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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia adalah makhluk sosial yang sering merasa tidak puasdengan sesuatu 

yang telah dicapainya.Untuk itu mereka selaluberusaha melakukan perubahan dalam 

hidupnya.perubahan yang terjadidalam kehidupan manusia tidak hanya terjadi pada 

individu, tetapi jugapada kelompok sosial atau biasa disebut dengan 

masyarakat.Masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang bersifatdinamis. Oleh 

karena itu, setiap masyarakat tentu akan mengalamiperubahan-perubahan yang dapat 

menuju kemajuan ataupun kemunduran bagi masyarakat tersebut. 

 Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami perubahan, 

perubahan-perubahan pada kehidupn masyarakat tersebut merupakan fenomena 

sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang 

terbatas.perubahan-perubahan akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan 

masyarakat yang lama dapat di bandingkan dengan tatanan dan kehidupan 

masyarakat yang baru. Kehidupan masyarakat desa, dapat di bandingkan antara 

sebelum dan sesudah mengenal surat kabar, listrik dan televisi (Abdulsyani.2007 

:162) 

Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang dari sistem 

sosial sebagai satu kesatuan, perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai 

perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial, lebih tepatnya 

terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan (Piotr 

Sztompka,2007:3). 
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Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di dalamnya suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di 

anatara kelompok-kelompok dalam masyarakat(Soekanto,2013:261) 

Didalam Al-quran Surat Ar-rad ayat 11 bahwa allah telah menjelaskan 

dalam ayat ini yaitu yang artinya: “ Sesungguhnya allah tidak akan merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka 

selain dia(Mushaf Aisyah, 2013: 250).  

Jadi maksud ayat diatas ada beberapa kaidah dalam perubahan tersebut 

diantaranya yaitu bahwa perubahan merupakan hukum general yang meliputi 

semua jenis ras manusia dan mencakup dari semua kelompok, organisasi, 

masyarakat dan negara. Kemudian kidah selanjutnya adalah bahwa perubahan ini 

terkadang individu bisa mengubah masyarakat dan berhasil mengubah diri mereka 

sendiri dengan memperbaiki diri mereka sendiri dan mempererat hubungan 

mereka(http//m.eramuslim.com/manhaj-dakwah/fikih-musyawarakah/al-qur-an 

mengajarkan-perubahan.htm diakses tanggal 10 Mei 2016) 

Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang 

mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur 

geografis, boilogis, ekonomis atau kebudayaan. Perubahan sosial juga 

terpengaruhi oleh suatu sistem sosial yang di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap 
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dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat(Soekanto2013:263). 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat duni dewasa ini 

merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke 

bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan 

baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui 

oleh masyarakat lain yang berbeda jauh dari tempat tersebut. (Soerjono Soekanto
, 

2013:261). 

 Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu 

wilayah atau tempat dengan ikatan dan aturan tertentu. (KBBI, 2008:294). 

Kehidupan masyarakat selalu dianamis dan bergerak.hal ini berakibat pada 

terjadinya perubahan-perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan seperti 

pergeseran niali-nilai, norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, sususnan 

lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain 

sebagainya (Soekanto, 1990:301). Lebih lanjut Syarta (2010:196) menjelaskan 

bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial 

dalam kehidupan masyarakat, seperti sistem kepercayaan, sistem organisasi, 

sistem mata pencaharaian hidup, sistem pengetahuan, bahasa, seni dan lain-lain. 

 Perubahan sosial yang dikatakan oleh pakar sosiologi Gilin dan Gilin 

bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi  dari cara-cara hidup yang yang 

telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, ideology maupun karena danya difusi atau penemuan-

penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel koening menyatakan 
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bahwa perubahan sosial menunjukan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi 

dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi terjadi kerena sebab-sebab 

individu ataupun lingkungan (Soekanto, 1982: 337) 

