makan dengan butiran padi. Setiap kali merpati mematuk “sasaran” secara otomatis ia 

mendapatkan hadiah makanan butiran padi, sehingga perlakuan yang sama terus dilakukan – semakin 

meningkat.  
27

 Perilaku atau respon dari lingkungan menambah kemungkinan (probabilitas) tindakan yang diulang-

ulang. 
28

 Perilaku atau respon dari lingkungan mengurangi kemungkinan (probabilitas) tindakan yang diulang-

ulang. 
29

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern,  357. 
30

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern,  359. 
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Teori ekonomi dasar juga sangat berpengaruh dalam pemikiran Homans.
31

 Adalah 

Adam Smith, seorang tokoh ekonomi klasik Inggris, sosok yang patut disebut 

mempunyai pengaruh besar dalam lahirnya teori pertukaran. Ia melihat bagaimana 

memaksimalkan keuntungan materi dari transaksi atau pertukaran satu dengan yang lain 

secara bebas dalam persaingan pasar. Secara umum manusia memilih suatu kegiatan 

yang dapat mendatangkan keuntungan lebih besar. Mereka melakukan perhitungan, 

apakah keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Aktivitas 

semacam ini tidak hanya “menginspirasi teori-teori sosiologi tetapi juga ekonomi dan 

politik.”
32

 

Sosiologi sebagai disiplin ilmu, lebih tepatnya teori pertukaran sosial meminjam, 

mengadopsi dan merevisi konsepsi ini dalam beberapa cara dibawah ini: 

1. Manusia tidak berusaha memaksimalkan keuntungan sebagai manfaat dari 

pembicaraan, tetapi mencoba membuat beberapa keuntungan dari transasksi 

sosialnya dengan yang lain. 

2. Manusia secara rasional tidaklah sempurna, tetapi mereka melakukan hubungan 

dalam perhitungan modal dan hasil (costs and benefits) dalam transaksi sosial. 

3. Manusia tidak memiliki informasi yang lengkap, tetapi ia terbuka dengan alternatif-

alternatif lain dalam penilaian modal dan keuntungan (costs and benefits). 

4. Manusia biasanya bertindak dalam kendala-kendala tertentu, tetapi ia akan bersaing 

dengan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan. 

5. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam berhubungan 

(transactions), tetapi mereka dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki dalam 

hubungan pertukaran.  

                                                           
31

 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern,  357-358; Turner, The Structure of Sociological  Theory,  

249-250; Johnson, Teori Sosiologi,  65. 
32
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6. Manusia mengejar tujuan materi dalam pertukaran, tetapi mereka juga bergerak dan 

bertukar sumber non-materi, demikian juga perasaan, pelayanan dan simbol-

simbol.
33

 

Konseptualisasi perilaku manusia sebagai pertukaran penghargaan (dan hukuman 

– biaya) dalam interaksi antar individu membawa Homans pada prinsip ekonomi dasar: 

secara rasional manusia mengkalkulasi panjang lebar konsekuensi tindakan mereka di 

pasar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ia memberikan penjelasan 

perilaku manusia dalam pengertian ekonomi dengan empat cara: pertama, seseorang 

tidak akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal, mereka 

sepertinya hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan dalam hubungan pertukaran; 

Kedua, manusia tidak biasa membuat semuanya dalam jangka panjang atau kalkulasi 

rational dalam pertukaran; Ketiga, hal-hal yang dipertukarkan tidak terbatas pada uang 

saja, tepai juga komoditi yang lain, persetujuan, kehormatan, kepatuhan, cinta, kasih 

sayang dan barang-barang non-material yang lain; Terakhir, pasar adalah domain yang 

tidak terpisahkan dari pertukaran manusia, termasuk pertukaran penghargaan 

(hukuman) dan yang kelihatan menguntungkan.
34

 

Meskipun Homans menggunakan istilah-istilah dalam teori ekonomi dasar, seperti 

imbalan (reward), biaya (cost) dan keuntungan (profit) sebagai gambaran terhadap 

perilaku manusia dalam pertukaran, ia bermaksud memperluasnya sehingga kajiannya 

mencakup pertukaran sosial juga. Dukungan sosial (social approval) seperti halnya 

uang, dilihat sebagai reward, dan berada dalam posisi bawahan dalam hubungan sosial 

dengan yang lain dapat dilihat sebagai cost. Konsep reward ekonomi sejajar dengan 

konsep psikologis yaitu dukungan (reinforcement), sedang konsep ekonomi mengenai 

biaya sejajar dengan konsep psikologis, hukuman.
35

 Karenanya, bagi dia proses 

                                                           
33

 Turner, The Structure of Sociological  Theory,  250. 
34

 Turner, The Structure of Sociological  Theory,  364 – 365. 
35

 Johnson, Teori Sosiologi,  65. 



29 
 

pertukaran sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai “pertukaran kegiatan, berwujud 

atau tidak berwujud, dan bantuan atau pujian antara paling sedikit dua orang.”
36

 

Untuk lebih mudah memahami pertukaran sosial Homans, kita diajak untuk 

terlibat dalam imajinasi sebuah proses pertukaran antar karyawan sebuah perusahaan. 

Bayangkanlah apabila ada dua orang melakukan kerja administrasi di suatu kantor. 

Menurut aturan kantor, setiap orang harus melakukan kerjanya sendiri, jika perlu 

bantuan, ia harus mengkonsultasikannya dengan penyelia. Salah seorang dari mereka, 

sebut saja si Anu, tidak begitu trampil mengerjakan tugasnya dan mungkin akan bekerja 

lebih baik dan lebih cepat jikalau ia terus dibantu. Terlepas dari itu semua ia enggan 

berbicara dengan penyelia, karena mengakui ketidakmampuanya bisa jadi akan 

membahayakan peluangnya untuk promosi. Justru ia menemui orang lain, yang akan 

kita sebut dengan si Lain, dan meminta bantuan darinya. Si Lain lebih berpengalaman 

bekerja daripada si Anu; ia dapat melakukan kerjanya dengan baik dan cepat dan tidak 

meluangkan waktu sedikit pun, dan ia punya alasan untuk berandai-andai bahwa 

penyelia tidak akan menuju ke tempatnya untuk mencari pelanggaran aturan. Si Lain 

membantu si Anu dan sebagai imbalanya si Anu mengucapkan terima kasih dan memuji 

si Lain. Kedua orang tersebut bertukar bantuan dan pujian.
37

 

 

2.5.2. Prinsip Pertukaran 

Inti pertukaran Homans terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. 

Menurutnya proposisi bersifat psikologis karena dua alasan. Pertama, proposisi itu 

biasanya dinyatakan dan diuji secara empiris oleh orang yang menyebut dirinya sendiri 

psikolog. Kedua, proposisi itu lebih mengenai perilaku manusia individu daripada 
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kelompok atau masyarakat; dan umumnya dianggap menjadi bidang kajian psikologi.
38

 

Menurutnya sosiologi ilmiah membutuhkan sekumpulan proposisi umum tentang 

hubungan antara kategori-kategori itu, karena tanpa proposisi demikian maka 

penjelasan adalah mustahil. “Tidak ada penjelasan tanpa proposisi.” 

Sebagaimana dijelaskan diatas, Homans mengembangkan pemikiran teoritisnya 

berdasarkan temuan Skinner dan membawa dirinya pada interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari, untuk itu ia mengembangkan beberapa proposisi.
39

  

 

2.5.2.1. Proposisi Sukses (The Success Proposition) 

Untuk semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, semakin sering suatu 

tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan 

tindakan.
40

  

Homans menetapkan beberapa hal dalam proposisi ini: pertama, meskipun pada 

umumnya benar, semakin sering hadiah diterima menyebabkan semakin sering tindakan 

dilakukan, namun tindakan ini tidak dapat terus berlangsung tanpa batas. Pada saat 

tertentu seseorang tidak dapat bertindak dengan intensitas seperti itu. Kedua, semakin 

dekat jarak waktu antara perilaku dan hadiah, semakin besar seseorang mengulangi 

perilaku. Sebaliknya, semakin panjang jarak waktu antara perilaku dan hadiah, semakin 

kecil seseorang mengulangi perilaku. Dan ketiga, hadiah yang diberikan secara 

intermiten akan lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku 

daripada hadiah yang diberikan secara teratur. Artinya hadiah yang diberikan secara 

teratur akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan, dan ini sangat berbeda dengan 

apabila hadiah tersebut diberikan dalam jarak waktu yang tidak teratur.  
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31 
 

2.5.2.2. Proposisi Stimulus (The Stimulus Proposition) 

Jika di masa lalu terjadinya stimulus tertentu, atau serangkaian stimulus telah 

menyebabkan tindakan seseorang diberi hadiah, maka makin serupa stimulus kini 

dengan stimulus di masa lalu, makin besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan 

serupa.
41

   

Untuk memahami stimulus ini dengan baik Homans memberikan contoh 

sederhana dalam kehidupan nyata: “Pemancing yang melemparkan kailnya ke dalam 

kolam yang keruh dan berhasil menangkap seekor ikan, akan lebih suka memancing di 

kolam yang keruh kembali”. 

