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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Penelitian ini bertujuan mendapatkan suatu gambaran yang mendalam tentang pola hubungan sosial antar
kerabat di perkataan dengan membandingkan antara galangan bawah dan menengah. Untuk itu dipilih
Kampung Pula sebagai kamunitas yang mewakili galangan bawah dan pemukiman real estate mewakili
galangan menengah. Didalam melihat pala hubungan sosial antar kerabat ini, digunakan dua pendekatan
berbeda. Pertama, adalah pendekatan yang bersifat mengukur hal-hal nyata dalam hubungan antar kerabat,
seperti frekuensi, cara dan tujuan interaksi. Untuk itu digunakan cara survei dalam menjaring datanya.
Kemudian, kedua adalah pendekatan yang bersifat kwalitatif. Artinya yang ingin diungkapkan tidak sekedar
kulit luarnya saja tetapi hal-hal mendasar yang ada dalam hubungan tersebut. Untuk itu digunakan cara studi
kasus, mendalami responden secara penuh. Dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh suatu
gambaran yang lebih mendalam tentang pola hubungan antar kerabat ini. Responden survai berjumlah 43
orang dari golongan bawah dan 40 orang dari golongan menengah. Sedangkan untuk studi kasusnya,
masing-masing golongan diambil dua keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang
cukup besar dari kedua golongan responden ini didalam hubungan antar kerabat mereka, baik dari pola
interaksi maupun dari kwalitas hubungannya. Hubungan antar kerabat di kalangan responden golongan
bawah lebih mendalam daripada yang diperlihatkan oleh reponden golongan menengah. Responden
golongan bawah ini lebih luas mendefinikan hubungan tersebut. Perbedaan ini, jika dilihat lebih luas
sebenarnya merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang melingkupi responden yang dibentuk oleh variabel
Status Sosial Ekonomi. Kondisi-kondisi ini adalah komunitas pemukiman, kshidupan sosial dan tingkat
pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan memahami kondisi-kondisi tersebut akan lebih utuh pengertian yang
dicapai didalam melihat perbedaan pola hubungan sosial antara kerabat yang ditemukan penelitian.

