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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

 Temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya adalah 

hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam 

pembahasan ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang akan diteiti. Penelitian terdahulu ini menjadi 

salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat 

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelian. 

 Penelitian yang disusun oleh Nahda Lailiyah dari Jurusan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

Tahun 2005 yang berjudl “Aspek Pembangunan Malang Town Squre dan 

Dampaknya Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat (Stud deskriptif pada 

masyarakat sekitar Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang)”. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan 

Malang Town Square terhadap lingkungan sosial masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya Malang Town Square di 

Jl.Veteran mempunyai dampak sosial bagi masyarakat sekitar, dampak tersebut 

diantaranya terdapat dampak positif dan negatif. Kontroversi tentang adanya 

pembangunan Malang Town Square telah membuat resah masyarakat sekitar 

karena akan menimbulkan dampak sosial. Dampak tersebut meliputi kondisi 

lingkungan sosial masyarakat, perubahan perilaku sosial masyarakat dalam 

bentuk (sistem kekerabatan, interaksi sosial, sikap sosial, perilaku sosial dan 

perilaku ekonomi). Nilai-nilai sosial yang terbentuk pada masyarakat 
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diantaranya bentuk stratifikasi sosial masyarakat, sifat stratifikasi sosial 

masyarakat dan tingkat mobilitas sosial masyarakat. Pemahaman masyarakat 

sendiri telah menunjukkan berbagai tanggapan-tanggapan masyarakat sesudah 

berdirinya Malang Town Square diantaranya tanggapan setuju dari 7 orang, 

tanggapan tidak setuju dari 10 orang dan tanggapan biasa-biasa saja pada 

masyarakat terdiri dari 3 orang. 

Penelitian yang disusun oleh Susmawan dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang Tahun 2005 yang berjudl “Dampak Pembangunan Renovasi Terminal 

Terhadap Kesejahteraan Pedagang (studi terhadap pedagang yang memiliki kios 

di dalam area Terminal Bus Trenggalek)”. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan 

renovasi Terminal bus Trenggalek terhadap Kesejahteraan Pedagang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dampak dari 

pembangunan renovasi terminal mengakibatkan 63% dari keseluruhan pedagang 

kesejahterannya memburuk. Dan hasil tersebut dapat dilihat dari 66% pedagang 

pendapatannya turun, 50% pedagang hubungan sosialnya renggang, dan 75% 

pedagang ketenangan hidupnya terganggu sehingga mengakibatkan kesenjangan 

sosial diantaranya pedagang diterminal tersebut. Dari permasalahan tersebut 

peneliti memberi saran, seharusnya sikap saling keterbukaan atau komunikasi 

antara pemerintah (pihak pengelola terminal) dengan pedagang hendaknya lebih 

ditingkatkan untuk mendapatkan kebijakan yang dapat saling menguntungkan 
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guna pencapaian pembangunan yang dapat mewujudkan peningkatan kualitas 

hidup atau kesejahteraan para pedagang di terminal bus Trenggalek. 

Penelitian yang disusun oleh Ahmad Mahmudi dari Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang Tahun 2007 yang berjudl “Dampak Pembangunan Kawasan Pasar Baru 

Comboran Terhadap Kondisi Sosial dan Ekologis Perkotaan (studi tentang 

dampak sosial dan ekologis pembangunan pasar baru comboran)”. 

Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan 

kawasan pasar comboran terhadap dampak sosial dan ekoligis perkotaan. 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya pembangunan pasar 

baru barat (pasar comboran) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang 

sebagai pasar sentra penampungan (ekologis). Artinya dengan adanya 

pembangunan lebih banyak menunjukkan dampak atau hasil yang positif. 

Namun pada pasca kontruksi yang ditemukan kendala yang besar terkait dengan 

proses pemindahan pedagang khususnya PKL ke dalam pembangunan pasar. 

Hasil penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Persamaan diantara ketiga penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu: 

1. Sama-sama melakukan penelitian mengenai dampak pembangunan 

Adapun perbedaan penelitian, tertelak pada : 



11 
 

1. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Nahda Lailiyah terfokus 

untuk mengetahui dampak pembangunan Malang Town Square terhadap 

lingkungan sosial masyarakat 

2. Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Susmawan terfokus untuk 

mengetahui dampak pembangunan renovasi Terminal bus Trenggalek 

terhadap kesejahteraan pedagang. 

3. Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahmad Mahmudi terfokus 

Focus untuk mengetahui dampak pembangunan kawasan pasar comboran 

terhadap dampak sosial dan ekoligis perkotaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada dampak 

perubahan pembangunan fasilitas fisik terhadap pola perilaku ekonomi, sosial 

dan budaya masyarakat pemukiman kampung atas air Kelurahan Margasari Kota 

Balikpapan. 