 

2.5.2.3. Proposisi Nilai: hadiah dan hukuman (The Value Proposition: reward and 

punishment) 

Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar 

kemungkinan ia melakukan tindakan itu.
42

   

Apabila hadiah yang diberikan kepada seseorang sangat bernilai, maka semakin 

besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan yang diinginkan ketimbang jikalau 

hadiah tersebut kurang atau tidak bernilai. Di sinilah Homans memperkenalkan konsep 

hadiah dan hukuman. Hadiah adalah tindakan dengan nilai positif. Semakin tinggi nilai 

hadiah, maka semakin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan. 

Sebaliknya, hukuman adalah tindakan dengan nilai negatif. Semakin tinggi nilai 

hukuman, maka semakin kecil kemungkinan mewujudkan tindakan yang diinginkan. 

 

2.5.2.4. Proposisi Deprivasi-Kejemuan (The deprivation-satiation proposition) 

Semakin sering seseorang menerima hadiah khusus di masa lalu yang dekat, 

makin kurang bernilai baginya setiap unit hadiah berikutnya.
43
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Semakin sering seseorang menerima hadiah, hadiah tersebut menjadi semakin 

tidak bernilai. Dalam hal ini waktu adalah penting; orang kecil kemungkinannya akan 

jemu apabila hadiah tertentu pemberiannya dibagi dalam jangka waktu yang panjang. 

 

2.5.2.5. Proposisi Persetujuan-Agresi (The Aggression-Approval Proposition) 

Proposisi A: Ketika tindakan seseorang tidak menerima hadiah yang diharapkan, 

atau menerima hukuman yang dia tidak harapkan, ia akan marah; dia menjadi lebih 

mungkin untuk melakukan perilaku agresif, dan hasil dari perilaku tersebut menjadi 

lebih berharga baginya.44 

Proposisi B: Ketika tindakan seseorang menerima hadiah yang diharapkan, 

terutama pahala yang lebih besar dari yang ia harapkan, atau tidak menerima hukuman 

yang dibayangkan, ia akan senang, ia menjadi lebih mungkin untuk melakukan perilaku 

menyetujui, dan hasil dari perilaku tersebut menjadi lebih bernilai baginya
45

.  

 

2.5.2.6. Proposisi rasionalitas (The Rationality Proposition) 

Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih 

salah satu diantaranya, yang dianggap saat itu memiliki value (V), sebagai hasil, 

dikalikan dengan probabilitas (P), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.46  

Jika pada proposisi-proposisi sebelumnya Homans dipengaruhi oleh 

behaviorisme, pada proposisi rasionalitas sangat jelas dipengaruhi oleh teori pilihan 

rasional. Dalam pengertian ekonomi, seseorang yang bertindak sesuai dengan proposisi 

rasional adalah mereka yang memaksimalkan kegunaannya. 
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2.6. Teori Pertukaran Peter M. Blau 

2.6.1. Sekilas Biografi 

Peter M. Blau (1918-2002) adalah seorang tokoh terkemuka dalam sosiologi 

sepanjang paruh kedua abad kedua puluh, dan dengan ujungnya di antara yang paling 

sering dikutip dari semua sosiolog aktif. Kontribusinya sangat besar untuk mempelajari 

struktur-makrososial menganalisis sistem berskala besar organisasi, kelas sosial, dan 

dimensi masyarakat sekitar yang terstruktur. Pada saat yang sama ia adalah penulis dari 

studi microsociological enduringly berpengaruh dalam hubungan pertukaran.  

Blau lahir di Wina, Austria, 7 Februari 1918 pada masa jatuhnya kekaisaran 

Austro-Hungaria. Dia adalah anak seorang Yahudi sekuler dan turut menyaksikan 

keprihatinan munculnya fasisme di Austria pasca perang.  Ketika Hitler menuju ke 

Wina pada tahun 1938, keluarga Blau memilih untuk tetap tinggal, meskipun adiknya 

dikirim ke Inggris pada Kindertransport. Tahun 1939 ia bermigrasi ke AS dan resmi 

menjadi warga negara Amerika tahun 1943. Karena keterampilan bahasa Jerman-nya, ia 

menjabat sebagai petugas interogasi. Dia kemudian mengetahui bahwa keluarganya 

telah dibunuh di Auschwitz tahun 1942.
47

 Pada tahun yang sama ia mendapatkan gelar 

BA dari Elmhurst College di Elmhurst, Illionis. Pecahnya perang PD II membuat 

pendidikannya terganggu dan ia harus bergabung dalam AD. Dalam karirnya sebagai 

anggota AD, ia menerima penghargaan the browse star. Setelah akhir Perang Dunia II, 

Blau mampu melanjutkan pendidikan, memasuki departemen sosiologi di Columbia 

University pada bulan Februari tahun 1946 dan mendapatkan gelar Ph.D. dari 

Universitas Columbia tahun 1952. 

Sejak mahasiswa Blau mempunyai ketertarikan pada masalah yang berkaitan 

dengan ilmu-ilmu sosial. Ia mendapatkan penghargaan secara luas dalam sosiologi 

karena sumbangan pemikirannya tentang organisasi formal. Hasil studi empiris dan 
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buku ajar tulisannya tentang organisasi formal tetap dikutip secara luas dan menjadi 

sumbangan yang berarti dalam ilmu sosial. Exchange and Power in Social Life adalah 

kontribusi Blau pada teori pertukaran masa kini. Ia mengembangkan teori pertukaran 

yang tidak terbatas pada kelompok primer berskala kecil, tetapi menerapkannya pada 

kelompok sosial yang lebih luas (makro). Karyanya merupakan upaya penting untuk 

mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas dan berskala kecil. 

Blau pun berada di barisan terdepan pakar teori struktural. Selama masa jabatanya 

selaku presiden the American Sociological Association (1973-1974) ia menjadikan teori 

struktural ini sebagai tema pertemuan-tahunan asosiasi sosiologi itu. Sejak itu ia telah 

menerbitkan sejumlah buku dan artikel yang direncanakan untuk menjelaskan dan 

mengembangkan teori struktural. Karya terakhir sebelum akhir hayatnya  pada 12 Maret 

2002 adalah Structural Contexts of Opportunities dan Crosscutting Social Circle edisi 

kedua.
48

 

 

2.6.2. Prinsip Dasar Pertukaran  

Peter M. Blau mendasari teori sosialnya pada perilaku manusia yang kemudian 

disebut dengan teori pertukaran. Inilah dasar dari proses sosial. Ia mencoba menemukan 

bentuk proses pertukaran pada tingkat mikro dan makro dengan melihat apa yang 

mendasari pertukaran antar pribadi seperti juga terjadi pertukaran antar unit dalam suatu 

organisasi (kelompok). Baginya, “tujuan utama sosiologi yang mempelajari interaksi 

tatap muka adalah untuk meletakan landasan guna memahami struktur sosial yang 

mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya 

itu.”
49

 

Untuk memahami proses pertukaran sosial berdasarkan analisis proses-proses 

sosial yang mengatur hubungan antar individu maupun antar kelompok, Blau 
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berkeinginan melampaui pokok bahasan Homans tentang kehidupan sosial dan masuk 

ke dalam analisis struktur kompleks. Karenanya ia membuat empat langkah secara 

berurutan, mulai dari pertukaran antar individu ke struktur sosial hingga pada perubahan 

sosial: 

Langkah pertama :  Pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke ... 

Langkah kedua :  Diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke ... 

Langkah ketiga :  Legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit 

dari ... 

Langkah keempat :  Oposisi dan perubahan. 

 

Gambar 1. 

Proses pertukaran menurut Peter M. Blau 

 

1 

Pertukaran Antar Individu 

 

2 

Diferensiasi Status dan Kekuasaan 

 

3 

Legitimasi dan Pengorganisasian 

 

4 

Oposisi dan Perubahan 

 

Pemahaman Blau tentang pertukaran pada level individu sama dengan Homans. 

Namun ia lebih lebih menitikberatkan pada tindakan pertukaran yang berkelanjutan dan 

ini tergantung pada reaksi orang lain. Ketika reaksi yang diharapkan tidak muncul maka 

tindakan akan hilang. Orang membangun asosiasi sosial karena ketertarikan satu sama 

lain dengan berbagai alasan. Pada saat ikatan awal terbangun, imbalan yang diberikan 

bertujuan memelihara dan memperkuat ikatan. Walaupun demikian, imbalan yang 

memadai juga dapat melemahkan bahkan memutuskan asosiasi. Imbalan yang 

dipertukarkan dapat bersifat intrinsik atau dari dalam seperti cinta, kasih sayang, dan 
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hormat. Di sisi lain imbalan tersebut juga dapat bersifat ekstrinsik atau dari luar seperti 

uang, kerja fisik, hadiah atau pemberian berupa benda dan sebagainya. Dalam 

pertukaran masing-masing pihak tidak mungkin dapat memberikan imbalan yang setara 

satu sama lain. Ketika terjadi ketimpangan dalam pemberian imbalan atau perbedaan 

nilai imbalan yang diberikan, maka akan muncul perbedaan kekuasaan dalam 

kelompok. 

