
 

 

ABSTRAK 

Erna Samrotul Fuadah: Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Transisi (Studi 

Kasus Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya) 

 Penelitian ini membahas mengenai solidaritas sosial masyarakat transisi yang 

ada di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Masyarakat ini 

mengalami kemajuan dari tahun ketahun  dalam bidang pendidikan, pembangunan 

maupun ekonomi yang kemudian menjadikan daerah ini memiliki karakteristik 

masyarakat transisi. Masyarakat transisi biasanya identik dengan masyarakat yang 

cenderung individualis, kurang menjunjung gotong royong dang kurang peduli 

terhadap satu sama lain, tetapi berbeda dengan masyarakat yang bertempat di RW. 04 

Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang bisa menciptakan 

solidaritas sosial meskipun sudah tergolong masyarakat transisi. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana bentuk 

solidaritas sosial pada wilayah yang berkarakteristk masyarakat transisi serta untuk 

mengetahui bagimana upaya dalam memertahankan solidaritas sosial yang ada pada 

masyarakat RW. 04 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori solidaritas sosial dari 

Emile Durkheim. Teori ini menjelaskan hubungan antara individu atau kelompok 

yang berdasarkan pada perasaan moral yang sama. Durkheim membagi solidaritas 

masyarakat kedalam dua tipe, yang pertama solidaris sosial mekanik dan solidaritas 

sosial organik. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan Metode deskriptif. 

Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara 

langsung kepada masyarakat terkait yaitu kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, 

dan sebagian masyarakat yang berada didaerah terkait. Data lain diambil dari buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa solidaritas yang terjalin di RW. 

04 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya terjalin dengan baik,  

dan pada masyarakat ini memiliki rasa keterikatan antara satu sama lain sehingga rasa 

solidaritas diantara masyarakat masih cukup tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayarakat RW. 04 

Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya mempunyai rasa 

solidaritas yang terjalin dengan baik, hal ini karena seringnya berkumpul dan 

banyaknya kegiatan yang ada sehingga masyarakat bisa saling berinteraksi dan 

menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain.  
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