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6.1. Pendekatan Interaksionisme Simbolik dalam Penelitian Pemasaran 

 Sebagaimana didefinisikan Kotler bahwa pemasaran merupakan proses 

sosial yang terkait dengan individu dan kelompok. Dari definisi ini secara 

eksplisit dapat dikatakan bahwa bidang pemasaran merupakan bidang yang erat 

kaitannya dengan sebuah interaksi sosial dalam kelompok masyarakat. 

Pemahaman ini membawa bidang pemasaran pada wilayah perilaku manusia. 

Dimana manusia di dalam pemasaran disebut sebagai bagian dari konsumen. 

Dapat dikatakan bahwa hubungan manusia telah semakin mendominasi dalam 

bidang pemasaran. Riset-riset dalam pemasaran didominasi dalam mengekplorasi 

maupun mengeksploitasi sisi manusia. Manusia sendiri bukanlah makhluk yang 

statis akan tetapi manusia merupakan makhluk yang dinamis dalam menyikapi 

segala hal dan juga mempunyai kapasitas dalam berpikir. Dan manusia merupakan 

makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dalam proses dinamisasi 

kehidupannya. Manusia mempunyai kapasitas mental yang memungkinannya 

menggunakan bahasa antara stimulus dan respon untuk memutuskan bagaimana 

cara merespon (Ritzer dan Goodman, 2004:268). Lebih jelas dikatakan oleh 

Meltzer et.al. (Ritzer dan Goodman, 2004:289): 

Indvidu dalam masyarakat tidak dilihat sebagai unit yang dimotivasi oleh kekuatan 
eksternal atau internal di luar kontrol mereka atau di dalam kekyrangan struktur yang 
kurang lebih tetap. Mereka lebih dipandang sebagai cerminan atau unit-unit yang saling 
berinteraksi yang terdiri dari unit-unit kemasyarakatan. 



 Kemampuan berpikir memungkinkan manusia bertindak dengan pemikiran 

ketimbang hanya berperilaku dengan tanpa pemikiran. Manusia pasti seringkali 

membangun dan membimbing apa-apa yang mereka lakukan ketimbang 

melepaskan begitu saja (Ritzer dab Goodman, 2004:290). 

 Kondisi manusia yang demikian dinamis menuntut penelitian-penelitian 

dalam ilmu pemasaran untuk dapat lebih memahami diri manusia secara lebih 

humanis. Yang tentunya dalam memahami diri manusia secara humanis perlu 

pendekatan metode yang humanis pula. Sehingga apabila metode yang digunakan 

adalah dengan dengan pengangkaan sifat-sifat dan hasrat-hasrat manusia maka 

yang terjadi adalah pendangkalan nilai-nilai humanis manusia itu sendiri. Hal-hal 

yang bersifat sensitif tidak akan muncul apabila menggunakan pendekatan 

kuantitaif (Kertajaya et.al., 2003:xi).  

 Interaksionisme simbolik merupakan salah satu paradigma dalam metode 

kualitatif yang menempatkan manusia pada diri yang aktif, kreatif, dan memiliki 

kemauan bebas, perilaku (komunikasi) secara internal dikendalikan oleh individu 

(Mulyana, 2002:147). Dalam pendekatan ini peneliti masuk kehidupan dalam 

individu atau kelompok yang menjadi subyek penelitian. Hubungan antara peneliti 

dengan subyek penelitian adalah setaraf, emapti, akrab, interaktif, timbal balik, 

saling mempengaruhi, dan berjangka lama (Mulyana, 2002:147). Dikatakan oleh 

Blumer (1969) : 

…interaksionis simbolik merupakan pendekatan membumi dalam kajian ilmiah mengenai 
kehidupan dan perilaku manusia…..Jika hendak meneliti perilaku kepercayaan agama, 
maka ia akan datang ke kelompok keagamaan yang sesungguhnya dan mengamatinya 
secara seksama pada saat mereka menjalankan kehidupan mereka. Jika hendak meneliti 
gerakan-gerakan sosial, ia akan melacak secara seksama karier sejarah dan pengalaman 
hidup gerakan-gerakan sebenarnya. Apabila hendak meneliti penggunaan obat di 



kalangan para remaja, ia akan masuk ke dalam kehidupan aktual para remaja itu untuk 
melakukan pengamatan dan analisis mengenai penggunaan obat tersebut” 