Secara sederhana Blau menjelaskan prinsip dasar teori pertukarannya pada 

proposisi-proposisi sebagai berikut: 

1. Prinsip rasionalitas  (rationality principle): Semakin banyak orang 

mengharapkan keuntungan satu sama lain dalam aktivitas tertentu, semakin 

besar kemungkinan perhatian mereka terhadap kegiatan tersebut. 

2. Prinsip timbal balik (reciprocity principles):
50

 

a. Semakin banyak orang bertukar hadiah satu sama lain, semakin besar 

pula kemungkinan pertukaran timbal balik selanjutnya di antara mereka. 

b. Semakin hubungan timbal balik ini tidak dilakukan, semakin menerima 

sanksi negatif dalam norma pertukaran timbal balik. 

3. Prinsip keadilan (Justice principles):
51

  

a. Semakin terlibat dalam hubungan pertukaran, semakin diatur oleh norma-

norma “pertukaran yang adil”. 

b. Norma yang kurang adil dalam pertukaran, menghadirkan sanksi negatif 

bagi mereka yang melanggar. 

4. Prinsip peminggiran kelompok (marginal utility principle): Semakin kurang 

aktifitas tertentu, semakin kurang pula nilai aktifitas dan perhatiannya. 
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5. Prinsip ketidakseimbangan (imbalance principle): Semakin stabil dan 

seimbang hubungan pertukaran di antara unit-unit sosial, semakin besar 

kemungkinan hubungan pertukaran menjadi tidak stabil dan tidak seimbang.
52

 

 

2.6.3. Pertukaran Penghargaan Sosial 

Kebahagiaan manusia mempunyai akar dalam kehidupan masyarakat. Cinta atau 

kekuasaan, keluarga atau pertandingan olah raga,  kepuasan pengalaman individu dalam 

kelompok dipengaruhi oleh tindakan yang lain. Artinya, kebahagiaan manusia, 

demikian juga penderitaannya bergantung pada tindakan manusia lain. Yang satu 

mengikuti yang lain, merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan 

sosial.
53

 

Hubungan sosial (dua orang atau lebih) dapat dikelompokan ke dalam dua 

kategori umum yang didasarkan pada apakah reward
54

 yang ditukarkan itu bersifat 

intrinsik atau ekstrinsik.
55

 Reward intrinsik adalah ganjaran yang berasal dari hubungan 

itu sendiri, seperti perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Sedangkan hubungan 

ekstrinsik berfungsi sebagai alat bagi suatu ganjaran yang lain, tetapi bukan ganjaran 

untuk hubungan itu sendiri. 

Perbedaan antara pertukaran intrinsik dan pertukaran ekstrinsik dapat disejajarkan 

dengan pembedaan antara pertukaran sosial dan pertukaran ekonomi. Dalam beberapa 

aspek kedua tipe ini berbeda secara kontras. Pembedaan yang paling utama adalah 

pertukaran sosial tidak tunduk pada negosiasi dan tawar-menawar yang disengaja dalam 

pengertian yang sama seperti transaksi ekonomi. Hal ini sangat berhubungan dengan 

kenyataan bahwa dalam banyak ganjaran sosial (social reward) tidak bergantung pada 
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unsur kesengajaan yang dirembukan. Hubungan pertukaran yang menitikberatkan pada 

frekuensi dan besarnya nilai hadiah yang dipertukarkan biasanya menunjukan 

kurangnya komitmen emosional yang bersifat intrinsik. Apabila dalam sebuah 

kelompok sosial, pasangan pertukaran harus mengingatkan pihak lain akan hadiah-

hadiah yang dipertukarkan, hal ini menggambarkan paling tidak terdapat keretakan 

dalam hubungan tersebut. Adanya gangguan keseimbangan atau komitmen pertukaran 

mereka secara timbal-balik. 

Hubungan intrinsik dalam masyarakat biasanya dinampakan dalam suatu ikatan 

sosial persahabatan yang intim, dan jarang memperhitungkan hadiah apa yang harus 

dipertukarkan secara ekonomis. Hal ini sangat berbeda dengan pertukaran ekonomi 

yang terjadi di pasaran, yang bersifat impersonal. Inilah perbedaan ekstrim pertukaran 

intrinsik dan ekstrinsik perihal reward.  

Ganjaran yang intrinsik biasanya muncul dalam suatu interaksi sosial, pada waktu 

pihak-pihak yang terlibat didalamnya secara bertahap dan terus-menerus masuk dalam 

pertukaran yang lebih banyak lagi ragam dan macamnya. Sebagai hasilnya dalam 

pertukaran semacam ini, memiliki sifat yang unik yang membuat orang lain menjadi 

sulit, malah cenderung tidak mungkin terlibat didalamnya. Hubungan sosial
56

 suami 

istri dan anggota keluarganya biasanya mengambil pola dalam pertukaran yang luas dan 

unik, yang dalam totalitasnya tidak memperlihatkan adanya sumber-sumber yang lain. 

Pada tahap-tahap awal dalam pertukaran intrinsik,
57

 banyak orang sering 

mengadakan perbandingan antara satu teman dengan yang lainnya yang potensial untuk 

pertukaran. Itu artinya daya tarik awal dalam interaksi sosial pada pihak-pihak yang 

mengadakan pertukaran bersifat ekstrinsik. Dengan kata lain, ganjaran yang diharapkan 
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oleh seseorang tidak secara intrinsik. Hubungan suami istri sudah dapat dipastikan 

dibangun atas dasar ganjaran yang intrinsik, yang kelihatan unik, karena mereka 

mengikat dan membentuk hubungan dalam suatu komitmen terhadap satu dengan yang 

lainya dalam bentuk perkawinan. 

Hubungan suami istri adalah hubungan intrinsik yang mengharapkan reward 

hubungan keduanya sampai pada taraf untuk saling mencintai dan menghargai demi 

masa depan hubungan (keluarga) itu sendiri. Dalam posisi seperti ini suami istri dalam 

keluarga dapat belajar bahwa suatu ikatan sosial yang unik dan ganjaran intrinsik dapat 

menjadi efektif dalam menjamin hadiah ekstrinsik dari pasangan. 

Dalam interaksinya suami istri memunculkan banyak perbedaan kultur, 

pendidikan keluarga, dan latar-belakang yang secara potensial memunculkan 

permasalahan ketika manusia mencoba menafsirkan alasan yang menyebabkan 

perbedaan itu. Kita semua berada dalam kultur masing-masing sebagai pribadi, dengan 

latar-belakang kultural  sendiri biasanya cenderung melihat sesuatu dari kacamata latar-

belakang tersebut. Sehingga penafsiran kita tentang prilaku orang lain, dalam hal ini 

suami istri bisa melenceng. Hal ini dapat menjadi akar permasalahan keluarga, yang 

pada akhirnya dapat menimbulkan perpisahan dan perceraian. 

Dengan jelas Blau melihat hubungan laki-laki dan perempuan dapat dianalisa 

menurut pertukaran intrinsik dan ekstrinsik. Azas mengutamakan orang lain dalam 

kehidupan sosial; manusia mencemaskan keuntungan yang lain dan timbal balik dari 

keuntungan yang mereka terima. Keuntungan yang didapat dalam hubungan sosial 

kelihatanya sangat egois, tetapi seringkali keinginan membantu orang lain dimotivasi 

oleh harapan mendapatkan penghargaan sosial.
58

 “Seorang individu merasa tertarik satu 

sama lain kalau dia mengharapkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia sendiri karena 

hubungan itu.” Untuk mendapatkan hadiah itu ia harus terus-menerus merangsang orang 
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lain untuk memberikannya. Rangsangan-rangsangan seperti itu dapat diberikan dengan 

menawarkan suatu hadiah pula.
59

 

Dalam kondisi semacam ini, dapat dipastikan setiap orang yang tertarik pada 

orang lain atau individu kepada kelompok sosial tertentu akan berusaha menjadi 

semenarik mungkin bagi orang lain atau kelompok sosial yang dimaksud. Strategi 

menarik yang lain di masyarakat dengan mudah dapat kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Pertukaran ekstrinsik di pasaran, misalnya. Dengan terbuka dan terus terang 

pedagang sate mengiklankan dagangannya dengan menjanjikan layanan yang lebih 

bermutu, cepat, menarik, sate dengan daging kambing muda dan harga yang relatif 

terjangkau – murah, daripada saingannya. Berbeda dengan pertukaran intrinsik, ia 

kurang terus terang dan lebih kabur, tetapi secara prinsip sama saja. Seseorang yang 

berusaha menarik diri pasangan interakasinya, individu maupun kelompok, ia akan 

berusaha memperlihatkan karakter kepribadian yang menarik dan menyenangkan, 

berusaha menunjukan memperlihatkan dan menunjukan sumber daya yang dapat 

dipertukarkan.  