 Pengaruh-pengaruh dalam perubahan sosial di masyarakat, tidak terlepas 

dari perkembangan tatanan kehidupan pada masyarakat luar, terutama di era 

globalisasi yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian di dalamanya.Hal ini 

menyebabkan banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat 

Indonesia.Perubahan itu ditandai dengan dibukanya perdagangan bebas anatara 

bangsa yang memudahkan orang asing untyk memperkenalkan budaya, ekonomi, 

IPTEK, politik Dan ideology mereka. Dengan demikian, Perubahan yang terjadi 

pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia akan berdampak langsung 

pada masyarakat. Dampak tersebut dapat dimaknai sebagai perubahan yang 

ditimbulkan perubahan tersebut baik secara positif maupun negatif. Pengaruh 

positif secara nyata akan membawa masyarakat kepada tingkat kehidupan yang 

baik, seperti adanya kemajuan IPTEK, tata nilai, ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. Sedangkan pengaruh negatifnya tentu saja akan membawa masyarkat 

kepada pola hidup konsimtif, menifisnya identias budaya, individualistik, 

wesretnisasi, serta kesenjangan sosial. 

 Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas, perubahan yang terjadi 

terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat sudah pasti terjadi. Dimana 

perubahan tersebut terjadi di semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di 

kota. Perubahan dalam kehidupan sekarng ini disebabkan oleh kemajuan 

teknologi yang tidak lain merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan manusia 
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juga. Apa yang diperlukan sekarang adalah menemukan suatu pola masyarakat 

yang seesuai bahkan dapat menguasai kemajuan-kemajuan teknologi yang 

merupakan hasil manusia sendiri, dengan menghindari bahaya degradasi 

martabatnya (Susanto, 1999 :158). 

Menurut Wilbert Moor, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan 

penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-

pola perilaku dan interaksi sosial. Moor memasukkan ke dalam definisi perubahan-

perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan 

fenomena kultural. Perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi 

dalam setiap aspek sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap 

modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku ( Robert H Lauer, 

1993:4). 

Pada dasarnya manusia selalu menggunakan berbagai alat untuk 

memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah industri yang merupakan bagian 

dari proses modernisasi dalam masyarakat, dimana perubahan sosial dan 

perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi dan teknologi, juka 

termasuk salah satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daam 

artian ketingkat yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih baik.  

Pembangaunan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan 

nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah membawa 

perubahan tersebut meliputi dampak pembangunan industri terhadap sosial 

ekomoni masyarakat dan lingkungan sekitar industri. Dampak dari pembangunan 

industri  terhadap aspek sosial ekonomi meliputi mata pencaharian penduduk dari 

sektor pertanian menjadi sektor industri dan perdagangan dampak lainnya 
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terbukanya kesempatan lapangan kerja yang lebih luas baik bagi masyarakat 

setempat maupun masyarakat pendatang. Dampak industri terhadap aspek sosial 

budaya antara lain berkurangnya kekuatan meningkatnya nilai dan norma budaya 

baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang. 

Seperti tumbuhnya industri di Desa Cangkuang ini juga menimbulkan 

perubahan dalam masyarakat dimana hal ini menyebabkan daerah yang dulunya 

tidak mengenal industri sebagai lapangan pekerjaan atau kehidupan, sekarang 

menjadi tumbuhnya daerah industri dengan segala akibat positif dan 

negatifnya,yang akan membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat lokal. 

Perubahan itu sendiri terjadi dalam masyarakat, maupun terjadi karena faktor-

faktor yang datang dari luar. 

Desa Cangkuang adalah salah satu daerah pedesaan yang mengalami 

perubahan sosial ekonomi di lingkungannya, dimana daerah ini adalah daerah 

kawasan perindustrian jadi para masyarkat disisni mayoritasnya sebagai pekerja 

buruh pabrik, pedagang ataupun sebagai buruh tani. Karena jarak pabrik disini 

cukup dekat dengan pemukiman masyarakat disini sehingga masyarakat disini 

tidak perlu jauh-jauh atau susah- susah untuk mencari pengahasilan buat 

kebutuhan keluarganya. 

