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ABSTRAK 

 

Nurul Wulan: Pola Interaksi Buruh Pabrik dengan Lingkungan Masyarakat 

Sekitar (Studi Kasus tentang Perubahan Pola Interaksi Buruh Pabrik dengan 

Lingkungan Masyarakat Sekitar Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan 

Sukatani Kabupaten Bekasi) 

 Sejatinya bahwa manusia adalah mahluk sosial. Mahluk yang dalam 

hidupnya antara satu dengan yang lain selalu berinteraksi atau berkomunikasi. 

Proses hidup bersama dengan yang lain hanya bisa dilakukan melalui interaksi 

sosial, maka interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut 

hubungan antara orang perorangan, bahkan dengan kelompoknya. Penelitian ini 

hendak meneliti tentang pola atau cara bagaimana buruh pabrik berinteraksi 

dengan lingkungan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi antara buruh 

pabrik dengan masyarakat sekitar, untuk mengetahui perubahan pola interaksi 

buruh pabrik dengan lingkungan masyarakat sekitar, dan untuk mengetahui 

dampak perubahan pola interaksi terhadap kehidupan sosial di lingkungan 

masyarakat sekitar kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani 

Kabupaten Bekasi. 

 Kerangka pemikiran ini didasarkan atas pentingnya interaksi sosial antar 

orang, bahkan kunci kehidupan sosial adalah interaksi. Manusia atau individu 

sebagai anggota masyarakat perlu melakukan proses interaksi di lingkungan 

masyarakat tempat tinggal mereka, disini proses interaksi sangat diperlukan dan 

sangatlah penting terutama di lingkungan masyarakat. Banyak dampak yang 

diakibatkan dari berkurangnya interaksi sesama masyarakat seperti menimbulkan 

konflik. Tanpa interaksi tidak ada kehidupan bersama, tidak akan tercipta 

kerukunan, kebersamaan serta toleransi diantara sesama. Oleh karenanya melalui 

interaksi sosial kehidupan masyarakat akan dinamis. 

 Secara umum, penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif, yang 

tekanannya lebih menitik beratkan pada pemberian gambaran mengenai gejala-

gejala yang terjadi di masyarakat yang paling aktual atau suatu penelitian yang 

menggambarkan keadaan yang tengah berlangsung dengan langkah-langkah 

penelitiannya adalah menentukan metode, jenis data, sumber data, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak manfaat yang di rasakan 

oleh masyakat baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi tidak bisa dipungkiri 

dunia kerja yang telah merubah pola interaksi mereka sebagaimana sebelum 

kehadiran pabrik. Sehingga pola atau cara mereka berinteraksi memiliki bentuk 

dan pola interaksi yang beragam dan waktu untuk berinteraksi menjadi berkurang. 

 Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa pola interaksi buruh 

pabrik masih terjalin baik dengan antara sesama pekerja pabrik maupun dengan 

masyarakat sekitar. Tetapi merekapun meraskan berkurangnya interaksi seiring 

dengan kesibukan kerja. 

 