Usaha untuk menjadi menarik dalam pertukaran sosial bukan tanpa kendala. Ada 

dilema atau permasalahan yang muncul dalam pertukaran. Hubungan pertukaran yang 

sudah terbangun dengan menunjukan sumber daya yang tidak biasa dapat juga menjadi 

penghalang untuk masuk dalam hubungan tersebut karena tingginya biaya (cost) yang 

dikeluarkan untuk menjadi persyaratan. Akibat dari pemberian yang lebih tinggi 

nilainya daripada pemberian yang diberikan sebagai imbalan, juga dapat menyebabkan 

ketergantungan seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, subordinasi juga dapat 

muncul dalam hubungan pertukaran yang tidak sebanding. Layanan yang diberikan 

tidak seimbang dengan balasan yang diterima sebagai bentuk penghargaan yang 

mensyaratkannya. Karenanya Blau mengingatkan akan kesadaran yang implisit 
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mengenai pentingnya keseimbangan dalam hubungan pertukaran. Pertukaran itu 

seimbang apabila reward dan cost yang dipertukarkan lebih kurang memiliki nilai yang 

sama. Dan pertukaran yang seimbang mencerminkan adanya komitmen pada norma 

timbal-balik (reciprocity).
60

 

 

2.6.4. Spontanitas Cinta (Excursus on Love) 

Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak 

sombong. Ia selalu menjaga keintiman hubungan satu dengan yang lain dan sabar dalam 

menanggung segala sesuatu.
61

 Demikian penulis menggambarkan cinta adalah  atraksi 

intrinsik yang dikembangkan oleh Blau. Tidak dapat diragukan lagi ekspresi paling 

murni darinya terdapat dalam hubungan antar ibu dan anak, hal ini dikembangkan 

sebagai dampak dari semakin meningkatnya hubungan dua individu yang saling 

bergantung satu dengan yang lain dalam hubungan romantic. “Kasih nampaknya 

membuat seseorang tidak egois, ... dan merupakan pengabdian tanpa pamrih.”
62

 Blau 

menjelaskan proses pertukaran yang terjadi dalam hubungan cinta sama signifikannya 

dengan hubungan ekstrinsik pada kelompok sosial. Mereka sangat dinamis, tetapi 

bagaimanapun juga terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam hubungan cinta 

reward yang dipertukarkan adalah khusus dan merupakan makna untuk mendapatkan 

penghargaan puncak (ultima reward) pada tindakan intrinsik, sedang dalam kelompok 

sosial penghargaan yang dipertukarkan sangat objektif dan merupakan sarana hubungan 

sosial. 

Blau memberikan contoh sederhana, “Seorang laki-laki jatuh cinta  apabila 

aktivitas dan tindakan seorang perempuan menjadi unik dimatanya. Semuanya itu 
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membutuhkan perasaan (taste) supaya perempuan itu menjadi ekslusive.”
63

 Perempuan 

yang mengesankan bagi laki-laki sebagaimana cinta yang diinginkan tidaklah mudah 

untuk didapatkan, karena tindakan laki-laki terhadap perempuan sangat bergantung  

pada pentingnya penghargaan dan keyakinan  yang  mengesankan si perempuan yang 

dapat menimbulkan perasaan timbal-balik sebagai penghargaan yang meyakinkannya. 

Menurut Blau, pada tahap awal jatuh cinta biasanya ada ketakutan penolakan dan 

ketergantungan oleh pertumbuhan motivasi cinta yang masih dirahasiakan. Perasaan ini 

dapat muncul, baik dari si laki-laki maupun si perempuannya. Ia mengutip Thibaut dan 

Kelley yang mengatakan dalam hubungan percintaan dapat juga memunculkan 

pertengkaran, “setiap pasangan dalam waktu tertentu dapat menarik diri atau berpisah, 

ini adalah ujian ketergantungan satu dengan yang lain atau hubungan yang ada”. 

“Keduanya diuji oleh pertengkaran yang mungkin akan mengakhiri hubungan mereka, 

atau dibatasi pada komitmen untuk melanjutkan hubungan yang ada. Tentu saja, salah 

satu dapat menjadi tidak siap untuk melakukan hal ini, dan konflik mungkin juga akan 

menghentikan hubungan mereka.”
64

 

Dalam kehidupan keseharian di tengah masyarakat menunjukan banyak individu 

dalam hubungan percintaan dengan yang lain, laki-laki lebih bersemangat atau seorang 

perempuan kelihatan membuka diri untuk yang lain. Blau menjelaskan, individu yang 

lemah, baik secara ekonomi maupun dukungan sosial yang menjalin hubungan cinta 

dengan yang lain, sampai pada tahap ini ia berada dalam posisi yang menguntungkan. 

Tetapi semenjak pihak lain, pasangannya yang lebih tinggi status sosial ekonominya 

memberikan perhatian untuk melanjutkan hubungan dengannya, maka akan 

membuatnya bergantung karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan individu.
65

 Inilah 

yang disebut dengan the principle of least interest. Dalam prinsip tersebut, menurut 
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Blau, kekuasaan dapat digunakan untuk mengeksploitasi yang lain; seorang perempuan 

yang mengeksploitasi kasih sayang laki-laki untuk keuntungan ekonomi dan seorang 

pemuda yang mengeksploitasi seksual gadis yang jatuh cinta kepadanya adalah 

beberapa contoh yang dapat ditunjukan. Mungkin hal ini lazim dalam the principle of 

least interest. Bagaimanapun juga ketidakseimbangan kekuasaan dan reward ekstrinsik 

seringkali menjadi sumber dan dasar hubungan timbal-balik dalam pasangan percintaan. 

Hubungan percintaan dimanapun tempatnya dan bagaimanapun bentuknya selalu 

menuntut pengorbanan sebagai harga dari hubungan tersebut. Tindakan intrinsik 

seorang laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya berhenti pada penghargaan yang 

ia harapkan dari pengalaman dalam hubungan percintaan dengannya. Blau mengatakan 

dalam hubungan semacam ini terdapat apa yang disebut dengan dilema cinta. 

“seseorang yang diharapkan memberikan persetujuan terhadap kelompoknya, ia 

melakukanya juga, maka ia merendahkan nilai dukungannya. Demikian juga seorang 

perempuan memberikan bukti cinta kepada dia yang dikagumi, maka ia harus siap 

mengorbankan perasaannya.”
66

 Dalam bahasa Anthony de Mello, cinta membutuhkan 

pengorbanan, tetapi ketika itu dilakukan dengan tulus akan menghasilkan buah 

kebahagiaan. Seorang laki-laki dan perempuan yang dalam hubungan percintaan 

bersedia mengorbankan kebahagiaan pribadinya, demi pasangan pertukarannya. 

Sehingga yang terjadi, terdapat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sama-

sama telah mengorbankan kebahagiaannya, tetapi saling mencintai seumur hidup 

mereka.
67

 

Bagaimana pun yang dapat dinilai dari seorang perempuan yang mencintai laki-

laki sangat bergantung pada popularitasnya secara luas dengan laki-laki lain. Hal ini 

sulit untuk dilakukan penilaian dengan standar yang jelas, karena dipengaruhi oleh 

situasi yang berkembang saat itu dan juga norma sosial. Seorang perempuan yang 
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sangat mencintai laki-laki tidak akan membuat keputusan atau komitmen dengan cepat 

seperti dalam perusahaan, karena ia akan melihat berbagai hal sebagai bahan 

pertimbangan. Satu yang tidak umum adalah ketergantungan yang berlebihan kepada 

laki-laki yang “menaklukannya” dan ini menjadi alasan untuk membuatnya lebih terikat 

dengan laki-laki. Seorang perempuan yang siap memberikan bukti perasaannya untuk 

seorang laki-laki, ia akan menundukan perasaannya kepada laki-laki. Ia takluk kepada 

laki-laki. Blau mengungkapkan, sudah dapat dipastikan dalam tahap ini biasanya laki-

laki beberapa kali mengajak pasanganya untuk berdiskusi tentang hubungan mereka, 

keinginan mereka dan perilaku mereka dalam berkencan, termasuk didalamnya hal-hal 

yang dianggap tabu oleh masyarakat.
68

 Penting bagi seorang perempuan untuk dapat 

menahan perasaannya terhadap diskusi yang dilakukan dengan pasangannya. 

Untuk menjaga perasaannya perempuan harus mengekspresikan diri sebagai yang 

tidak ramah terhadap ajakan pria dan percaya diri bahwa cintanya akan tetap bertumbuh 

dengan menjaga dirinya tidak mudah ditaklukan oleh rayuan lelaki. Dari sini dapat 

dipastikan laki-laki yang mencintai perempuan seperti ini akan sangat bergantung pada 

kemauan dan kemampuan untuk  memberikan hadiah yang unik dalam bentuk kepuasan 

dalam tindakan-tindakan yang lain.  