Kondisi masyarakat Desa Cangkuangini mengalami perubahan yang cukup 

cepat awal terjadinya perubahan sosial ekonomi ini terjadi sejak tahun 1990 an 

hingga saat ini, dimana masyarakat Desa Cangkuang ini pada awalnya adalah 

daerah yang luas dengan petanian dan masyarakatnya pun mayoritassebagai petani 

dan buruh tani karena di jaman dulu daerah Desa Cangkuang ini belum terjadi 
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pembangunan pabrik-pabrik sehingga masyarakatnya masih sedikit sebagai 

pekerjaburuh pabrik. Sedangakan dengan keadaan saat ini perubahan di Desa 

cangkuang ini cukup baik dari segi perekonomiannya, desa Cangkuang ini 

memiliki banyak perindustrian mulai dari PT Bangunan, pabrik teksil dan banyak 

lagi konveksi-konveksi kecil lainnya.Hingga jumlah perindustrian di wilayah 

Desa ini cukup banyak yaitu sekitar 6 buah perindustrianbesar dan 3 buah 

perindustrian sedang. 

Perubahan-perubanhan sosial ekonomi inilah yang akan mengakibatkan 

perubahan masyarakat baik dari segi positif dan negatif. dari segi positifnya yaitu. 

terbukanya kesempatan lapangan kerja yang lebih luas baik bagi masyarakat 

setempat maupun masyarakat pendatang. Sedangakan dampak negatifnya 

yaitubanyaknya pembanguan perumahan-perumahan, pembanguanan rumah susun 

dan pembanguan pabrik-pabrik di sekitar Desa Cangkuang tersebut, diman 

pembanguan perumahan-perumahanatau pembanguan rumah susun ini guna untuk 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal pegawainya dan menurunnya areal pertanian 

menjadi pabrik yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian dan lahan 

penghijauan mulai berkurang, 

Oleh karena itu bahwa perubahan masyarakattidak terlepas dari perubahan 

ekonominya diamana perubahan sosial ini sangat berkelanjutan dalam masalah 

pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dengan seimbanganya perkembangan 

ekonomi akan semakain cepatnya perubahan dalam masyarakat, apalagi di era 

modern ini perkembangan dan perubahan zaman ini semakin meningkat pesat 

baik itu dalam sektor ekonomi, teknologi, politik dan lain sebagainya. . 
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Dengan demikian, Perkembangan industri yang pesat ini yang dapat 

mengakibatkan perubahan sosial ekonomi karena dengan adanya penerapan 

kemajuan teknologi oleh manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih 

baik, namum di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan 

kelangsungan hidup manusia. Dampak tersebut harus dicegah karena 

keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri dan teknologi 

tersebut. Jika keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga 

berubah.  

Maka dari permasalahan inilah telah di paparkan diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan berjudul “ PERUBAHAN SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKATDESA CANGKUANG ” ( Studi Deskriptif di 

Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung ). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Terjadi perubahan dari masyarakat tersebut dengan adanya perubahan 

perekonomian di Masyarakat Desa Cangkuang. 

2. Adanya perubanah dari  mata pencaharian masyarakat Desa cangkuang 

3. Adanya perubahan gaya hidup di masyarakat Desa Cangkuang 

4. Tumbuhnya perindustrian yang meningkatkan perekonomian di Desa 

Cangkuang. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahahasan latar belakng masalah tersebut maka dalam 

penelitian ini akan di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Deskriptif terjadinya perubahan sosial ekonomi di 

masyarakat Desa Cangkaung? 

2. Faktor- faktor yang mendukung terjadi perubahan sosial ekonomidi 

Desa Cangkaung? 

