
 

 

 

ABSTRAK 

Leni Nopiani : Dampak Modernisasi Alat-alat Pertanian Terhadap Perubahan 

Sosial (Penelitian di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten 

Pangandaran) 

Modernisasi yang merambah semua sektor kehidupan manusia juga tidak 

terlepas di bidang pertanian juga mengalami perkembangan dengan seiring 

majunya perkembangan modernisasi. Modernisasi membantu mempercepat proses 

tanam-menanam  dan pemanenan tanaman pertanian. Masuknya modernisasi 

pertanian di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang dengan digunakannya 

traktor, alat penyemprot hama, alat penggiling padi, dengan modernisasi alat-alat 

pertanian tersebut merubah sistem pertanian tradisional ke pertanian modern di 

Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui modernisasi alat-alat pertanian 

di Desa Pasirgeulis; Mengetahui perubahan sosial di Desa Pasirgeulis; 

Mengetahui dampak modernisasi alat-alat pertanian terhadap di Desa Pasirgeulis. 

Menurut Giddens istilah modernisasi berkaitan dengan diferensiasi dan 

spesialisasi fungsional tidak sesuai untuk menjelaskan fenomena pengumpulan 

ruang dan waktu oleh sistem sosial. Menurut Giddens modernitas itu berubah dan 

diberi ciri oleh kondisi-kondisi baru, kekuatan-kekuatan baru. 

Untuk memperoleh data maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 

metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dengan dua jenis informan yaitu iforman pangkal dan informan kunci, sedangkan 

sumber data sekunder yaitu melalui buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan 

teori. Untuk mengumpulkan data dilakukan observasi dan wawancara serta studi 

kepustakaan. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Pasirgeulis Kecamatan 

Padaherang Kabupaten Pangandaran lokasi ini dipiih karena lokasi tersebut salah 

satu daerah yang masyarakatnya bermata pencaharian petani. 

Dari hasil penelitian, modernisasi alat-alat pertanian di Desa Pasirgeulis 

ditandai dengan adanya traktor, alat penyemprot hama, alat penggiling padi. 

Perubahan sosial di masyarakat Desa Pasirgeulis yaitu berubahnya kegiatan 

masyarakat Desa Pasirgeulis karena tidak sedikit yang mencari pekerjaan ke kota, 

rasa kekeluargaan dan kekompakan petani yang semakin kuat, dan interaksi antar 

petani yang semakin intens. Dengan adanya modernisasi alat-alat pertanian 

tersebut memberikan dampak diantaranya memudahkan proses bertani petani, 

perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, dampak 

selanjutnya bahwa bertani tidak dijadikan sebagai mata pencaharian pokok di 

Desa Pasirgeulis karena sekarang banyak  dari masyarakat di Desa Pasirgeulis 

mencari pekerjaan di kota-kota besar. Selain dampak positif yang dihasilkan dari 

modernisasi ada juga dampak negatif salah satunya yaitu modal yang besar yang 

harus disiapkan oleh petani untuk menyewa traktor ataupun membeli alat-alat 

pertanian yang modern. 



 

 

 

 