Jika seorang gadis pada masa berpacaran berciuman dengan kekasihnya dan 

setelah itu memberikan kenikmatan seksual, sebelum kekasihnya terikat dalam sebuah 

perkawinan membuat posisi sulit bagi perempuan. Ini sama halnya mereka 

merendahkan nilai penghargaan mereka dalam hubungan tersebut. Enam tahun menjadi 

pendeta Jemaat di GKJW Sidomulyo, penulis bergaul dan mengamati kehidupan 

pemuda, terutama pasangan pemuda yang sedang menjalin hubungan cinta, mereka 

merasa dan tetap berharap masyarakat secara umum menjadi pengontrol gairah cinta 
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mereka yang menggebu. Dengan demikian ada semacam perlindungan nilai seksual 

terhadap hubungan cinta kaum muda. 

Bagi Blau, menaklukan gairah percintaan yang tidak terkontrol adalah sesuatu 

yang penting dalam hubungan percintaan dan mengembangkan cinta yang timbul 

darinya untuk menjadi lebih teratur.  Fungsi dasar pacaran diantara para pemuda adalah 

untuk menyediakan ke-beruntung-an diantara mereka sekaligus memastikan tindakan 

tersebut sebagai wujud cinta kasih mereka dan merupakan peluang untuk mendapatkan 

apa yang mereka kehendaki.
69

 Tidak jarang perempuan dan laki-laki, dalam hubungan 

cinta mereka berhasil menekan keinginan tindakan seksual baik dalam pandangannya 

secara pribadi maupun orang lain. Menolak tindakan seksual.  Tindakan yang demikian 

akan membuat mereka tidak terikat secara dalam di tengah-tengah hubuangan yang 

terjalin.  

Cinta adalah emosi yang muncul secara spontan, yang tidak dapat diperintah, dan 

perintah mencintai perempuan secara tidak langsung nampak dalam ekspresi perasaan 

dan tindakan-tindakan nyata dalam hubungan laki-laki dan perempuan.
70

 Seorang laki-

laki yang mencintai perempuan biasanya berusaha untuk mengejar disertai perasaan 

cemas atau ketakutan kehilangan perempuan yang dicintainya, karenanya hal ini 

membuat ia menjadi semakin dalam melibatkan perasaannya, dan menjadi semakin 

takut kehilangan. Blau menekankan, cemburu adalah karakteristik keterlibatan cinta 

yang lebih dalam yang nampak secara jelas antara yang satu dengan yang lain. Tetapi 

ketika tingkat kecemburuan ini semakin sering muncul, maka akan menghasilkan 

tindakan kurang simpati dari hubungan tersebut. 

Pada akhirnya, seorang perempuan akan merasakan kebahagian cinta laki-laki 

yang semakin meningkat jika ia juga  mencintai, dan tanpa disadari perempuan ini juga 

semakin mencintai pasangannya. Cinta laki-laki menggairahkan perempuan dan 
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membuatnya lebih mempesona dalam segala tindakan. Pergi dengan seorang laki-laki 

yang dicintainya meningkatkan percaya dirinya sebagai perempuan yang menawan hati, 

dan kemungkinan ia akan berperilaku semakin mempesona dan menarik.  

Komitmen dalam hubungan cinta (love relationship) perlu dikembangkan dalam 

kehidupan pasangan menjadi lebih bermutu. Jika salah satu mencintai lebih dalam 

daripada yang lain, Blau mengatakan hal tersebut dapat menimbulkan dua 

kemungkinan. Pertama, hubungan cinta dapat terus berlanjut, meskipun mengalami 

penurunan komitmen. Selanjutnya, dapat pula mengalami frustasi dan kemungkinan 

terjadi perpisahan satu dengan yang lain.
71

 Hanya dua orang dalam hubungan cinta yang 

memiliki perasaan dan komitmen satu dengan yang lain dapat memperluas dan 

mengembangkan cinta kasih mereka. 

 

2.6.5. Dukungan Sosial 

Setiap orang berharap untuk mendapatkan dukungan sosial terhadap keputusan 

dan tindakan yang dilakukan, terhadap pendapat dan saran-sarannya untuk yang lain. 

Persetujuan dukungan kepada yang lain akan membantu pembenaran-pembenaran yang 

mereka lakukan, pembenaran perilaku mereka dan sekaligus mengesahkan 

kepercayaannya. Keputusan yang faktual, bukanlah masalah benar atau salah yang 

menjadi kriteria, yang sering melahirkan keragu-raguan dan harapan akan ketepatan, 

tetapi persetujuan dalam sebuah keputusan. Pendapat dan atau tingkah laku manusia 

tidak dapat dianggap benar atau salah diatas beberapa basis kriteria yang objektif, tetapi 

ini akan membuat suatu yang lebih penting untuk menerima dukungan yang lain. 

Konsensus sosial mendefinisikan kepercayaan sebagai sesuatu yang benar atau salah, 

meskipun dipelihara manusia dalam kehidupan sebagai pendapat masyarakat (public 
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opinion), tetapi sulit untuk dilakukan.
72

 Demonstrasi yang terjadi dibeberapa tempat, 

yang menyampaikan aspirasi masyarakat demi perbaikan bersama adalah tindakan yang 

mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut memiliki makna yang 

besar bagi perjuangan yang diaspirasikan. Dan apabila demonstrasi yang dilakukan 

mampu mengubah opini masyarakat tentang isu yang disampaikan, maka tidak menutup 

kemungkinan akan berdampak pada pengaruh sosial yang besar. 

Blau mengungkapkan, dukungan sosial memiliki makna yang besar, yang 

kemudian dilembagakan dalam penghargaan sosial yang penting dan sumber dasar 

pengaruh sosial. Untuk menghasilkan dukungan sosial, biasanya seseorang seringkali 

memodifikasi pendapat-pendapatnya, mengubah hasil-hasilnya, bahkan terus-menerus 

berusaha berkontribusi dalam menghadirkan kesejahteraan bagi yang lain. Tetapi 

signifikansi dukungan sosial sangat bergantung pada diterimanya dukungan tersebut 

sebagai sesuatu yang murni (genuine).
73

 

Lebih lanjut Blau menegaskan, signifikansi dukungan seseorang kepada yang lain, 

tidak hanya pada kemurnian isu yang didukung, tetapi juga kondisi yang lain, yakni rasa 

hormat dan perbedaan sikap yang diwujudkan dalam hal memberikan persetujuan. Hal 

ini sangat berkaitan dengan seseorang yang mengalami kesulitan pengambilan 

keputusan atas apa yang harus dilakukannya, tetapi dukungan ini juga tidak 

dimaksudkan supaya ia dapat melakukan pengambilan keputusan dengan baik. 

Menurut Blau, status superior memiliki kekuatan yang penting dalam hal 

memberikan dukungan atau persetujuan. Dukungan dari mereka yang memiliki status 

sosial lebih tinggi akan bermakna besar bagi mereka yang mengalami tekanan untuk 

mendapatkan kemurahan hati yang lebih besar. Tingginya dukungan sosial merupakan 

tekanan tersendiri, meskipun antara pemberi dan penerima dukungan memiliki 

kepentingan yang tidak sama. Dalam hal memberikan dukungan yang dimaksud, 
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individu yang memiliki kedudukan superior biasanya akan mendapatkan pujian secara 

berlebihan.
74

 Misal, Pendeta dalam komunitas Kristen GKJW adalah seseorang yang 

mengemban tugas sebagai gembala, pemimpin dan pemuka Gereja.
75

 Gembala, 

pemimpin dan pemuka Gereja menjadikan Pendeta memiliki kedudukan superior jikalau 

dibandingkan dengan warga jemaat. Apabila dalam sebuah permasalahan yang 

berkaitan dengan topik tulisan ini, seorang Pendeta memberikan persetujuan dan atau 

dukungan kepada seseorang  untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, maka 

dukungan tersebut memiliki nilai yang sangat besar bagi individu tersebut. Tentunya, 

individu tadi akan memuji Pendeta sebagai gembala, pemimpin dan pemuka Gereja 

yang memahami dirinya dan permasalahannya secara berlebih. 

Sejak individu tadi mendapatkan dukungan yang tinggi dari orang lain, ia akan 

semakin keras berusaha melakukan tindakan  sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

persetujuan yang diberikan. 

 

2.6.6. Pertukaran dan Norma Sosial  

Secara normatif norma sosial membatasi hal-hal yang lazim yang boleh dilakukan 

dalam kehidupan masyarakat. Tanpa norma sosial sebagai kekuatan untuk mencegah 

kecurangan, diyakini pertukaran sosial akan sangat membahayakan dan tidak dapat 

melayani sebagaimana mestinya. Kekuatan superior dan pemilik sumber daya akan 

sering mendapatkan keuntungan  dalam transaksi pertukaran dan sangat dimungkinkan 

mengeksploitasi yang lain.
76

 Hampir dalam setiap kehidupan manusia diperlukan norma 

sosial, hal ini untuk menghindari pengejaran kepentingan-kepentingan pribadi.  

