
 

 

ABSTRAK 

SIELVIANA DEWI, 2017, ‘’Perubahan Sosial Budaya Transportasi Air menjadi Transportasi 

Darat akibat Pembangunan Jalan (Study kasus di Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta). Skripsi 

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang 

lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Di 

Kecamatan Sukasari telah di bangun infrastruktur jalan dari kota, sehingga masyarakat yang awalnya 

menggunakan akses air karena tidak adanya akses darat berubah menjadi menggunakan infrastruktur baru. 

Akan tetapi, pembangunan ini menimbulkan adanya perubahan sosial yang membuat masyatakat harus 

beralih transportasi,  kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari sebelumnya 

terutama yang bekerja sebagai jasa pengangkut perahu mesin. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengatasi perubahan yang 

terjadi akibat adanya pembangunan jalan di Kecamatan Sukasari sehingga mereka bisa terbiasa dengan 

pembangunan dan menerimanya dengan baik. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Cultural Lag dari William F. Ogburn. Teori 

ini berusaha menjelaskan adanya perubahan di masyarakat akibat pembangunan jalan  yang membawa 

pengaruh besar yaitu, kehilangan pekerjaan karena  beralihnya transportasi air yang tradisional menjadi 

transportasi yang lebih modern di darat. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  dan teknik penelitian yang 

di gunakan adalah teknik kualitatif.  Metode ini di pilih supaya peneliti dapat menafsirkan dan membuat 

deskripsi (penggambaran) mengenai situasi atau kejadian yang tengah berlangsung di masyarakat. Sumber 

data primer terdiri dari Camat, Staff Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat,  warga yang bekerja sebagai 

jasa pengangkut perahu mesin, dan warga sekitar di Kecamatan Sukasari. Penulis mengumpulkan data dengan 

melakukan observasi ke lokasi dan melakukan wawancara kepada sumber data yang telah penulis tentukan 

serta dokumentasi berupa foto-foto dan tulisan yang ppenulis temukan di sekitar tempat observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang terjadinya pembangunan 

menyebabkan perubahan yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Pengaruh dari perubahan sosial 

budaya mengakibatkan persaingan antarindividu dalam masyarakat, perubahan mata pencaharian, prilaku 

sosial dan penggunaan sarana transportasi 

 

 