  

 Dengan demikian peneliti akan benar-benar memahami dan bahkan 

menghayati kehidupan subyek penelitian. Sehingga hasil penelitian akan 

memunculkan kondisi nyata subyek penelitian dari perspektif peneliti. Dimana 

peneliti sendiri tentunya membawa nilai-nilai tersendiri pada saat melakukan 

penelitian tersebut. Artinya dalam melakukan penelitian tersebut peneliti bukanlah 

manusia yang bebas nilai pun demikian dengan alat penelitian yang 

digunakkannya tidak menjadikannya bebas nilai atas hasil penelitiannya.  

 Penggunaan pendekatan interaksionisme simbolik dalam penelitian 

pemasaran tentunya diharapkan akan membawa hasil penelitian yang lebih 

mampu ”berbicara” tentang keinginan pasar yang semakin tersegmentasi dan 

emosional (lihat Kartajaya, 2003). Selain juga perilaku manusia (konsumen) akan 

bisa lebih ”dieksploitasi” secara lebih humanis. Ada sebuah pengakuan diri 

manusia yang aktif, kreatif, dan independen, sehingga ilmu pemasaran tidak 

terjebak dalam ruang-ruang yang hampa atas nilai-nilai kemanusiaan dan juga 

terseret dalam arus untung ruginya dunia bisnis. Pendekatan penelitian ilmu 

pemasaran perlu menginjeksi aspek-aspek psikologis dan sosiologis yang 

merupakan bagian inheren dan koheren dalam diri manusia.  

 

6.2. Interaksi Membentuk Identitas  

 Dalam pendekatan interaksionisme simbolik, interaksi merupakan salah 

satu proses yang mempunyai peranan kunci dalam memaknai manusia. Sosialisasi 



adalah proses yang dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan 

kemampuan untuk berpikir, untuk mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. 

Sosialisasi bukanlah semata-mata proses satu arah dimana aktor menerima 

informasi, tetapi merupakan proses dinamis di mana aktor menyusun dan 

menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri (Manis dan Meltzer 

dalam Ritzer dan Goodman, 2004:290).   

 Dalam proses interaksi tersebut individu-individu simbol dan makna 

menjadi hal yang signifikan untuk menjadikan interaksi berjalan dengan baik. 

Manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. Manusia 

menanggapi tanda-tanda dengan tanpa berpikir. Sebaliknya, mereka menanggapi 

simbol dengan cara berpikir (Ritzer dan Goodman, 2004:292). Simbol adalah 

obyek sosial yang dipakai merepresentasikan (atau menggantikan) apapun yang 

disetujui orang yang akan mereka representasikan (Charon, 1998:47). Melalui 

pemaknaan terhadap simbol-simbol, individu mengambil tindakan berdasar 

makna yang dimilikinya itu. Dan dalam interaksi, individu akan selalu 

memodifikasi makna tersebut dalam suatu proses interpretatif (Manzilati, 2003). 

 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asosiasi FE-UB terepresentasi 

oleh aktifitas dan interakasi yang dilakukan oleh para mahasiswanya. Sedangkan 

aktifitas dan interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa FE-UB dalam penelitian ini 

terasosiasikan dalam bentuk yang glamour dan hedonik. Asosiasi ini muncul lebih 

pada melihat tampakan luar mahasiswa FE-UB semata. Tampakan luar ini 

mewujud dalam gaya hidup mahasiswa FE-UB pada saat mereka beraktifitas dan 

berinteraksi di kampus.  



 Gaya hidup mahasiswa FE-UB dimaknai glaomur dan hedonik 

mengemuka karena realitasnya mereka dilihat melalui simbol-simbol yang 

melekat pada mereka. Artinya simbol-simbol yang digunakan mahasiswa FE-UB, 

baik melalui gaya pakaian, mobil, HP, maupun tingkah laku telah mampu menjadi 

media komunikasi untuk menunjukkan identitas mahasiswa FE-UB. Tanpa harus 

berbicara secara eksplisit dalam interaksi sosialnya, melalui simbol-simbol 

tersebut mereka telah mampu mengomunikasikan identitas yang ingin 

diperkenalkannya.  