Norma sosial dapat berfungsi secara langsung sebagai kontrol perilaku individu 

dalam mengelola kepentingan kelompok. Meskipun demikian, sanksi sosial terhadap 
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mereka yang melanggar norma yang ada merupakan kekuatan penting dalam perintah 

ini dari katakutan-ketakutan bagi mereka yang tidak kuat berpegang pada komitmen 

moral yang telah disepakati. 

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Blau, konsensus atas norma dan nilai 

digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang 

menghubungkan transaksi sosial. Norma dan nilai memungkinkan pertukaran sosial 

tidak langsung dan menentukan proses integrasi dan diferensiasi  sosial dalam struktur 

sosial yang kompleks dan menentukan perkembangan organisasi dan reorganisasi sosial 

di dalamnya.
77

 Norma sosial mengganti pertukaran tidak langsung dengan  pertukaran 

langsung antara individu. Anggota dalam sebuah kelompok menerima kesepakatan atau 

persetujuan sosial dalam pertukaran sebagai penyesuaian dan kontribusi pada 

kelompok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengharapan sosial. Dan penyesuaian 

terhadap norma yang ada dilakukan supaya mereka dapat terlibat secara langsung dalam 

transaksi pertukaran dengan orang-orang diluar kelompok atau antar anggota kelompok. 

Seorang suami atau istri yang menjadi anggota kelompok keluarga menyesuaikan 

diri dengan norma kelompok dimana mereka mengikatkan diri dan mendapatkan 

persetujuan karena penyesuaiannya itu. Kenyataannya penyesuaian tersebut 

memberikan kontribusi atas pemeliharaan, stabilitas dan ketentraman kelompok 

keluarga. Dengan kata lain, kelompok sosial dan kolektivitas terlibat dalam suatu 

hubungan pertukaran dengan individu. Disinilah konsepsi pertukaran sosial Blau 

berbeda dengan Homans yang lebih sederhana, yang lebih menekankan pertukaran antar 

individu. 

Blau memberikan sejumlah contoh hubungan pertukaran antara kolektivitas dan 

individu yang menggantikan pertukaran antar perseorangan dalam organisasi formal. 

Pejabat staf dalam sebuah perusahaan tidak membantu pejabat lain dalam pekerjaan 
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yang mereka kerjakan karena pertukaran hadiah yang terjadi diantara mereka, tetapi 

karena pemberian bantuan adalah kewajiban resmi yang berlaku sebagai pejabat, dan 

sebagai pengganti dari kewajiban tersebut mereka menerima hadiah uang atau upah dari 

perusahaan.  Mata rantai transaksi sosial terjadi dalam organisasi yang lebih kompleks, 

dimana pekerjaan anggota yang satu berpengaruh terhadap kinerja anggota yang lain. 

Ini terjadi bukan dalam pengertian pertukaran timbal-balik.
78

 Jikalau diperhatikan lebih 

dalam, pertukaran secara langsung dapat juga terjadi secara informal menggantikan 

pertukaran formal atau langsung, seperti yang digambarkan oleh situasi konsultasi yang 

terjadi dalam perusahaan diantara para kolega. 

Contoh lain pertukaran sosial tidak langsung, terjadi pada dermawan yang 

terorganisir. Kebalikan dari cara lama dimana seorang penderma yang membagikan 

hadiah kepada orang-orang miskin, mereka secara langsung menerima ucapan terima 

kasih dan penghargaan dari mereka. Sedang dalam pemberian derma yang terorganisir 

pada masa sekarang tidak ada kontak langsung dan tidak ada pertukaran individu 

pendonor dengan penerima derma. Pengusaha kaya dan anggota kelas atas 

mengumpulkan derma sesuai dengan harapan normatif yang berlaku di kalangan kelas 

sosial mereka dan memperoleh persetujuan sosial dari kawan-kawan mereka, bukan 

untuk  mendapatkan terima kasih dari individu-individu  yang mendapatkan manfaat 

dari derma yang mereka berikan.
79
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Gambar 2: Pola pertukaran Blau 

2.6.7. Nilai sebagai Media Transaksi Sosial 

Jika diperhatikan dengan seksama 

rumusan Blau diatas, dapat dikatakan 

konsep norma yang dimaksud mengalihkan 

perhatiannya ke tingkat pertukaran antara 

individu dan kolektivitas, tetapi konsep 

nilai mengalihkan perhatiannya ke tingkat 

kehidupan kemasyarakatan pada skala luas 

dalam hubungan antara kolektivitas.
80

 Bagi 

Blau, nilai bersama atau umum yang terdiri dari berbagai jenis dapat dibayangkan 

sebagai media transaksi sosial yang memperluas batas interaksi sosial dan struktur 

hubungan sosial melalui waktu dan ruang sosial. Konsensus mengenai nilai sosial 

menyediakan basis untuk memperluas jarak transaksi sosial melampaui batas-batas 

kontak sosial langsung dan untuk mengekalkan struktur sosial melampaui batas umur 

manusia. Standar nilai dapat dianggap sebagai media kehidupan sosial dalam dua arti 

istilah: konteks nilai adalah medium yang mencetak bentuk hubungan sosial; dan nilai 

bersama yang berfungsi menghubungkan antara kelompok dan transaksi sosial pada 

tingkat skala luas.
81

 

Blau membagi empat tipe nilai sosial diantaranya, nilai khusus (particularistic 

values) sebagai media solidaritas, nilai universal (universalistic values) sebagai media 

organisasi dan diferensiasi, nilai legitimasi (legitimating values) sebagai media 

organisasi dan oposisi ideal (opposition ideals) sebagai media reorganisasi.
82

  

Nilai khusus (particularistic values) sebagai tipe pertama yang berfungsi sebagai 

media integrasi dan solidaritas. Nilai ini membantu mempersatukan dan mempererat 
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hubungan emosional atau ikatan sosial diantara anggota sebuah kelompok, dan dapat 

juga dipandang sebagai kesamaan perasaan, seperti halnya semangat patriotisme. 

Sedang dalam kelompok masyarakat yang paling kecil, keluarga Kristen misalnya, 

penulis melihat hubungan suami istri semakin diteguhkan oleh adanya pemahaman, 

bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menikah mereka akan “menjadi satu 

daging” dan satu dengan yang lain tidak akan terpisahkan.
83

 Kesamaan perasaan 

ditingkat kolektif ini yang mempersatukan individu atau pribadi dalam kelompok 

tersebut. Nilai partikularistik ini pula yang membedakan seseorang dalam golongan-

golongan tertentu: termasuk anggota kelompok dan yang bukan termasuk anggota 

kelompok. Dengan demikian, nilai ini semakin meningkatkan fungsi integrasi dan 

solidaritas. 

Kedua, nilai universal (universalistic values) adalah media pertukaran sosial dan 

diferensiasi, yang memperluas cakupan transaksi pertukaran sosial dan melampaui 

batasan-batasan struktur  interaksi sosial secara langsung. 

Ketiga, nilai sosial otoritas legitimasi adalah media organisasi, yang memperluas 

cakupan kontrol sosial yang terorganisir. Nilai umum dan norma kolektivitas 

menyatakan bahwa otoritas legitimasi sebuah tatanan (government) atau kepemimpinan 

meningkatkan kepatuhan dengan perintah peraturan menjadi kekuatan terorganisir. 

Legitimasi adalah kekuatan untuk tunduk pada perintah dalam sebuah organisasi sosial 

dan sekaligus keuntungan bagi seorang pemimpin untuk mengorganisasi usaha-usaha 

bersama. 

Oposisi ideal adalah nilai sosial yang terakhir yang dikembangkan oleh Blau. 

Oposisi ideal adalah media dalam proses perubahan sosial dan reorganisasi. Oposisi 

merupakan suatu kekuatan dan tindakan yang melampaui batasan pengaruh individu 

pada suatu kondisi yang menuju sesuatu yang ideal.  
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Keempat tipe nilai sosial diatas adalah refleksi terhadap segi-segi struktur sosial, 

dimana setiap seginya menggambarkan distribusi dan pola transaksi sosial diantara 

anggota yang satu dengan yang lainya dalam kolektivitas. 

 

2.6.8. Pertukaran: Dari Mikrososial ke Makrososial 

Seperti diuraikan diatas, ditingkat individual, Blau dan Homans tertarik pada 

proses yang sama. Tetapi, tidak seperti Homans, Blau tidak memusatkan perhatiannya 

pada psikologi dasar, meskipun dia mengakui adanya proses-proses psikologi yang 

sangat dasar yang melandasi interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Perhatiannya 

adalah pada struktur yang dimungkinkan muncul dalam sebuah kelompok atau asosiasi 

sebagai akibat dari transaksi pertukaran. Homans lebih memusatkan perhatiannya pada 

perilaku sosial menurut proses-proses psikologi dasar, sedangkan Blau berusaha 

menunjukan bahwa transaksi pertukaran yang terjadi dapat melahirkan bentuk-bentuk 

baru dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Dengan kata lain, teori yang 

dikembangkan Blau menunjukan karakteristik dalam proses transaksi sosial dari tingkat 

mikro ke tingkat yang lebih besar (makro). 

