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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam BAB I pendahuluan ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: (1) 

Latar belakang  (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Batasan masalah, 

(5) Manfaat penelitian dan (6) Penegasan istilah.  

1.1 Latar belakang 

Desa merupakan suatu daerah yang sering diidentikkan dengan 

kesederhanaan, tenang dan asri. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal 

di desa dengan kesederhaan dan keunikan serta gaya hidup yang kekeluargaan. 

Masyarakat desa atau juga bisa disebut sebagai masyarakat tradisional manakala 

dilihat dari aspek kulturnya. Masyarakat pedesaan itu lebih bisa bersosialisasi 

dengan orang-orang di sekitarnya. Masyarakat desa adalah kebersamaan, 

sedangkan pola interaksi masyarakat kota adalah individual. Pola interaksi 

masyarakat pedesaan adalah dengan prinsip kerukunan, sedangkan masyarakat 

perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan dan kadang hirarki.  

Pola solidaritas sosial masyarakat pedesaan timbul karena adanya 

kesamaan-kesamaan kemasyarakatan. Sedangkan masyarakat kota terbentuk 

karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.Tetapi dengan 

perkembangan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih mengakibatkan 

perubahan sosial pada masyarakat desa.  Sayangnya perubahan tersebut tidak 

selalu positif, tetapi juga negatif karena tidak sesuai dengan kepribadian 

masyarakat indonesia. Perubahan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh 

individu, sekelompok orang, maupun mayoritas masyarakat. Perubahan-

perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 
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pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain 

sebagainya. 

Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan, baik 

perubahan kebudayaan dan perubahan sosial. Perubahan sosial tidak dapat 

dilepaskan dari perubahan kebudayaan, hal ini disebabkan kebudayaan merupakan 

hasil dari adanya masyarakat sehingga tidak akan ada kebudayaan apabila tidak 

ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak 

memilki kebudayaan (Suratman, 2013: 113). Perubahan kebudayaan mengarah 

pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Mau tidak mau kebudayaan 

yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Sedangkan perubahan sosial 

merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian di antara unsur-

unsur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola 

kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. 

 Maclver (dalam Soekanto, 2010: 263) perubahan-perubahan sosial 

dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai 

perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Perubahan sosial merupakan 

proses yang wajar dan akan berlangsung terus-menerus. Namun, tidak semua 

perubahan sosial menuju ke perubahan yang positif. Pengaruh perubahan sosial 

tersebut salah satunya adalah masuknya budaya barat. Budaya barat yang masuk 

ke Indonesia sering kali tidak diimbangi dengan filter untuk memilah mana yang 

baik dan buruk. Hal tersebut dipertegas dengan pendapat Sujarwa (2010: 55)  

Konsekuensi lain adalah di bidanng sosial budaya, sebagaimana yang telah 
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diketahui banyak pihak bahwa produk industri dan nilai sosial budaya dari negara-

negara maju dianggap suatu gaya hidup masa depan, dampak dari asumsi tersebut 

nilai sosial budaya lokal terancam tergeser eksistensinya 

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial, yang biasanya 

terarah dan didasarkan pada perencanaan. Modernisasi ini mencakup banyak hal 

seperti modernisasi sektor pendidikan, pertanian, industri, pembangunan dan 

masih banyak lagi. Selain pembangunan gedung yang mengalami modernisasi, 

pembangunan tempat tinggal juga mengalami modernisasi. Permukiman 

merupakan salah salah satu kebutuhan dasar manusia karena menjadi tempat 

tinggal dan juga sebagai sarana untuk berinteraksi. Pengembangan permukiman 

baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi 

yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera yang berkelanjutan. 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan positif, tetapi pasti akan menimbulkan 

dampak negatif. Modernisasi ialah suatu proses transformasi dari suatu perubahan 

kea rah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehiduapan 

masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses 

perubahan dari pandangan-pandangan dan cara-cara tradisional ke pandangan dan 

cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat (Ishomuddin, 1997: 358). 

 Perubahan yang terjadi pada desa ini bukan hanya pada pembangunan dan 

ekonomi, melainkan juga perubahan sosial pada masyarakat. Kecanggihan 

teknologi membuat masyarakat Desa Sumberberas memperoleh informasi dari 

dunia luar dengan sangat mudah. Kecanggihan teknologi tidak hanya menjadikan 

desa Sumber beras menjadi lebih maju tetapi juga mampu merubah gaya hidup 
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masyarakatnya yang semakin menjauhi dan meninggalkan tradisi. Masyarakat 

desa dikenal dengan kehidupan yang masih menjunjung tinggi tradisi, dan hidup 

rukun gotong royong, tetapi yang terjadi pada desa ini justru mulai meninggalkan 

hal tersebut. Hidup yang individual, mulai meninggalkan tradisi, sopan santun 

pada anak muda juga mulai terkikis. 

 Penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah “Pembangunan Malang 

Town Square dan Perubahan Sosial Masyarakat” oleh (Arsijanti,2006), dengan 

kajian perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan pembangunan  Malang 

Town Square. Letak  perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek dan juga teori 

yang digunakan. Objek pada penelitian ini adalah “Masyarakat  Desa 

Sumberberas”. 