B. Konsep Perubahan 

 

           Konsep perubahan sosial masyarakat hakekatnya secara umum adalah 

perubahan strutkur, fungsi, budaya dan perilaku masyarakat. Perubahan yaitu 

suatu proses yang dapat menuju kearah positif maupun menuju arah yang 

negatif. Dalam hal ini, perubahan bisa terjadi berupa kemajuan ataupun 

kemunduran. Tentunya perubahan sosial yang terjadi dipengaruhi berbagai 

faktor dan mempunyai berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. 

        Menurut Kingsley Davis mengemukakan bahwa perubahan sosial 

sebagai perubahan-perubahan yang terjadi didalam struktural dan fungsi 
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masyarakat.5 Perubahan ini selalu berjalan sejajar dengan perubahan kultural 

karena setiap struktur mendapat dukungan dari nilai dan norma kebudayaan. 

Sedangkan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat 

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap 

dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.6 

Setiap individu yang hidup bermasyarakat pasti mengalami perubahan-

perubahan dalam hidupnya misalnya perubahan kondisi geografis, demografis, 

sosial, ekonomi, kebudayaan dan aspek kehidupan sosial lainnya. Perubahan 

tersebut hanya akan dapat dilihat apabila peneliti melakukan penelitian susunan 

dan kehidupan suatu masyarakat pada masa lampau dan membandingkan 

dengan susunan kehidupan masyarakat di masa kini. 

Pola perubahan sosial masyarakat pada dasarnya merupakan pola 

perilaku kehidupan dan seluruh norma-norma sosial yang lama menjadi pola 

perilaku dan seluruh norma sosial yang baru secara seimbang bersifat progresif 

dan berkesinambungan. Pola kehidupan masyarakat yang lama yang dianggap 

sudah usang akan berubah dengan pola-pola kehidupan baru yang sesuai 

dengan kebutuhan. Perubahan sosial masyarkat pada umumnya dapat terjadi 

dengan sendirinya secara wajar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan 

kondisi tertentu.  

Menurut pendapat Gilin dan Gillin perubahan sosial adalah merupakan 

suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima baik karena perubahan ataupun 

                                                           
5 Baharuddin.2015.”Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan”. (Online) 

https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/323/273 diakses 11 Januari 

2018, 16.51 WIB 
6 Selo Soemardjan. Perubahan Sosial. UGM Press. Yogyakarta 1988.hal.06 

https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/323/273%20diakses%2011%20Januari%202018
https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/323/273%20diakses%2011%20Januari%202018
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kondisi geografi, kebudayaan material, kompisisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi ataupun penemuam masyarakat7 

Dari ursaian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama 

terjadinya perubahan sosial masyarakat adalah karena adanya inovation 

(pembaharuan), invation (penemuan baru) dan adaptation (penyesuaian diri 

secara sosial budaya). 

C. Konsep Pembangunan  

1. Pembangunan 

 Pembangunan adalah suatu gerak atau rangkaian perubahan yang 

menuju ke arah kemajuan. Perubahan pembangunan direncanakan didasi 

oleh norma-norma yang dianggap sesuai dengan keadaan. Pembangunan 

juga berkaitan sebagai rangkaian dalam usaha dan kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mencapai pada keadaan lepas landas, atau mungkin 

pada keadaan yang penuh pada dorongan kearah kematangan.8  

           Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan 

dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan merupakan suatu orientasi dan 

kegiatan usaha yang tanpa akhir.  

 Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu 

perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses 

yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia 

dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha 

pemerintah belaka. Proses pembangunan menghendaki adanya 

                                                           
7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 1990. hal 50 
8 Sadono Sukirno: 2006, Ekonomi Pembangunan, Jakarta:Kencana, hal 53 
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pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus 

change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau 

jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi 

kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai 

suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat 

yang belum atau baru berkembang. Pembangunan secara berencana lebih 

dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi 

pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang9. Sedangkan 

menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan merupakan suatu orientasi 

kegiatan usaha yang tanpa akhir. Bada beberapa pengertian pokok 

mengenai pembangunan, yaitu10 : 

a. Pembangunan adalah suatu proses atau perubahan yang berlanjut atau 

dengan istilah lain yaitu dengan tahapan. 

b. Dalam pencapaian pembangunan awalnya dimulai pengembangan dari 

sektor pembangunan ekonomi tanpa melalui  sektor lain. 

c. Diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanannya. 

d. Dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya instansi-instansi 

kemasyarakatan melasanakan kegiatan seperti gotong royong, 

permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperhatikan 

dengan seksama, hingga akhirnya nilai-nilai positif dari hal tersebut 

dapat dikembangkan untuk pembangunan. 

  Pengertian pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang 

                                                           
9 Subandi, 2014. Ekonomi Pembangunan. Bandung: ALFABETA., hal 9-11 
10 Bintaro Tjokroamdjojo, 1988 Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta hal 43 
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berencana tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka 

pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikut sertakan 

seluruh masyarakat dalam suatu Negara. 