Teori pertukaran sosial Blau lebih mengkhususkan pada tindakan yang tergantung 

pada pemberian hadiah dari orang lain – tindakan yang segera berhenti bila reaksi yang 

diharapkan tidak segera datang. Orang saling tertarik “bertukar hadiah” dengan berbagai 

alasan yang membujuk untuk membangun kelompok. Pertukaran yang diberikan dalam 

kelompok dapat mempertahankan dan meningkatkan ikatan emosional kelompok yang 

terbangun. Tetapi disisi lain situasi sebaliknya dapat terjadi. Jika pertukaran  yang 

diberikan tidak mencukupi, ikatan kelompok dapat saja melemah atau bahkan hancur. 

Hadiah yang dapat dipertukarkan dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.  

Setiap orang mencoba untuk mengesankan dalam pertukaran satu dengan yang 

lainnya, mereka memiliki tawaran dalam upaya untuk memaksa yang lain sesuai dengan 
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norma timbal-balik (reciprocity), untuk membalas dengan imbalan yang lebih berharga. 

Dalam kondisi yang demikian menunjukan kehidupan sosial penuh dengan upaya 

kompetitif untuk mengesankan satu dengan yang lain. Hasilnya sudah dapat dipastikan, 

orang yang memiliki sumber daya lebih untuk ditawarkan kepada yang lain akan 

menempati posisi yang unik, supaya orang lain menghargai sumber daya yang mereka 

tawarkan.  

Pada tahap ini hubungan pertukaran individu dalam kelompok dibedakan oleh 

sumber daya yang mereka miliki dan tuntutan timbal balik dari yang lain. Disinilah 

Blau membuat pertanyaan analitis: jenis atau tipe penghargaan seperti apa yang 

diberikan sebagai imbalan atas penghargaan pada orang lain? Blau mengkonsep empat 

jenis umum penghargaan seperti: uang (money), persetujuan sosial (social approval), 

harga diri (esteem) atau rasa hormat (respect), dan kepatuhan (compliance). Tetapi Blau 

tidak menggunakan kategorisasi ini secara penuh dalam konsep penghargaan yang 

dimaksud, ia menawarkan beberapa petunjuk sugestif, bagaimana kategori ini dapat 

masuk dalam teoritis pertukaran sosial.
84

 

Blau menguraikan secara singkat empat kategori diatas dalam kaitannya dengan 

hubungan pertukaran. Dalam hubungan sosial uang adalah penghargaan yang tidak 

pantas atau tidak tepat (inappropriate reward) dan karenanya adalah hadiah yang paling 

berharga (valuable reward). Persetujuan sosial merupakan penghargaan yang tepat, 

tetapi bagi kebanyakan orang sangat tidak berharga, sehingga memaksa mereka yang 

menerima layanan untuk menawarkan frekuensi imbalan yang lebih besar dari harga diri 

atau rasa hormat kepada mereka yang menyediakan layanan yang bernilai tersebut. 

Bahkan dalam banyak situasi layanan yang diberikan tidak lebih dari rasa hormat dan 

penghargaan dari mereka yang menerima manfaat dari layanan tersebut.
85

 Misal: 

keluarga A mengalami masalah, karena tidak  mampu menyelesaikan sendiri, maka ia 
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membutuhkan pertolongan seorang Pendeta. Berkat bantuan layanan bermanfaat 

Pendeta, akhirnya permasalahan keluarga A pun dapat terselesaikan dengan baik. 

Sebagai imbalan kepada Pendeta yang telah memberikan layanan manfaat, maka 

keluarga A memberikan imbalan dengan frekuensi pahala lebih besar dari harga diri 

atau rasa hormat dan kepatuhan kepada Pendeta. 

Seperti contoh Pendeta dan yang menerima layanan, ketika ia dapat mengekstrak 

kepatuhan dalam hubungan pertukaran, ia memiliki kekuasaan. Ia memiliki kemampuan 

untuk menahan layanan bermanfaat dan dengan demikian menghukum atau 

menimbulkan biaya berat atau besar pada orang yang menerima layanan, tetapi 

memberikan imbalan yang tidak sesuai. Dengan kata lain, bila seseorang membutuhkan 

sesuatu dari orang lain, tetapi ia tidak memberikan apapun yang sebanding dengan 

pertukarannya, maka akan terjadi empat kemungkinan atau peluang keadaan. Pertama, 

orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya sebagai imbalan atas 

pelayanan jasa yang diterimanya. Kedua, orang itu akan berusaha mencari sumber 

alternatif lain ketika imbalan yang diterimanya lebih sedikit dari nilai pertukaran. 

Ketiga, orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang 

dibutuhkannya dari orang lain. Keempat, orang itu akan menundukan dirinya terhadap 

orang lain sebagai wujud penghargaan dalam hubungan mereka. Empat hal ini 

memunculkan diferensiasi anggota dalam kelompok sosial yang disebabkan baik oleh 

kekuasaan maupun oleh harga diri ataupun persetujuan – dalam kelompok sosial.  

Blau yakin bahwa perbedaan kekuasaan yang disebabkan oleh perbedaan sumber 

daya layanan yang berbeda dalam kelompok sosial dapat menimbulkan dua kontradiksi, 

yaitu: ketegangan menuju integrasi dan kebalikannya, ketegangan menuju oposisi dan 

konflik. 
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2.6.8.1. Ketegangan Menuju Integrasi 

Tidak dapat diragukan lagi, perbedaan kekuasaan dapat menimbulkan konflik 

dalam sebuah kelompok sosial. Bagaimanapun juga hal ini menjadikan kekuasaan 

sebagai suatu otoritas, dimana mereka yang berada dalam subordinasi menerimanya 

sebagai legitimasi kepatuhan terhadap pemimpin.86 Blau menjelaskan, prinsip timbal 

balik (reciprocity) dan keadilan (justice) dalam pertukaran sosial merupakan sebuah 

proses pengembangan integrasi kelompok. Hubungan pertukaran selalu dilakukan 

dibawah prinsip timbal balik dan keadilan, mengembangkan pelayanan yang bermanfaat 

bagi penghargaan yang lain. Dalam menyediakan penghargaan, posisi subordinasi 

dibimbing oleh norma dan nilai pertukaran, dan sebagai biayanya mereka memberikan 

kepatuhan yang proporsional pada nilai layanan yang disediakan pemimpin. Secara 

luas, bahwa seseorang yang terlibat pertukaran dengan pemimpin dan setuju menerima 

layanan yang lebih, subordinasi harus menerimanya sebagai legitimasi menurut norma 

timbal balik dan wajar dalam setiap pertukaran.  

Apabila kekuasaan untuk menuntut jasa dan ketaatan itu berasal dari penyediaan 

manfaat-manfaat yang dibutuhkan, maka penggunaanya mungkin tidak akan dirasakan 

sebagai merugikan. Apabila manfaat-manfaat itu lebih besar dari apa yang atas dasar 

norma-norma sosial tentang kelayakan, diharapkan oleh pihak bawahan sebagai imbalan 

bagi jasa-jasa dan ketaatan mereka, maka mereka akan menganggap kedudukan mereka 

sebagai  menguntungkan dan mereka akan menyatakan persetujuan sosial mereka 

terhadap golongan yang berkuasa dan hal ini memperkokoh kekuasaan mereka dan 

mengabsahkan otoritasnya. Apabila harapan-harapan bawahan terpenuhi secara pas-

pasan saja, mereka tidak akan merasa dieksploitasi, juga tidak akan menyatakan 

persetujuan yang tegas yang mengabsahkan golongan yang berkuasa. Apabila sumber-

sumber vital dikuasai melampaui norma-norma sosial dinyatakan sebagai yang layak 
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dan adil, maka bawahan akan merasakan mendapat tekanan sosial, dieksploitasi dan 

akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meloloskan diri dari pengaruh golongan 

yang berkuasa atau menentangnya, oleh karena situasi mereka pada dasarnya tidak 

berbeda dari situasi golongan-golongan yang hidup dibawah tekanan.87 

Dalam keadaan seperti ini biasanya kelompok sosial mengelaborasi dengan 

menambah norma-norma khusus bagaimana pertukaran dengan pemimpin dapat terus 

diselenggarakan dengan aturan-aturan yang bersifat timbal balik dan terpelihara baik. 

Blau menekankan, jika seorang pemimpin dalam sebuah kelompok patuh terhadap 

norma-norma pertukaran, maka akan membawa kepatuhan yang tinggi dari subordinasi. 

Dalam proses semacam ini yang juga patut dipertimbangkan adalah kontrol sosial 

tindakan yang  satu terhadap yang lain dan memungkinkan integrasi yang tinggi antara 

pemimpin dengan yang dipimpin, super dan subordinat dalam kelompok sosial. 