Perubahan sosial memang sudah banyak diteliti, tetapi pada penelitian ini 

bukan hanya mengenai perubahan sosial melainkan juga perubahan budaya yang 

terjadi pada masyarakat desa Sumber Beras. Desa Sumberberas sebagai objek 

penelitian dilandasi karena desa Sumberberas merupakan desa yang berkembang 

pesat dan maju. Selain dari segi pembangunan, desa ini juga sangat menarik jika 

dijadikan objek penelitian karena gaya hidup masyarakat yang banyak mengalami 

perubahan baik positif dan negatif.  

Perubahan sosial masyarakat desa banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan perubahan itu terjadi karena 

masyarakat desa ingin meningkatkan taraf ekonomi dan ingin maju seperti 

masyarakat kota. Dengan adanya perubahan masyarakat desa yang terpengaruh 

dengan kehidupan kota mengakibatkan terkikisnya tradisi yang terdapat dalam 
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kehidupan masyarakat desa. Seperti halnya dengan desa Sumberberas, kecamatan 

Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang juga telah mengalami perubahan. Desa 

Surmberberas lebih berkembang pesat dibandingankan dengan desa dan 

Kecamatan disekitarnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat dari 

Desa dan Kecamatan lain yang mendatangi untuk memenuhi kebutuhan, 

banyaknya pembangunan toko yang menarik orang-orang dari luar desa untuk 

membuka usaha di Desa Sumberberas. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul ”Analisis Dampak Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa 

Sumberberas Kabupaten Banyuwangi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kehidupan masyarakat desa Sumberberas yang lebih modern secara tidak 

langsung menimbulkan perubahan sosial baik positif maupun negatif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian  ini 

adalah sebagai berikut. 

1.  Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya 

masyarakat desa Sumberberas? 

2. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya masyarakat desa 

Sumberberas? 

3. Bagaimana dampak perubahan sosial budaya  masyarakat desa 

Sumberberas? 

4. Bagaimana solusi dalam mengatasi perubahan sosial budaya yang terjadi 

pada masyarakat desa Sumberberas? 
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1.3  Tujuan penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan 

sosial dan proses sosial masyarakat desa Sumberberas. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1) Menjelaskan Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan 

sosial budaya masyarakat desa Sumberberas. 

2) Mendeskripsikan bentuk perubahan sosial budaya masyarakat Desa 

Sumberberas. 

3) Menjelaskan dampak perubahan sosial budaya  masyarakat desa 

Sumberberas. 

4) Menjelaskan solusi dalam mengatasi perubahan perubahan sosial budaya 

yang terjadi pada masyarakat desa Sumberberas. 

1.4 Batasan masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di desa 

Sumberberas kecamatan Muncar, adapun yang menjadi sumber data terkait 

dengan perubahan sosial dan proses sosial. 

 Penelitian ini hanya membahas tentang perubahan sosial dan proses sosial. 

data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi 

lansung ke desa Sumberberas kecamatan Muncar. 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. 
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1.5.1  Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan pengkajian dan pembelajaran  sosiologi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Mengkonstruksi teori perubahan sosial budaya pada masyarakat. 

c. Memberi sumbangan dalam hal pengembangan karya yang 

mengandung nilai sosiologi  dan dapat memperkaya bahan bacaan 

dalam bidang sosial. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sebuah bekal pengalaman yang sangat berharga dalam 

mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di  

Universitas serta diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

 Memberikan Pengetahuan terhadap masyarakat tentang perubahan-

perubahan sosial yang terjadi di Desa Sumberberas. Dengan demikian, 

masyarakat dapat menyiapkan diri dalam menghadapi perkembangan 

jaman sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai sosial budaya 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. 

c.  Bagi instansi terkait 

 Memeberi pengetahuan bahwa Desa Sumberberas lebih berkembang         

dari desa lain, tetapi mengalami perubahan-perubahan sosial budaya 

yang dialami oleh masyarakat desa. 
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1.6 Penegasan istilah 

Agar memperoleh kejelasan tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti membatasi masalah penelitian agar tidak menyimpang dari pokok 

bahasan. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah: 

1) Perubahan sosial:  

Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di 

dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat ( Soemardjan dalam Basrowi, 2005: 156). Sedangkan 

menurut  Moore (dalam Lauer, 2001: 4) perubahan sosial sebagai 

perubahan penting dari struktur sosial, seperti pola-pola perilaku dan 

interaksi sosial.  

Perubahan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimanakah 

perubahan sosial yang dialami masyarakat desa Sumberberas kecamatan 

Muncar. 

2) Perubahan Kebudayaan:  

perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh 

masyarakat yang bersangkutan, antara lain aturan-aturan, norma-norma 

yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan, juga teknologi, 

selera, rasa keindahan (kesenian) dan bahasa (Ishomuddin, 1997: 151). 

Sedangkan menurut Nasution dkk (2015: 19) perubahan kebudayaan 

adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena 

ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaaan yang saling berbeda 

sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. 
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Perubahan kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni 

bagaiamanakah perubahan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat desa 

Sumberberas kecamatan Muncar. 

3) Dampak: Benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik 

negatif maupun positif (KBBI). 

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang 

ditimbulkan akibat perubahan sosial budaya masyarakat desa Sumberberas 

kecamatan Muncar. 

 