2. Jenis-Jenis Pembangunan  

a. Pembangunan Fisik 

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan 

segi-segi non fisik yang meliputi sosial, budaya, sosial ekonomi dan 

sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata 

suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan 

perkembangan kegiatan sosial serta budaya. Apabila kita hubungkan 

dengan pengertian pembangunan diatas, maka pengertian pembangunan 

fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah 

perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara 

kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa 

perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari 

pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana 

peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana 

umum lainnya.11 

b. Pembangunan Non Fisik 

Dalam pembangunan suatu suatu wilayah, pembangunan tidak 

hanya bergerak pada bidang pembangunan fisik saja tetapi juga bergerak 

                                                           
11Sujarto, Djoko. 2012. Perencanaan perkembangan kota baru, Bandung: Penerbit ITB, hal 10 
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pada bidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu suatu 

pembangunan harus seimbang dari pembangunan fisik atau 

pembangunan non fisik.Yang menjadi bagian pembangunan non fisik 

atau sosial yaitu pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan 

pendidikan.12 

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya 

manusia itu sendiri yaitu seperti pembangunan di bidang kesehatan, 

pembangunan dibidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi 

dan lain-lain. Pembangunan non fisik mengutamakan sumberdaya 

manusia, karena pembangunan non fisik menjadi suatu dasar untuk 

melakukan pemangunan fisik. Adanya suatu pembangunan tersebut 

diharapkan pembangunan menjadi bersinergi satu sama lainnya. Tidak 

hanya bertumpu pada salah satu aspek saja. Pembangunan non fisik 

dilakukan  bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya, yaitu peningkatan taraf dan kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan 

dalam bidang lainnya. Dengan demikian maka peran manusia dalam 

pembangunan non fisik juga perlu diperhatikan. Usaha dalam bidang 

pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing atau 

menunjukkan arah, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio 

visual), dan dapat dijalankan dengan cara memberi stimulasi. Dari tiga 

cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tergugah menimbulkan 

                                                           
12Effendi, Bachtiar 2002, Pembangunan Otonomi Derah Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Alam 

Semesta. Pembangunan Otonomi Derah Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta., hal 114 
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daya gerak dan dapat memberikan contoh konkrit pembangunan yang 

sebenarnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik13 

3.  Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan dan kesejahteraan sosial menampakkan adanya 

keterkaitan antara pembangunan yang berlangsung dengan aspek sosial 

masyarakat. Dalam suatu pembangunan ada dua aspek yang 

dikombinasikan untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya 

direrncanakan untuk mengupayakan adanya perubahan kondisi dan 

kualitas bagi masyarakat sendiri. Pembangunan sosial adalah merupakan 

suatu proses perubahan sosial yang secara terencana dan yang dirancang 

untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat sebagai suatu keutuhan, 

dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan 

dinamika pembangunan ekonomi.14 

Ada Suatu hal yang perlu digaris bawahi makna dari suatu 

pembangunan adalah adanya upaya yang terencana, setelah melihat 

pembangunan sebagai suatu kegiatan yang terencana , maka dari itu nanti 

akan terlihat perubahan yang terjadi. Akan kecil kesempatannya perubahan 

pembangunan apabila yang terjadi tidak terencana dengan secara matang, 

atau kegiatan pembangunan yang secara spontan dilakukan. Untuk 

pemahaman tentang kesejahteraan sosial, dalam arti yang sangat luas yaitu 

mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf 

                                                           
13 Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama). 

Yogyakarta: PT.Uhindo dan Offset, hal. 110 
14 Midgley,Social Development, The Development Presfektif in Social Welfare. 1995 dalam Modil 

Kuliah Matrikulturasi Dra.Bunda Sri Sugiri,M.Hum 
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hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan tidak hanya diukur dengan ekonomi 

dan fisik saja, akan tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan 

segi kehidupan spiritual.15 

 Prof.Isbandi menyatakan bahwa menjadi dasar penguatan 

pemahaman penulis tentang pembangunan berprespektif pada isu 

kesejahteraan sosial. Banyak kalangan awam yang lebih memandang 

bahwa pembangunan sebagai kegiatan yang berorientasi pada fisik contoh 

membangun gedung, padahal pembangunan dapat dimaknai/diartikan lebih 

luas, dan juga dapat dimaknai dengan berbagai sudut pandang dan berbagai 

disiplin ilmu, termasuk dari sudut pandang sosial humanis dan disiplin ilmu 

kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan sosial dapat dimaknai dengan beberapa sudut 

pandang, yaitu: kesejahteraan sosial sebagai kondisi, Kesejahteraan sosial 

sebagai sektor dalam pembangunan, Kesejahteraan sosial sebagai disiplin 

ilmu yang membahas pembangunan. Kesejahteran sosial sebagai kondisi 

dapat dilihat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Kesejahteraan 

sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, spiritual dan 

sosial warga negara agar mendapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Pandangan tersebut tidak hanya sekedar orientasi pemenuhan materi, 

namun mencakup kemakmuran hidup dari segi spiritual dan sosial manusia. 