 

2.6.8.2. Ketegangan Menuju Oposisi dan Konflik 

Blau menjelaskan adanya kemungkinan perbedaan pendapat atau oposisi, bahkan 

konflik ideologi yang terjadi dalam sebuah kelompok sosial.
88

 Secara singkat  dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemungkinan oposisi dengan pemimpin muncul ketika hubungan pertukaran 

antara super dan subordinat menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan muncul 

ketika:  

a. Norma timbal balik dilanggar oleh superordinat.  

b. Norma pertukaran yang adil dilanggar superordinat. 

2. Kemungkinan oposisi muncul sebagai kesadaran yang tidak terhindarkan diantara 

superordinat yang memiliki pengalaman kolektif. Pengalaman kolektif tersebut 

muncul ketika: 
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a. Subordinat terkumpul/terpusat dalam satu “ekologi”. 

b. Subordinat dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 

3. Subordinat memiliki pengalaman yang tidak terhindarkan dalam hubungan 

pertukaran dengan superordinat, mungkin mereka mengkodifikasi ideologi dan 

beroposisi dengan pemimpin. 

4. Tidak dapat dihindari subordinat mengkodifikasi ideologi, sebagaian besar 

memiliki kesadaran solidaritas dan mungkin mereka beroposisi dengan pemimpin. 

5. Kesadaran akan solidaritas diantara subordinat, mereka dapat mendefinisikan 

oposisi sebagai yang layak dan lebih baik dan mungkin mereka beroposisi dengan 

pemimpin. 

6. Kesadaran akan solidaritas ideologi, subordinat melihat oposisi sebagai satu dan 

dengan sendirinya, dan memilih untuk beroposisi dengan pemimpin.
89

 

Proses pertukaran sosial – atraksi, kompetisi, diferensiasi dan integrasi – 

dianalisa, bagaimana mereka berkontribusi menciptakan legitimasi normatif dalam 

hubungan sosial. Blau membuat hipotesa, bahwa hubungan pertukaran yang tidak 

seimbang dalam pengalaman bersama kelompok, tidak terelakan lagi akan 

memunculkan kesadaran dan hal ini sangat berpotensi menghadirkan oposisi. Meskipun 

Blau tidak menjelaskan secara detail dalam kasus tertentu, ia berpendapat bahwa 

munculnya kodifikasi ideologi yang tidak terhindarkan, terbentuknya solidaritas 

kelompok, munculnya konflik  dalam kelompok sosial sebagai cara pandang baru, 

keterlibatan emosional hubungan batin anggota dan komitmen untuk beroposisi dengan 

pemipin akan memunculkan intensitas oposisi.  

Proposisi diatas secara sugestif menggambarkan konseptualisasi yang melekat 

pada proses oposisi dalam hubungan pertukaran. 
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2.7. Kesimpulan 

Pertukaran adalah aktifitas saling memberi “hadiah” yang dilakukan paling sedikit 

antara dua orang. Pertukaran yang terjadi di tengah-tengah interaksi sosial pada masa 

sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah berlangsung cukup lama, sejak 

zaman kuno, meskipun dalam berbagai bentuk yang berbeda. Penelitian Mauss 

menunjukan, bahwa pertukaran pada masa lampau terjadi dalam bentuk yang lebih 

sederhana, dibandingkan dengan pertukaran pada masyarakat modern. Selanjutnya, 

pertukaran dalam masyarakat kuno, juga lebih bersifat komunal. 

Lingkup terkecil dalam amatan sosiologi adalah dyad, yang merupakan unit atau 

kelompok sosial yang terdiri dari dua orang.
90

 “Dalam dyad tersebut kemungkinan besar 

yang terjadi adalah bahwa salah satu pihak tenggelam dalam kedudukan dan peranan 

pihak lain. Setiap pihak dapat menempatkan dirinya secara total dan langsung dalam 

kedudukan dan peranan pihak lainnya.”
91

 Pola semacam ini sangat nampak dalam 

kebiasaan kehidupan suami istri Jawa. Setelah perkawinan terjadi, identitas pihak istri 

biasanya tidak nampak dan melebur dalam identitas suami, misal nama suami Teguh, 

maka dalam hubungan kemasyarakatan istri akan “dipanggil” dengan bu Teguh. Ini 

menggambarkan kedudukan dan peranan istri tenggelam dalam kedudukan dan peranan 

suami sebagai kepala keluarga. Hubungan dyad antara suami dan istri ini saling 

menyatu, sehingga tidak memungkinkan pihak lain terlibat dalam perasaan yang sama.  

Dalam hubungan duaan seperti halnya hubungan suami istri dalam perkawinan, 

Levi-Strauss melihat bahwa “tujuan utama pertukaran itu adalah tidak untuk 

memungkinkan pasangan-pasangan yang terlibat dalam pertukaran itu untuk memenuhi 

kebutuhan individualistisnya. Sebaliknya, arti pertukaran itu adalah bahwa dia 
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mengungkapkan komitmen moral individu itu pada kelompok.”
92

 Keuntungan kedua 

belah pihak dalam pengalaman yang saling memberikan pertukaran pada akhirnya 

mengukuhkan ikatan sosial dan emosional diantara mereka. Pertukaran sosial pada satu 

sisi dapat membentuk ikatan bersama, tetapi disisi lain ketika salah satu pihak tidak 

selalu melakukan pertukaran  hal ini dapat menyebabkan hubungan superordinat satu 

orang atas yang lainya. Hal ini terjadi ketika satu orang menawarkan kebutuhan, 

misalnya bantuan, tetapi pihak kedua tidak  mampu membalas bantuan tersebut. 

Dyad, selain memungkinkan terjadinya hubungan yang erat dan mendalam, juga 

tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau pertikaian diantara mereka. 

“Kemungkinan terjadinya konflik itu karena keterlibatan pribadi yang sangat mendalam 

dalam hubungan antara kedua belah pihak.”
93

 Keakraban mereka terganggu oleh 

tindakan masing-masing pihak yang memungkinkan terjadinya konflik.
94

 Secara tidak 

langsung  hal ini menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan dyad.  

Sebagaimana terjadi dalam hubungan pertukaran suami istri, sebagai dyad, 

apabila terjadi konflik dan atau permusuhan dari salah satu pihak, maka ada 

kemungkinan permusuhan tersebut sulit untuk mereda dan sebaliknya akan semakin 

meningkat diantara kedua belah pihak. Pihak yang tersinggung biasanya akan 

memunculkan rasa ketidakpuasan kepada pasangannya, sehingga menimbulkan 

tanggapan-tanggapan yang sangat emosional. Situasi semacam ini akan semakin 

meningkatkan amarah dan permusuhan diantara mereka dalam hubungan dyadic.  

 Ketiadaan pihak ketiga akan semakin mengakrabkan dan menguatkan ikatan 

emosional dalam hubungan pertukaran dyad. Tetapi ketika terjadi kehadiran pihak 

ketiga, maka hubungan dalam dyad akan mengalami perubahan. “Pada umumnya, pihak 

ketiga melancarkan pengaruh yang sifatnya moderat. Taraf keakraban dalam dyad agak 
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menurun, karena dengan adanya pihak ketiga, tidak mungkin terjadi kesatuan perasaan 

sebagaimana terjadi antara dua pihak saja.”
95

 

Dalam pertukaran ada sesuatu yang dikorbankan (cost), dan tentunya pelaku atau 

aktor akan mendapatkan ganjaran (reward) atas pengrobanannya tersebut. Analisa  

hubungan sosial menurut cost dan reward inilah yang menjadi ciri khas teori pertukaran 

yang dikembangkan oleh George C. Homans dan Peter M. Blau. Homans menggunakan 

prinsip-prinsip dasar psikologi untuk menjelaskan prilaku-prilaku individu dalam 

kelompok, sekaligus meminjam istilah-istilah dalam teori ekonomi dasar untuk 

mendukung kajian teoritisnya. “biaya”, “imbalan” dan “keuntungan” adalah beberapa 

istilah Homans yang dikembangkan dari istilah dalam teori ekonomi dasar. Homans 

menyejajarkan istilah reward dalam ekonomi dengan dukungan (reinforcement) dan 

biaya ekonomi dengan hukuman (punishment) dalam psikoilogi. 

Tidak seperti Homans, yang menjelaskan perilaku sosial menurut prinsip 

psikologi dasar, Blau mengembangkan teori pertukaran antar pribadi di tingkat mikro, 

ke struktur sosial yang lebih luas, dan berusaha menunjukan bagaimana struktur sosial 

yang lebih besar muncul dari proses-proses pertukaran dasar. Dengan kata lain, Blau 

melihat adanya ketergantungan pertukaran sosial di tingkat mikro dan munculnya 

struktur sosial yang lebih besar (makro). Pertukaran yang dimaksud adalah “pertukaran 

yang terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan 

dari orang lain dan berhenti apabila reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang.”
96
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