
 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada kenyataannya, pembangunan di pedesaan membuat semakin banyaknya 

alat transportasi masuk ke pedesaan serta alat teknologi yang semakin cepat 

berkembang. Seiring berjalannya zaman, banyak sekali dipedesaan yang sudah 

memiliki handphone serta teknologi lainnya, yang mengakibatkan sulit untuk 

membedakan desa dengan kota itu sendiri.  

Realitas ini menunjukkan bahwa warga dalam perkembangannya 

mengakibatkan individu dengan individu lainnya semakin kurang keakrabannya, 

hanya terbatas pada kelompok inti, yakni keluarga. Dengan kurangnya interaksi 

yang dibangun antara warga perumahan dengan warga lokal akan mengakibatkan 

perbedaan pendapat serta terjadinya konflik ataupun sebagainya yang akan terjadi 

kedepannya. (Effendy, 1992: 4).  

Namun, seiring perkembangan pembangunan yang terjadi sangat pesat dan juga 

cepat dalam pembangunannya mengakibatkan banyak sekali lahan pertanian milik 

warga lokal ditawarkan untuk di jual dan diubah menjadi perumahan. Akibatnya, 

orang-orang dari berbagai daerah datang ke perumahan tersebut. 

Fenomena ini terlihat di Desa Telaga Murni yang terletak di Kecamatan 

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Perkembangan pembangunan yang terjadi sejak 

tahun 2000, semakin banyak pendatang dan semakin menambahnya bangunan yang 

dibangun seperti mulai masuknya minimarket di sekitar desa Telaga Murni dan juga 
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pemukiman yang mengakibatkan lahan pertanian yang semakin menyempit, serta 

semakin banyak bangunan ruko dan lain sebagainya, yang membuat semakin 

menyempitnya lahan pemukiman Desa Telaga Murni ini, membuat menyempitnya 

serapan air di daerah tersebut. 

Perubahan di atas menimbulkan dampak terhadap interaksi sosial warga 

perumahan dengan warga lokal. Faktanya interaksi sosial yang terjadi antara warga 

lokal dari Desa Telaga Murni dengan warga perumahan sebagai pendatang berjalan 

kurang baik, yang mengakibatkan munculnya kecurigaan dan kecemburuan sosial.  

Karena itu, menarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya interaksi antara 

warga perumahan dengan warga lokal sekitar perumahan. Untuk mengkaji 

fenomena menarik ini, dalam skripsi ini penulis memfokuskan kajian pada interaksi 

sosial warga perumahan dengan warga lokal di Desa Telaga Murni, Kecamatan 

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Warga lokal di Desa Telaga Murni memiliki 

penduduk yang manjemuk, yaitu warga Desa Telaga Murni ini sudah sejak lama 

telah ada dan lahir di Desa Telaga Murni sebagai penduduk asli Desa tersebut, 

sebagian dari mereka juga ada yang menikah dengan yang berbeda suku ataupun 

dari budaya yang berbeda, mayoritas penduduk di Desa Telaga Murni memiliki 

pekerjaan yang berbeda-beda ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani 

dan juga bermata pencaharian sebagai pegawai swasta.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana hubungan sosial yang terjadi antara warga perumahan dan 

warga lokal di Desa Telaga Murni, Kabupaten Bekasi? 

2. Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya persoalan hubungan antara 

warga perumahan dan warga lokal di Desa Telaga Murni, Kabupaten 

Bekasi? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk mengeratkan 

hubungan antara warga perumahan dan warga lokal di Desa Telaga Murni, 

Kabupaten Bekasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan sosial yang terjadi antara warga perumahan 

dan warga lokal di Desa Telaga Murni, Kabupaten Bekasi. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang mengakibatkan terjadinya persoalan 

hubungan antara warga perumahan dan warga lokal di Desa Telaga Murni, 

Kabupaten Bekasi. 

3. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk 

mengeratkan hubungan antara warga perumahan dan warga lokal di Desa 

Telaga Murni, Kabupaten Bekasi. 
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1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan sosial mengenai interaksi sosial 

di masyarakat, khususnya warga perumahan dan warga lokal di Desa Telaga 

Murni. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

masukan dan informasi untuk Pemerintah Desa Telaga Murni untuk terus 

mempersatukan warga perumahan dan warga lokal agar memperkecil 

terjadinya konflik. khususnya untuk warga perumahan dan warga lokal di 

Desa Telaga Murni dalam melakukan interaksi sosial lebih baik dan sesuai 

dengan interaksi yang ada. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis objek kajian dengan menggunakan 

konsep timbal balik yang di mana teori ini mempunyai relevansi dengan objek 

kajian yang diteliti. Konsep timbal balik adalah suatu interaksi masyarakat yang 

tidak akan bisa jika berdiri sendiri sebagai sistem yang terpisah, melaikan balasan 

dari hubungan sosial yang dibangun dan menciptakan ketertarikan kepada individu 

untuk saling berhubungan sosial satu dengan yang lain. (Kincloch, 2005: 155) 

Konsep timbal balik mempunyai hubungan saling mempengaruhi antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya, dan berguna untuk mempengaruhi individu 
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lainnya. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan teori interaksi timbal balik menurut 

Georg Simmel. Dia menjelaskan bahwa masyarakat tercipta dari berbagai macam 

hubungan dan interaksi disetiap individu. Bentuk dan pola interaksi yang 

dibangunnya, itu juga menjadi bagian terbawah dari perilaku. Contoh bentuk 

interaksi yaitu konflik, kerjasama, persaingan, pembagaian tugas dan hubungan 

superioritas dengan inferioritas (Rahman, 2011: 35-36). 

 Simmel berusaha menjelaskan adanya ketimpangan budaya individu atas 

manusia sebagai subjeknya dibandingkan dengan perkembangan media atau sarana 

kehidupan yang mengurangi peran aktif manusia dalam berkarya. Sikap Simmel 

yang terkadang mengambil posisi yang terlalu dibesarbesarkan terkait dengan arti 

penting interaksi dalam sosiologinya, banyak orang tidak memerhatikan aspek 

realitas sosial pada skala yang lebih besar. Sebagai contoh, kadang ia menyamakan 

masyarakat dengan interaksi (Ritzer dan Goodman 2008:179).  

Kemudian masyarakat dapat didefinisikan sebagai sejumlah individu yang 

dihubungkan dengan interaksi. Interaksi ini dapat menjadi mengkristal sebagai 

bidang permanen. Hubungan ini, atau bentuk sociation, sangat penting karena 

mereka menunjukkan bahwa masyarakat bukan merupakan substansi, tetapi sebuah 

peristiwa, dan karena bentuk-bentuk sociation mengatasi individu / dualisme sosial 

(individu terlibat dengan satu sama lain dan dengan demikian merupakan sosial). 

Penulis menggunakan teori ini sebagai alat analisis interaksi warga perumahan 

dengan warga lokal karena tepat digunakan untuk menjawab interaksi bagaimana 

hubungan sosial yang terjadi antara warga perumahan dan warga lokal di Desa 

Telaga Murni, Kabupaten Bekasi, faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya 
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persoalan hubungan antara warga perumahan dan warga lokal di Desa Telaga 

Murni, Kabupaten Bekasi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat 

desa untuk mengeratkan hubungan antara warga perumahan dan warga lokal di 

Desa Telaga Murni, Kabupaten Bekasi. 

 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 