Menurut pendapat Midgley, Kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu 

                                                           
15 Isbandi Rukminto Adi. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:Rajawali Pers.2013. hal.34 
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kondisi kehidupan manusia tercipta ketika berbagai permasalahan sosial 

dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan 

ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.16 

Makna dari kesejahteraan sosial sebagai sektor dalam pembangunan 

dibagi menjadu dua bagian yaitu dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti 

sempit dapat diartikan dalam pengertian yang bersifat sektoral, yaitu salah 

satu sektor dalam pembangunan, di Indonesia sering dikaitkan dengan 

kegiatan yang dilakukan Kementrian Sosial. Dalam arti luas diartikan, 

dalam konteks Indonesia, sering dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan 

oleh Kementrian Koordinator bidang Ekuin (Ekonomi, Keuangan, Industri, 

Perdagangan), dimana didalamnya ada terdapat Kementrian Sosial, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Kesehatan, 

Kementrian Agama, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan berbagai kementrian yang 

terkait lainnya.17 

Pembagian peran dan ruang lingkup lembaga negara dalam upaya 

pembangunan kesejahteraan sosial, secara sempit terkait dengan 

Kementrian Sosial saja, secara luas berkaitan dengan banyak kementerian. 

Makna Kesejahteraan Sosial sebagai suatu disiplin ilmu yaitu ilmu yang 

mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di level mikro, mezzo, 

maupun makro.18 Menurut pendapat Zastro, Kesejahteraan Sosial ialah 

                                                           
16 Ibid, hal 35 
17 Ibid, hal 35 
18 Adi Isbandi Rukminto.Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. 

Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003. hal.42 
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studi tentang lembaga-lembaga, program, personel, kebijakan-kebijakan 

yang memusatkan kepada pemberian pelayanan-pelayanan sosial pada 

individu dan kelompok masyarakat.19 yang dilakukan penulis ini 

merupakan suatu contoh konstruksi makna dari kesejahteraan sosial 

sebagai disiplin ilmu, dimana penulis mengkaji suatu pokok kasus 

pembangunan dengan sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial. 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari 

upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila 

menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.20 

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan 

sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani 

kehidupan secara layak dan bermartabat.21 

                                                           
19 Charles Zastrow. Introduction to Social Welfare Instituation (Social Problems, Services, and 

Current Issues) Illinois.The Darsey Press. 2004. hal.5 
20 Ibid, hal 55 
21Ibid, hal 56 
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4. Dampak Pembangunan 

Adanya sebuah pembangunan tentu akan memiliki dampak terhadap 

lingkungan, kondisi maupun perilaku masyarakat didalamnya. Adapun 

dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif.22 

a. Dampak Positif Pembangunan 

1) Adanya pembangunan, perekonomian dilingkungan tersebut 

membaik sehingga mampu mempercepat proses pertumbuhan 

ekonomi. 

2)  Adanya pembangunan, terbukanya lapangan pekerjaan yang 

dibutuhkan oleh mayarakat, oleh karena itu akan mengurangi 

jumlah pengangguran. 

3) Adanya pembangunan akan tercipta lapangan pekerjaan dan dapat 

memperbaiki tingkat pendapatan nasional. 

4) Adanya pembangunan memungkinkan akan ada perubahan 

struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi 

ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan 

oleh Negara akan semakin beragam dan dinamis. 

5) Adanya pembangunan akan menuntut peningkatan kualitas SDM 

sehingga, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

berkembang dengan pesat, sehingga akan semakin meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat. 

b. Dampak Negatif Pembangunan 

                                                           
22 Bamnock Graham R.E dan Evan Davis, 2004, A dictionary of Economicks, Inggris Penguin 

Book, LTD, hal.50 
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1) Jika pelaksanaan pembangunan tidak terencana dengan baik maka 

akan dapat mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 

2) Perubahan struktur ekonmi agraris menjadi industri (indistrialisasi) 

akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. 

3) Perubahan struktur ekonomi agraris menjadi industri juga dapat 

mengakibatkan hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. 

c. Dampak pembangunan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat 

Dampak positif dari pembangunan adalah bertambahnya 

lapangan pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya penghasilan, 

kehidupan ekonomi masyarakat semakin meningkat berdampak pada 

kesejahteraan hidup masyarakatnya, masyarakat mulai membangun 

tempat tinggal dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan primer, 

sekunder dan tertier. Dampak negatifnya adalah meningkatnya gaya 

hidup yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi. 

