ABSTRAK
ASEP SAEPUL ANWAR: “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa
Cigondewah Hilir Setelah Pembangunan Industri Plastik”
Masyarakat senantiasa mengalami banyak perubahan, perubahan yang terlihat
akibat adanya Industri plastik itu adalah perubahan struktur masyarakat agraris
menjadi masyarakat industri. Perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perubahan
mata pencaharian. Perubahan-perubahan ini terjadi di dalam kehidupan
masayarakat dan dapat di alami oleh masyarakat itu sendiri. Di Desa Cigondewah
Hilir Kecematan Margaasih Kabupaten Bandung, dengan danya Industri plastik
menyebabkan perubahan sosial ekonomi masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perubahan sosial
ekonomi yang terjadi di Desa Cigondewah Hilir, penelitian ini menggambarkan
Desa Cigondewah Hilir sebelum adanya industri plastik dan setelah adanya industri
plastik, oleh karena itu masyarakat bisa mengetahui tentang perubahan yang terjadi
di Desa ini dari masa dahulu hingga masa modern ini.
Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Karl Marx dan teori
perubahan sosial Emile Durkheim. Karl Marx mengatakan bahwa ada beberapa
tahap yang di lalui oleh masyarakat, yaitu: tahap 1. Masyarakat primitif, 2. Struktur
sosial komunal purba, 3. Sistem feodal, 4. Tahap borjuis, 5. Tahap perkembangan
kapitalis, dan tahap 6. Tahap komunis. Begitu juga dengan Emile Durkheim dalam
teori perubahan sosialnya membagi masyarakat pada dua tipe yaitu: 1. Solidaritas
Mekanik, 2. Solidaritas Organik. Semua teori ini sesuai dengan apa yang terjadi di
Desa Cigondewah Hilir yang telah mengalami banyak perubahan-perubahan dalam
kehidupan masyarakat.
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan masalah yang akan diteliti. Kemudian penulis menggunakan
wawancara terstruktur yang melalui tahap-tahapan dan persiapan dalam melakukan
wawancara dan wawancara bebas untuk mencari data tentang perubahan sosial
ekonomi masyarakat setelah adanya Industri Plastik di Desa Cigondewah Hilir.
Temuan penelitian di Desa Cigondewah Hilir dengan adanya pembangunan
Industri Plastik berdampak pada lunturnya kekeluargaan dan kegotongroyongan
masyarakat. Selain itu di Desa Cigondewah Hilir ini banyak mengalami perubahan,
perubahan itu meliputi perubahan sosial seperti sudah di bangunnya infrastruktur
jalan, ruko-ruko, tempat pengumpul plastik, dan lain-lain, selanjutnya meliputi
perubahan ekonomi yaitu meningkatnya taraf ekonomi dalam masyarakat,
perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya hanya bertani, sekarang
menjadi karyawan pabrik dan juga membuka usaha-usaha sendiri.
Kesimpulan dalam hasil penelitian setelah adanya Industri Plastik di Desa
Cigondewah Hilir ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan
masyarakat. Karena dibangunya Industri Plastik disini telah membawa masyarakat
agraris menjadi masyarakat industri.

