
 

 

ABSTRAK  

Jamaludin: Dampak Pasar Malam Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat 

Desa Cigugur (Studi Kasus di Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya 

Kabupaten Subang)  

 Penelitian ini dilatarbelakangi dari tujuan pemerintah desa Cigugur yang ingin 
meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan diadakannya pasar malam. 
Keberadaan pasar malam ini menimbulkan respon masyarakat ada yang setuju 
karena pasar malam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan juga hiburan yang disediakan, ada juga yang tidak setuju dengan adanya 
pasar malam, memberikan dampak pada perubahan perilaku konsumtif masyarakat 
desa Cigugur kecamatan Pusakajaya kabupaten Subang. Berkat dari fenomena 
muncul permasalahan yang relevan untuk diteliti karena tidak sesuai dengan tujuan 
awal diadakannya pasar malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 
masyarakat terhadap pasar malam, pola perilaku konsumtif saat dioperasikannya 
pasar malam,  serta untuk mengetahui perilaku konsumtif masyarakat desa Cigugur 
kecamatan Pusakajaya kabupaten Subang sehingga nantinya akan diketahui apakah 
pasar malam ini berdampak positif atau berdampak negatif.  
 Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Gillin dan Gillin. Menurut 
Gillin dan Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang 
telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografi, 
kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi 
ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Teori perubahan 
sosial yang dialami oleh anggota masyarakat dengan meninggalkan budaya lama 
dan beralih untuk menggunakan budaya baru.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 
sekunder. Sumber data primer ini didapatkan langsung dari lapangan, baik dari hasil 
observasi, maupun dari hasil wawancara langsung dengan informan yang diambil 
dari pihak-pihak terkait. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari referensi 
buku, jurnal, artikel, arsip, skripsi, dokumentasi dan lain-lain.  
 Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa terdapat dua kelompok 
masyarakat yang menganggapi keberadapan pasar malam di desa Cigugur yaitu 
kelompok yang setuju dan tidak setuju. Beroperasinya pasar malam menimbulkan 
peningkatan perubahan perilaku konsumtif tidak seperti hari-hari ketika tidak 
beroperasi. Menimbulkan dampak pada pasar malam yaitu masyarakat desa hanya 
menjadi konsumen sehingga menimbulkan perilaku konsumtif pada masyarakat, 
mayoritas pedagang dari luar desa Cigugur dan lain-lain. Dampak positifnya 
meliputi mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena jarak 
tempuh jauh dari pusat pasar, hiburan yang disediakan dan menambah pendapatan 
pemerintah desa dan karang taruna.  