Meningkatnya daya beli masyarakat tidak diimbangi dengan 

pendapatan. Banyaknya masyarakat yang terjerat hutang piutang 

misalnya penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai dengan 

kemampuan.23 

d. Dampak pembangunan terhadap budaya dan agama masyarakat 

Dampak positif adalah dengan adanya pembangunan maka semakin banyak 

pendatang dari luar kota yang mencari pekerjaan di daerah yang baru 

dibangun dan dari berbagai suku bangsa dan agama, hal ini akan 

berdampak pada kehidupan budaya dan agama masyarakat, terjadinya 

                                                           
23 Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi 

Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, hal. 32 
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interaksi budaya menimbulkan kehidupan budaya yang baru sebagai akibat 

dari adanya toleransi. Selain itu juga satu wilayah yang mayoritas 

penduduknya misalnya muslim dengan adanya pembangunan dan 

masuknya pendatang keragaman beragama juga semakin 

bertambah.Dampak negatifnya adalah hilangnya beberapa kebiasaan 

masyarakat yang sejak dulu ditutunkan seperti sikap sopan santun pemuda 

yang mulai luntur terpengaruh budaya luar, gaya hidup yang mengikuti 

budaya luar dan bersifat negative juga menjadi dampak dari 

pembangunan.24  

D. Konsep Perilaku 

1. Pengertian Pola Perilaku 

Pola perilaku adalah kelakuan seseorang yang sudah tersusun 

atau tertata karena proses dari kelakuan tersebut. Perilaku adalah tindakan 

atau aktivitas yang mempunyai bentengan yang sangat luas antara lain : 

berjalan, berbicara, tertawa, menangis, bekerja dan sebagainya. Dari 

uraian diatas ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku 

manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati 

langsung, maupun tidak langsung.25  

Menurut KBBI perilaku adalah “tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan.26 Maksud dari KBBI adalah 

                                                           
24 Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi 

Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: LP3ES, hal. 33 
25 Soekidjo Notoatmodjo, kesehatan masyarakat ilmu dan seni. (Jakarta:Rineka Cipta.2011). 

hal.135 
26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 2004 

edisi ke-3), hal.859 
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perilaku merupakan sebuah tanggapan baik dalam bentuk ucapan maupun 

tulisan  yang dilakukan individu dalam bentuk reaksi individu maupun 

kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungan sehingga terjadi sebuah 

rangsangan. Sedangkan menurut Allport menjelaskan bahwa pola 

perilaku merupakan organisasi yang dinamis dari individu, sebagai 

psikofisik yang dapat menentukan ciri khas dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan.27  

Hal ini menunjukan kecenderungan yang diwujudkan dalam pola 

perilaku. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan menampilkan 

perilaku tertentu, akan terjadi peristiwa yang saling mempengaruhi antara 

individu yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil yang saling 

mempengaruhi tersebut timbulah perilaku sosial yang akan mewarnai pola 

interaksi perilaku setiap individu. Perilaku sosial akan ditampilkan apabila 

antar individu saling berinteraksi. Dalam hal ini individu akan 

mengembangkan pola respon tertentu yang sifatnya cenderung konsisten 

dan stabil sehingga dapat ditampilkan dalam situasi yang berdeda beda. 

 

2. Pengertian Perilaku Ekonomi 

Perilaku ekonomi adalah tingkah laku atau tindakan  individu atau 

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya28. Perilaku ekonomi tidak terlepas dari 

pelaku ekonomi. Pelaku Ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga 

                                                           
27 Hasanah, Muhimmatul. 2015.”Dinamika Kepribadian Menurut Dinamika Psikologi Islam” 

dalam Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, 11/2015 
28 Albari, 2012, Mengenal Perilaku Konsumen Melalui Penelitian Motivasi, Jurnal Siasat Bisnis, 

No. 7 Vol. 1, hal 66 
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yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi, dan 

konsumsi. Umumnya, Pelaku ekonomi terbagi atas lima macam kelompok 

besar yaitu Rumah Tangga Keluarga, Masyarakat, Perusahaan, Pemerintah 

dan Negara. Dari keempat macam tersebut memiliki peran tersendiri dalam 

kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.29 

3. Pengertian Perilaku Sosial 

Sebelum menguraikan pengertian perilaku sosial terlebih dahulu 

menguraikan arti yang dikandung oleh suku kata. Kata perilaku dalam 

Bahasa Inggris disebut dengan “behave” dan “conduct” yang memiliki arti 

kelakuan/perilaku,30 sedangkan “conduct” yang artinya adalah tingkah laku, 

kelakuan, sikap, tabi’at, memimpin dan menuntut.31 Sedangkan “social” 

memiliki arti kemasyarakatan adalah keadaan dimana terdapat kehadiran 

orang lain. Perilaku sosial adalah perilaku yang terjadi dalam situasi sosial, 

yakni bagaimana orang berfikir, merasa dan bertindak karena kehadiran 

orang lain. 

