ABSTRAK
Elis, 2013: Dampak Industrialisasi Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial
Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Kampung Babakan Lapang
Desa
Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk)
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dengan sesama
manusia lainnya, dalam hidupnya antara satu dengan yang lain selalu berinteraksi.
Sebagai dari akibat interaksi sosial antar individu dengan individu itu maka terjadilah
kelompok-kelompok sosial (social group) yang mempunyai kepentingan dan tujuan
tertentu yang sama. Interaksi mengalami perubahan, perubahan merupakan hal yang
mutlak terjadi dimanapun tempatnya. Perubahan terjadi disebabkan adanya
penemuan baru dari luar masyarakat yang mulai berdirinya industri disekitar
lingkungannya yang menyebabkan pola pikir manusia berubah menjadi lebih rasional,
individualis, materialis dan gaya hidupnya pun lebih glamour. Berdasarkan uraian
masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui interaksi
masyarakat sebelum dan sesudah banyak industri, kemudian dampak dari banyaknya
industri terhadap interaksinya.
Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead.
Interaksi munurut Mead dengan menggunakan bahasa yang berbentuk verbal
maupun non verbal seperti melalui percakapan, gerak tubuh, ekspresi wajah,
kedipan mata, dan simbol yang mempunyai makna luas dan beragam sehingga
simbol tidak hanya dimaknai satu makna saja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Sumber
data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer
meliputi observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan 15 informan
yang memberikan informasi sesuai data yang diperlukan. Sumber sekunder berupa buku
dan literatur yang berkaitan dengan dampak industri terhadap perubahan pola interaksi
sosial.
Data lapangan menunjukkan bahwa adanya dampak industri terhadap
perubahan sosial yang terjadi di Kampung Babakan Lapang Desa Solokanjeruk
Kecamatan Solokanjeruk ini, dikarenakan terdapat ada hubungan yang erat antara
industri dengan masyarakat karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan dan
saling membutuhkan satu sama lainnya, maka dari itu industri dan perubahan
industri dari jaman dulu sampai sekarang mempengaruhi perubahan interaksi
kehidupan masyarakatnya, baik positif maupun negatifnya.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak industri terhadap
perubahan sosial di Babakan Lapang sudah terjadi ketika banyaknya industri dan
wargapun pada saat itu beralih untuk menjadi karyawan di pabrik, kemudian
setelah itu dampak industri menyebabkan terjadinya urbanisasi, dampak fisik yang
memberikan input kepada masyarakat dalam pembentukkan sifat dan tingkah laku,
berdampak langsung terhadap kemajuan teknologi, dampak positif terhadap
perekonomian menjadi lebih berkembang dan
dampak negatif terhadap
lingkungan terjadinya polusi udara disebabkan pabrik dan susah mendapatkan air
bersih dikarenakan adanya pembuangan limbah daripabrik.