3.  Bagaimana upaya-upaya yang dialakukan oleh masyarakat Desa 

Cangkuang untuk meningkatkan sosial ekonomi yang lebih baik? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, sebagaimana telah dirumuskan diatas. Adapun secara rinci tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuibagaimana deeskriftif terjadinya perubahan sosial 

ekonomi di masyarakat Desa Cangkaung. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang terjadi di Desa Cangkaung 

tersebur 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dialakukan oleh 

masyarakat Desa Cngkuang untuk meningkatkan sosial ekonomi yang 

lebih baik. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Secara umum kegunaan pemikiran ini memiliki dua sisi manfaat atau 

kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 
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1.5.1 Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu 

pengetahuan serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang 

sosial, Disamping itu, penelitian ini dapat di jadikan tolak ukur untuk 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terutama yang berkaitan 

dengan ilmu sosial khususnya  mengenai teori perubahan sosial 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perubahan 

sosial di Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten 

Bandung.Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gamabaran 

tentang fenomena alam dan sosial khususnya masalah perubahan sosial 

ekonomi dikawasan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten 

Bandung. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Pada dasaranya masyrakat akan mengalami perubahan, perubahan yang 

terjadi dalam perkembangan masyarakat biasanaya baru di sadari apabila 

dilakukan pengamatan terhadap suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Cepatnya 

perkembangan masyarakat di pengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah 

karena pesatnya perkembangan teknologi di bidang komunikasi, penemuan-

penemuan baru di bidang teknologi yakni suatu revolusi, modernisasi, pendidikan 

dan lain-lain. 
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Perubahan sosial yang terjadi dikarenakan masalah kebutuhan ekonomi 

adalah suatu perubahan dalam interaksi antara manusia ataupun dalam sebuah 

organisasi lainnya. Dalam perubahan sosial ini tidak terlepas dari perubahan 

perekonomian masyarakat dimana dengan adanya perubahan ekonomi masyarakat 

akan merasa lebih maju dan lebih meningkat dalam perekonomian ini. 

Dalam perubahan sosial, waktu adalah sebagai aspek perubahan sosial, 

karena waktu tidak hanya merupakan dimensi universal tetapi menjadi faktor inti 

dan menemukan (Sztompka,2004:48). Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan 

waktu adalah salah satu faktor penentu dalam proses terjadinya waktu ke waktu 

semu pasti mengalami perubahan, perubahn itu mencakup semua yang ada 

didalam dunia ini, itu tidak bisa dipungkiri lagi bawha semua pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan itu berupa perubahan norma-norma dalam 

masyarakat, perubahan alam, perubahan gaya hidup, perubahan mata pencaharian, 

perubahan teknologi dan perubahan lainnnya. dari perubahan itulah  masyarakat 

akan mengalami atu menghasilkan sesuatu atau kejadian-kejadian yang baru 

seperti berubahnya gaya hidup masyarakat, berubahnya mata pencaharian dan 

berkembangnya teknologi-teknologi yang baru. 

Beberapa sosiologi berpendapat bahwa adanya kondisi-kondisi primer 

yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi 

ekonomi,teknologis, geografis atau biologis yang menyebabkan terjadinya 

perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya ( William F. Ogburn 

menekankan pada kondisi teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan 

bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan 
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menghasilkan perubahan-perubahan sosial                 (Soerjono Soekanto, 

1990:306). 

Dalam pemikiran Weber yang menjelaskan mengenai proses perubahan 

sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan rasionalitas 

manusia. Menurut Weber (Johson,1994;Salim,2002) bentuk rasionalitas manusia 

meliputi mean(alat) yang memjadikan sasaran utama serta ends(tujuan) yang 

meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan pada dasarnya orang besar 

mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat 

yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang yang 

rasional akan memilih alat mana yang paling benar untuk mencapai tujuannya. 

Pemikiran Max Weber Rasionalitas meliputi empat macam : 

1 Traditional Rationality :Ini bertujuan unutu mem perjuangkan nilai yang 

berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Rasional ini kadangkala disebut 

sebagai tindakan rasional. 

2 Valu Orientd Rationality: Rasional ini merupakan tipe rasionalitas yang 

bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, 

sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat di luar lingkaran tersebut. 

3 Affective Rationality :Rasional ini merupakan sebuah rasional masyarakat 

yang meliputi nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, meskipun tujuan tidak 

nyata dalam kehidupan keseharian. 

4 Purposisive Rationality: Rasional ini sering disebut juda dengan “tindakan” 

dan “alat”, pada tipe rasional ini, manusia tinya hanya menentukan tujuan 

yang ingin dicapai, namun ia secara rasional telah mampu menentukan alat 
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(instrumen) yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebu (Matono, 

2012:55). 