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap 

orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang 

sesuai dengan tuntutan social.32 

Dari pengertian perilaku sosial diatas dapat disimpulkan bahwa 

manusia sebagai pelaku dari perilaku sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Artinya manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

                                                           
29 Albari, 2012, Mengenal Perilaku Konsumen Melalui Penelitian Motivasi, Jurnal Siasat Bisnis, 

No. 7 Vol. 1, hal 67 
30 John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, ( Jakarta:  Gramedia, 2005 ), 

Cet.Ke-XXVI, hal.60 
31 Ibid.,hal.136 
32 Hurlock, B. Elizabeth. 1995. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga, hal 262 
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kebutuhan dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraks dengan 

manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial  akan  

menampilkan perilaku tertentu, akan terjadi peristiwa yang saling 

mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil 

yang saling mempengaruhi tersebut akan ada perilaku sosial yang akan 

mewarnai pola interaksi perilaku setiap individu perilaku sosial akan 

ditampilkan apabila antar individu saling berinteraksi. Dalam hal ini 

individu akan menampilkan pola respon yang sifatnya cenderung konsistn 

stabil sehingga dapat ditampilkan dalam situasi yang berbeda beda. 

4. Pengertian Perilaku Kebudayaan 

  Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa 

sansakerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti 

“budi”atau”akal”. Jadi koentjarningrat mendefinisikan bahwa budaya 

sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu.33 

  Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan yang dilakukan 

masyarakat baik itu kebiasaan-kebiasaan setiap hari tetapi juga dari cara 

hidup yang dianggap oleh  masyarakat lebih tinggi atau lebih diinginkan. 

Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-

cara berlaku, kebiasaan-kebiasaan kepercayaan-kepercayaan dan sikap-

sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat 

atau kelompok penduduk tertentu. 

                                                           
33 Koentjaraningrat, 2000, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta,  hal. 181 
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Budaya mempunyai peranan penting dalam membentuk pola 

berpikir dan pola pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga 

membentuk kepribadian dan pola piker masyarakat tertentu. Budaya 

mencakup perbuatan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh suatu 

individu maupun masyarakat, pola berpikir mereka, kepercayaan, dan 

ideology yang mereka anut. 

Perilaku kebudayaan merupakan tindakan yang ditentukan dari 

serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, kepercayaan-kepercayaan, 

sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang khas dilakukan seluruh 

masyarakat atau kelompok penduduk tertentu, yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar.34 

5. Bentuk Perubahan Perilaku 

Bentuk perubahan perilaku manusia sangat tergantung pada konsep 

yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku 

manusia. Dibawah ini diuraikan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut 

WHO. Menurut WHO, perubahan perilaku dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu35: 

1. Perubahan Alamiah (Natural Change) 

 Perilaku manusia selalu berubah-ubah. Sebagian perubahan itu 

disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat 

sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan 

ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan 

                                                           
34 Hartini & G.Karto Sapoetro, Kamus Sosiologi dan Kependudukan, Penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta 1992, hal 88 
35 Soekidjo, Notoatmodjo. 2010 Ilmu Perilaku Kesehatan (Jakarta :Rineka Cipta), hal.88 
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mengalami perubahan. Misalnya, bu Ani sakit kepala (pusing) 

membuat ramuan daun-daunan yang ada dikebunnya untuk dijadikan 

sebagai obat. Tetapi karena perubahan kebutuhan hidup, maka daun 

daunan untuk obat tersebut diganti dengan tanaman-tanamn untuk 

obat tersebut diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. 

Maka ketika ia sakit, dengan tidak berpikir panjang lebar lagi bu Ani 

berganti minum jamu buatan pabrik yang dapat dibeli diwarung. 

2. Perubahan Terencana (Planned Change) 

 Perubahan perilaku terencana ini terjadi karena memang 

direncanakan sendiri oleh subyek. Misalnya, pak Anwar adalah 

seorang yang ketergantungan merokok. Pada suatu saat pak Anwar 

terserang batuk dan sangat mengganggu, maka dari itu pak Anwar 

membuat keputusan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit 

hingga akhirnya pak anwar memutuskan untuk berhenti merokok. 

3. Kesediaan untuk Berubah (Readiness to Change) 

 Apabila terjadi perubahan atau inovasi-inovasi baru atau 

program-program pembangunan pada masyarakat, maka terjadi 

adalah sebagian orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau 

peruahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi 

sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal 

ini disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah 

(readiness to change) yang berbeda-beda. 

 Setiap orang didalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan 

untuk berubah dan berbeda-beda, meskipun kondisinya sama. 
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5.  Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku 

Faktor yang mempengaruhi pola perilaku dibagi menjadi dua yaitu 

faktor internal dan eksternal :36 

a. Faktor Internal 

Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat 

dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor internal 

yang dimaksud antara lain jenis ras/keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, 

kepribadian, bakat, dan intelegensia. Faktor-faktor tersebut akan 

dijelaskan secara lebihh rinci seperti dibawah ini. 

