
 

 

ABSTRAK  

Ita Iklima : URBANISASI DAN KESEJAHTERAAN MASAYARAKAT 

DESA (Penelitian Kepada Masyarakat Desa Pakalongan, Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)  

Keadaan desa yang minim akan pembangunan memaksa masyarakatnya 

untuk melakukan urbanisasi ke kota besar untuk mendapatkan penghidupan yang 

lebih baik. Fenomena urbanisasi pada dasarnya merupakan peristiwa teknologik 

dan ekologik merubah dasar cara hidup khususnya cara-cara memperoleh 

penghasilan hidupnya. Urbanisasi yang terjadi di Desa Pakalongan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan di Desa Pakalongan, dari adanya masyarakat Desa 

Pakalongan yang melakukan urbanisasi ke kota menimbulkan dampak baik dan 

buruk terhadap keadaan Desa Pakalongan.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui  penyebab masayarakat desa 

pakalongan melakukan urbanisasi, 2) mengetahui perubahan sosial masyarakat 

desa pakalongan, 3) mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa 

Pakalongan setelah adanya urbanisasi.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Herbert Spencer tentang 

evolusi sosial, yaitu Perubahan masyarakat melalui serangkaian tahap yang 

berawal dari tahap kelompok suku yang homogen dan sederhana ke tahap 

masyarakat modern yang kompleks. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

studi deskriptip, metode ini untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah, apa 

adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi baik keadaan ataupun 

kondisinya yang ada di Desa Pakalongan. Sumber datanya menggunakan sumber 

data primer, yaitu masyarakat Desa Pakalongan, dan sumber data sekunder, yaitu 

dari buku-buku sosiologi. teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi di 

Desa Pakalongan, wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Pakalongan  

dan dokumentasi. Analisis data kualitatif meliputi identifikasi data, verifikasi data, 

klasifikasi data, serta pengambilan kesimpulan tentang penjabaran umum 

kesejahteraan masyarakat setelah adanya urbanisasi, dan analisis deskriptif untuk 

mendekati tema permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat setelah adanya 

urbanisasi.  penelitian ini dilakukan di Desa Pakalongan, Kecamatan Sodonghilir 

Kabupaten Tasikmalaya.  
Hasil penelitian menunjukan urbanisasi yang terjadi di Desa Pakalongan 

disebabkan oleh faktor pendorong dari desa yaitu kurangnya lapangan kerja dan 

kurangnya inprastruktur. Dan disebabkan faktor penarik dari kota yaitu beragam 

nya jenis pekerjaan dan infrastruktur yang memadai. Perubahan yang terjadi pada 

masyarakat setelah adanya urbanisasi yaitu dari tahap sederhana dan homogen, 

ketika masyarakat masih berfikir tradisional, ke tahap modern yang kompleks, 

ketika masyarakat mulai berfikir dan berorientasi ke depan. Kesejahteraan 

masyarakat Desa Pakalongan setelah adanya urbanisasi yaitu menigkatnya 

kesejahteraan ekonomi. Karenya banyaknya masyarakat dengan usia produktif 

yang melakukan urbanisasi menyebabkan terhambatnya pembangunan desa, 

sehingga tidak tercapainya kesejahteraan sosial.  

 



 

 

 