Perubahan sosial yang terjadi dikarenakan masalah kebutuhan ekonomi 

adalah suatu perubahan dalam interaksi antara manusia ataupun dalam sebuah 

organisasi lainnya. Dalam perubahan sosial ini tidak terlepas dari perubahan 

perekonomian masyarakat dimana dengan adanya perubahan ekonomi masyarakat 

akan merasa lebih maju dan lebih meningkat dalam perekonomian ini. 

Sebagaimana terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala 

yang wajar yang timbul dari kehidupan manusia yang terjadi di dalam masyarakat. 

yang mana perubahan-perubahan akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi 

interaksi antara manusia dengan lingkungan masyarakat. peruban sosial terjadi 

karena danya unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat.  

Setiap masyarakat mengalami perubahan dari tahap rendah ketahap yang 

lebih tinggi, menurut soejono soekanto menjelaskan bahwa perubahan sosial 

terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan 

keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, 

biologis, ekonomis dan kebudayaan( Soerjono Soekanto, 1990:388). 

Dalam hal ini peneliti mengambil teori perubahan sosial yang di 

kemukakan oleh Max Weber menurut Weber bahwa perubahan sosial memiliki 

tigaunsur tindakan yang mana dari ketiga unsur tindakan sosial itu di karenakan 

adanya dorongan dari dalam masyarakat sendiri untuk melakukan perubahan 

karena ingin mendapatkan kesejahteraan. Dalam hal ini aspek sosial sangat 

mempengaharui masyarakat dalam melakukan perubahan, karena adanya 
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hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya yang 

mempengaharui terjadinya perubahan sosial ekonomi di Desa Cangkunag 

tersebut, tindakan masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan yang mereka 

impikan puun terpenuhi oleh faktor mata pencaharian dan ekonomi. Sehingga 

masyarakat memilih untuk melakukan perubahan sosial ekonomi dari segi mata 

pencaharian tersebut dan banyaknya peralihan profesi yang awalnya petani 

menjadi karyawan pabrik dan wirausaha. guna untuk mensejahterakan 

perekonomian masyarakat Desa Cangkuang ini.  

Perubahan yang terjadi di desa cangkuang dari segi sosialnya yaitu 

interaksi masyarakat yang semakin kurang dalam suatu hubungan komunikasinya, 

karena semakin banyaknya penduduk pendatang semakin berkurangnya cara 

bersosialisasi dan berinteraksi masyarakat tersebut. dari segi ekonomi yaitu 

dengan beralihnya mata pencaharian masyarakat desa cangkuang yang semakin 

banyak ke sektor industri, kemudian dari segi gaya hidup masyarakat desa ini 

semakin hari semakin berubah karena faktor luar yang membawa pengaruh 

terhadap masyarkat desa tersebut. Sehingga perilaku gaya hidup masyarakat ini 

mulai mengikuti gaya hidu perkotaan, atrinya dengan hubungan individu bersifat 

utilitarian komersial nilai kebermanfaatan atau kegunaan) daripada bersifat 

kekeluargaan (atupun patroclien). Cara mereka bergaul dengan sesame jenis, 

pakaian hingga makanan tidak Nampak lagi pola gaya masyarakat yang 

tradisional akan tetapi gaya hidup masyarakat tersebut mulai kebatar-bataran. 

Hingga pemanfaatan waktu yang menjadi bagian perubahan dari pola gaya hidup 

masyarakat Desa Cangkuang. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi lingkungan 
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bahwa keadaan lingkungan Desa Cangkunang ini sangat bersih, sejuk dan asri, 

akan tetapi setelah adanya industri keadaan lingkungan ini sudah tidak nyaman 

lagi tak seperti dulu yang masih bersih dan sejuk. 

 

Bahwa dengan banyaknya perindustrian akan semakin meningkatnya suatu 

perekonomian masyarkat, karena semakin banyakpeluang kerja bagi masyarakat 

desa tersebut.Jika di buat skema, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Bagan Perubahan Sosial 1.1 

Peta Konsep 
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