1) Jenis Ras/Ketentuan 

Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku 

yang khas. Tingkah laku khas ini beberapa pada setiap ras, karena 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri perilaku ras Negroid antara lain 

bertemperamen keras, tahan menderita, menonjol dalam kegiatan 

olah raga. Ras mongolid mempunyai ciri ramah, senang bergotong 

royong, agak tertutup/pemalu dan sering mengadakan ucapan ritual. 

Demikiam pula beberapa ras lain memiliki ciri perilaku yang 

berbeda pula. 

2) Jenis Kelamin  

Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain 

cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian 

tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan karena faktor 

                                                           
36 Rakhmat, Jalaludin. 2013. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 52 
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hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita 

seringkali berperilaku atau bertindah atas pertimbangan rasional. 

3) Sifat Fisik  

Kretschmer Sheldon membuat tipologi bahwa perilaku 

seseorang berdasarkan tipe fisiknya. Misalnya, orang yang pendek, 

bulat, gendut, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan tipe 

demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah dan banyak 

teman. 

4) Kepribadian 

Kepribadian adalah segala kebiasaan manusia yang 

tersimpan didalam dirinya yang digunaka untuk bereaksi serta 

menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari 

dalam dirinya maupun dari lingkungannya, sehingga kebiasaan itu 

merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia. 

Dengan demikian kepribadian seseorang sangat jelas berpengaruh 

terhadap perilaku sehari-harinya. 

5) Intelegensia 

Intelegensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk 

berpikir dan bertinak secara terarah dan efektif. Bertindak tolak dari 

pengetian tersebut, tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh 

intelegensia. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh intelegensia 

adalah  tingkah laku intelegen dimana seseorang dapat bertindak 

secara cepat, tepat, dan mudah terutama dalam mengambil 

keputusan. 
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6) Bakat 

Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang 

memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu 

kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya berupa 

kemampuan memiliki suara yang bagus dan indah, bermain musik, 

melukis, olahraga, dan sebagainya. Bakat adalah merupakan suatu 

potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. 

b. Faktor Eksternal  

1) Pendidikan  

Pendidikan adalah prsoes belajar dan mengajar. Hasil dari 

proses belajar dan mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. 

Dengan demikian pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap 

perilaku seseorang. Tingginya pendidikan seseorang maka akan 

berbeda seseorang tersebut berperilaku dengan orang yang 

memeiliki pendidikan rendah. 

2) Agama  

Agama merupakan keyakinan individu yang menjadikan 

individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang 

diajarkan oleh agama yang diyakini oleh individu tersebut. 

3) Kebudayaan  

Kebudayan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, 

kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada diri indiviu atau peradaban 

manusia. Perilaku seseorang dalam kebudayaan pasti akan berada 

dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya, misalnya 
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tingkah laku orang yang bersuku jawa dalam kesehariannya tentu 

akan berbeda dengan orang yang bersuku banjar. 

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu/masyarakat, baik itu lingkungan fisik, biologis, maupun 

sosial. Lingkungan sangat berpengaruh merubah sifat dan perilaku 

individu karena lingkungan merupakan lawan atau tantangan bagi 

individu untuk mengatasinya. Individu terus berusaha menaklukkan 

lingkungan sehingga menjadi jinak dan dikuasainya. 

5) Sosial Ekonomi  

Status sosial ekonomi seseorang akan menentukan terjadinya 

suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga 

status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. 

6) Faktor-faktor Ekologis  

Kondisi alam (geografis) dan iklim (tempratur) dapat 

mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya, perilaku orang yang 

tinggal di suasana yang panas cenderug berbicara dengan nada yang 

lebih keras dan lebih emosional. Sedangkan orang yang tinggal di 

suasana yang dingin atau sejuk cenderung berbicara dengan nada yang 

lebih lembut. 

7) Faktor Reancangan dan Arsitektural 

Contoh pengaruh rancangan dan arsitekutral terhadap perilaku 

manusia, dapat kita lihat dari padapembangunan penataan rumah. 

Rumah-rumah dengan pagar rendah, tanpa pagar atau pagar tinggi 
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juga mencerminkan bagaimana perilaku penghuninya. Apabila pagar 

rendah atau tanpa pagar maka dianggap bahwa penghuninya lebih 

mau berinteraksi dengan masyarakat dibandingkan dengan rumah 

yang berpagar tinggi penghuninya cenderung lebih tertutup. 