 Identitas mahasiswa inilah yang kemudian mampu menjadikan FE-UB 

sendiri mempunyai identitas yang hedon ataupun glamour. Hal ini didukung 

dengan makna ekonomi sendiri yang bagi beberapa pihak berkonotasi pada hal-

hal yang berhubungan dengan uang. Lebih jauh lagi kata ekonomi membawa 

konsekuensi pada makna bahwa mahasiswa FE-UB sebagian besar berasal dari 

kalangan menengah ke atas.  

 Selain temuan di atas, temuan yang cukup menarik adalah bahwa kantin 

FE-UB telah menjadi ruang publik yang bukan hanya untuk makan dan minum 

semata. Akan tetapi kantin telah menjadi ruang publik yang bernilai emosional, 

dan tidak sekedar fungsionall (fisik). Keberadaan kantin ini membawa dampak 

pada makin kuatnya asosiasi FE-UB yang glamour, hedonik, dan konsumtif. 

Banyaknya kaum hawa dengan gaya pakaian yang stilis telah menjadikan kantin 

FE-UB mempunyai ”kelas” tersendiri. Kantin FE-UB telah menjadi semacam 

ruang ”show” bagi para mahasiswa. Tidak sekedar makan dan minum, para 

pengunjung kantin menjadikan kantin sebagai media ”ekspresi diri”.  



6.3. Visi dan Misi sebagai Identitas Merek 

 Visi dan misi dalam sebuah organisasi mempunyai peran sebagai arah 

gerak organisasi. Yang kemudian visi dan misi menjadi sebuah kultur yang harus 

dihayati oleh semua individu-individu dalam organisasi. Misi sendiri menurut 

King and Cleland mempunyai tujuan untuk menetapkan nuansa umum dan iklim 

organisasi. Kultur inilah yang kemudian nantinya akan mampu membentuk 

identitas yang kuat bagi organisasi. Dalam penelitian ini terlihat bahwa visi dan 

misi tidak hanya kurang diketahui akan tetapi juga kurang dipahami oleh 

mahasiswa. Mahasiswa memaknai aktifitas kuliah hanya sebatas keinginan diri 

mereka saja. Keinginan itu bisa dari kesadaran diri ataupun dari dorongan orang 

tua. Padahal idealnya visi dan misi fakultas mampu menjadi lentera bagi 

mahasiswa untuk memaknai kuliah dengan lebih visioner. Selain itu dengan 

mengetahui visi dan misi, mahasiswa selayaknya mampu mengevaluasi arah gerak 

organisasi, yang tentunya itu juga terkait dengan masa depan mereka di FE-UB. 

Sistem dalam aktifitas perkuliahan yang seharusnya bisa memudahkan mahasiswa 

dalam aktifitas kuliahnya seringkali malah membuat mahasiswa terjebak dalam 

kesulitan-kesulitan. 

 Keberadaan dan posisi dosen sebagai bagian dari sistem organisasi juga 

menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa dalam penelitian ini. Dosen yang 

seharusnya menjadi significant other bagi mahasiswa justru bagi mahasiswa 

kurang mendukung dalam upaya membumikan visi dan misi FE-UB. Bahkan 

beberapa dosen dianggap mahasiswa cenderung arogan dalam memperlakukan 



mahasiswa. Selain itu beberapa dosen juga dianggap kurang konsisten dalam 

menjalankan perannya sebagai tenaga pengajar.  

 Kondisi-kondisi inilah yang kemudian dalam perspektif peneliti 

menjadikan visi dan misi FE-UB hanya sekedar tulisan indah di buku panduan 

akademik maupun di website. Visi dan misi FE-UB kurang mampu membentuk 

kultur yang diharapkan oleh visi dan misi itu sendiri. Sehingga menjadi wajar 

ketika identitas FE-UB sendiri lebih didominasi oleh identitas gaya hidup 

mahasiswanya. Sementara gaya hidup mahasiswa sendiri lebih diwarnai kultur-

kultur populer, dimana simbol-simbol materi menjadi lebih penting dan budaya 

konsumsi dan kapitalis telah sedemikian mengental. Akhirnya, seperti yang 

dikatakan Knapp (2003:2) bahwa,”jika suatu merek ingin menjadi merek sejati 

dan benar-benar berhasil, organisasi harus belajar untuk ”berpikir seperti merek.”   
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