
 

 

ABSTRAK 

Gilang Apriliyanto: PERUBAHAN MASYARAKAT PASCA URBANISASI  (Studi 

Tentang Ekonomi Masyarakat Pasca Urbanisasi Di Desa Sukanagara Kecamatan 

Cisompet Kabupaten Garut. 

 

 Urbanisasi yang terjadi di Desa Sukanagara memberikan dampak terhadap masyarakat. 

Keadaan desa yang minim akan pembangunan memaksa masyarakatnya untuk melakukan 

urbanisasi ke kota besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Fenomena urabanisasi 

merupakan peristiwa masyarakat yang merubah dasar cara hidup khususnya cara untuk 

memperoleh penghasilan hidupnya. Urabanisasi yang ada di Desa Sukanagara ini berpengaruh 

terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, dari adanya masyarakat yang melakukan 

urbanisasi ke kota menimbulkan dampak baik dan buruk terhadap Desa Sukanagara. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa 

Sukanagara melakukan urbanisasi, 2) mengetahui bagaimana kesejahteraan ekonomi 

masyarakat Desa Sukanagara sebelum adanya urbanisasi, 3) mengetahui bagaimana perubahan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukanagara sesudah adanya urbanisasi.  

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Auguste Comte tentang 

perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Comte menyatakan bahwa semua masyarakat 

berkembang dari suatu tingkat ke tingkat yang lainnya tanpa pengecualian. Perubahan ini 

ditandainya oleh adanya tiga tahapan atau disebut juga hukum tiga tingkatan, yaitu teologi, 

pada tahapan ini manusia masih percaya bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa. 

metafisik, manusia masih percaya gejala-gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan yang ada 

di atas manusia. Manusia mulai mencari sebab dan akibat gejala-gejala tersebut. Positif, 

merupakan tahap manusia yang telah sanggup untuk berfikir secara ilmiah. Pada tahap ini 

berkembanglah ilmu pengetahuan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, studi desktiptif. 

Metode ini untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah, apa adanya dalam situasi yang tidak 

dimanipulasi baik keadaan ataupun kondisinya yang ada di Desa Sukanagara. Sumber datanya 

menggunakan data primer, yaitu masyarakat Desa Sukanagara, dan data sekunder yaitu dari 

buku-buku sosiologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi di Desa 

Sukanagara, wawancara dan dokumentasi. Serta pengambilan kesimpulan tentang  penjabaran 

umum kesejahteraan masyarakat setelah adanya urbanisasi, dan analisis deskriptif untuk 

mendekati tema permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat Desa Sukanagara setelah 

adanya urbanisasi. 

 Hasil penelitian menunjukan urbanisasi yang terjadi di Desa Sukanagara disebabkan 

oleh faktor pendorong dari desa yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya 

inprastruktur. Dan disebabkan dari faktor penarik dari kota yaitu beragamnya jenis pekerjaan 

dan inprastruktur yang memadai. Perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah adanya 

urbanisasi yaitu dari tahap sederhana ke modern, ketika masyarakat mulai berfikir dan 

beriorentasi kedepan. Kesejahteraan masyarakat Desa Sukanagara setelah adanya urbanisasi 

yaitu meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Karena banyaknya juga masyarakat dengan usia 

produktif yang melakukan urbanisasi menyebabkan terhambatnya pembangunan desa. 
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