8) Faktor Temporal 

Suasana emosional seseorang juga berbeda-beda apabila 

dipandang dari segi waktu. Suasana pagi hari tentu berbeda-beda 

dengan suasana emosi siang hari dan malam hari. oleh karena itu 

suasana emosi dan bentuk perilaku kita juga dipengaruhi oleh faktor 

waktu (temporal). 

9) Faktor Suasana Perilaku  

Dalam public speaking atau retorika, banyak sekali 

pembahasan tentang bagaimana suatu bentuk penyimpanan pesan 

harus disesuaikan dengan suasana perilaku pesertanya. Cara kita 

berpidato di tempat/ruangan yang tertutup, tentunya akan 

mempengaruhi perilaku perserta. Pidato diruangan tertutup tentu 

berada dengan berpidato di ruangan terbuka. Pada intinya disetiap 

suasana terdapat pola-pola hubungan yang mengatur peran dan 

perilaku pesertanya. 

10)   Faktor Teknoligi  

Teknologi yang digunakan masyarakat sangat dapat 

mempengaruhi pola-pola komunikasi masyarakat baik pola pikir 

ataupun pola perilakunya dalam mengambil tindakan. Contoh 

penggunaan Handphone (HP) telah mengubah tindakan komunikasi 
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masyarakat yang sebelumnya menggunakan surat menajdi 

menggunakan sms, whatshap, line dan lain lain. Masyarakat yang 

menggunakan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari, suasana kejiwaan masyarakatnya tentu berbeda dengan 

masyarakat berteknologi tinggi yang sering menggunakan tknologi 

untuk melakukan eksploitasi. 

11)   Faktor-faktor sosial 

Faktor-faktor sosial adalah merupakan sistem peran, struktur 

sosial dan karakteristik individu. Peranan yang kita duduki berbeda-

beda pada setting sosial yang berbeda pula. Misalnya peran dosen, 

peran mahasiswa, peran juru parkir bekerja disuatu kampus maka 

akan menghasilkan jenis peran dan perilaku yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu bentuk perilaku kita akan tergantung pada jenis peran yang 

kita sandang. Selain itu karakteristik individu seperti usia, kecerdasan 

juga mempengaruhi pola-pola perilaku. 

12)   Stimuli yang Mendorong dan Mempengaruhi Perilaku 

Pada dasarnya merupakan sejumlah situasi yang memberi kita 

keleluasaan untuk bertindak dan membatasi. Apabila kita 

menganggap bahwa pada situasi tertentu kita diperbolehkan/dianggap 

wajar untuk bertindak dengan perilaku tertentu, maka kita akan 

terdorong untuk melakukannya. Dalamwaktu lama, jika 

dibolehkan/dibiarkan maka perilaku kita akan diperteguh sampai 

menjadi terbiasa/kebiasaan. 

13) Lingkungan Psikososial 
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Lingkungan psikososial adalah bentuk presepsi terhadap 

lingkungan, yang akan mempengaruhi perilaku dalam lingkungan 

tersebut. Misalnya kita berpresepi bahwa lingkungan kita adalah 

menyenangkan, maka dari itu kitapun akan berperilaku 

menyenangkan atau positif dalam lingkungan kita. Begitu pula 

sebaliknya. 

7.  Proses Perubahan Perilaku 

 Berdasarkan teori Stimulus Organisme (S-O-R) adalah 

Penyebab terjadinya suatu perubahan perilaku tergantung pada kualitas 

rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.37 Artinya 

kualitas dari sumber komunikasi (sources), misalnya kredibilitas, 

kepemimpinan, gaya berbicara, sangat menentukan keberhasilan perubahan 

perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. 

Menurut pendapat Hosland,et al (1953) bahwa hakikat dari 

perubahan perilaku adalah proses belajar sama seperti. Proses perubahan 

perilaku menggambarkan proses belajar kepada individu yang terdiri dari 38: 

a. Stimulus (rangsang) berkaitan pada organisme yang dapat diterima atau 

ditolak . Apabila stimulus tersebut ditolak berarti stimulus itu tidak 

efektif dalam mempengaruhi perhatian individu, dan akan berhenti 

disini. Tetapi apabila stimulus dapat diterima organisme berarti ada 

perhatian dari individu dan stimulus tersebut. Berarti stimulus tersebut 

efektif. 
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b. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dalam arti diterima dari 

organisme maka ia akan memahami bahwa  stimulus ini dilanjutkan 

kepada proses berikutnya. 

c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut hingga terjadi 

kesediaan bertindak demi stimulus yang telah diterimanya dalam arti 

bersikap. 

d. Akhirnya dengan adanya dukungan fasilitas serta dorongan/pengaruh 

dari lingkungan tersebut maka stimulus mempunyai efek tindakan dari 

individu tersebut yaitu perubahan perilaku. 

Teori ini menyatakan bahwa perilaku bisa berubah apabila stimulus 

(rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. 

Stimulus stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus 

meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme ini faktor 

reinforcement adalah yang memegang peranan penting. 


