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1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat transisi dan menuju masyarakat modern. Perubahan itu mengakibatkan terjadinya 

mobilitas sosial pada seseorang. Hal tersebut dikarenakan sifat manusia yang tidak pernah merasa 

puas sehingga manusia berupaya untuk mendapatkan yang lebih baik, akan menempatkan 

seseorang pada suatu kedudukan yang lebih tinggi  dimana kedudukan tersebut memberikan 

gambaran status seseorang. 

Mobilitas sosial terus terjadi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. 

Mobilitas tersebut dapat dirasakan oleh semua manusia dari mata pencaharian, kedudukan, 

pendapatan, urbanisasi, dan sebagainya, serta didukung pula oleh sikap manusia sehingga 

mobilitas sosial akan cepat terjadi. Menurut Pitirim A Sorokin, mobilitas sosial adalah bentuk 

perpindahan status dan peranan seseorang atau sekelompok orang dari kelas sosial yang tinggi ke 

kelas sosial yang lebih rendah (Setiadi, 201:503). 

Misalnya, seseorang ibu rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani, berladang, 

dan sebagainya kini beralih mata pencaharian ke sektor industri. perpindahan posisi atau status 

sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam struktur sosial masyarakat inilah 

yang disebut gerak sosial atau mobilitas sosial (social mobility). 

Mobilitas sosial pada masyarakat transisi akan sangat mudah dijumpai karena salah satu 

faktor pendorongnya adalah industrialisasi. Dengan adanya industri di suatu daerah maka akan 

mempermudah bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sososial. Perkembangan industri 



berpengaruh langsung bagi kehidupan sosial dan ekonomi seperti pola hubungan atau sistem 

interaksi, gaya hidup, cara berfikir, lapangan kerja, dan pendapatan, yang semuanya dapat berubah 

dalam masyarakat setempat akibat dari adanya industri tersebut. Masyarakat ditekankan untuk 

dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah dari masyarakat agraris 

misalnya ke masyarakat industri.  

Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat merupakan bentuk dan partisipasi 

dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di 

sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan 

memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya 

masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta 

pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu aktivitas 

perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitarnya.  

Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadinya mobilitas sosial 

pada perempuan yang dulunya perempuan hanya beraktifitas di ranah domestik, namun pada saat 

ini perempuan mempunyai aktifitas yang produktif misalnya dengan beralih profesi menjadi 

karyawan di suatu perusahaan. 

Industrialisasi sangat berkembang di pulau Jawa. Banyak perusahaan yang membuka dan 

mengembangkan industrinya secara cepat hal tersebut didukung oleh infrastruktur dan 

suprastruktur yang menunjang untuk melakukan industrialisasi disamping jumlah penduduk di 

daerah Jawa sangat tinggi maka dibutuhkan untuk tenaga kerja atau karyawan dalam menjalankan 

industrialisasi. Salah satu industri yang menyerap tenaga kerja perempuan yang banyak terdapat 

di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dilihat dari lokasi geografis objek penelitian menjelaskan bahwa 

masyarakat berada di antara perkotaan dan pedesaan atau disebut dengan masyarakat transisi.  



Masyarakat transisi adalah masyarakat yang mengalami perkembangan dari situasi 

tradisional dan secara berangsur-angsur sudah mulai mengalami perkembangan kehidupan baik 

dalam tatanan sosial maupun struktur sosial (Werteim, 1999: 31).  

Jika dilihat masyarakat Desa Titisan disini mengalami mobilitas sosial vertikal keatas (social 

climbing). Hal ini ditandai dengan masuknya individu-individu yang berkedudukan rendah ke 

dalam kedudukan yang lebih tinggi. Seperti yang terlihat di Desa Titisa yang pada mulanya 

perempuan yang bermata pencaharian sebagai petani, berladang, buruh cuci dan sebagainya, 

bahkan yang tidak mempunyai mata pencaharian kini beralih mata pencaharian ke tingkatan yang 

lebih tinggi yaitu sebagai pekerja industri. Disini terlihat bahwa mobilitas sosial vertikal ini terjadi 

kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kedudukannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

: Mobilitas Sosial Perempuan Pada Masyarakat Transisi (Studi Kasus Desa Titisan Kec. 

Sukalarang Kab. Sukabumi Jawa Barat). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu dengan 

adanya mobilitas sosial pada masyarakat banyak yang berganti dari segi mata pencaharian yang 

mulanya bertani, berladang, nelayan, sekarang menjadi pekerja industri.  

Namun dari analisa saya menemukan perbedaan yaitu masyarakat sekitar kawasan industri 

GSI dimana perusahaan tersebut banyak menyerap tenaga kerja perempuan sebagai pekerja 

dibanding laki-laki sehingga mobilitas sosial pada masyarakat lebih berdampak pada kaum 

perempuan yang lebih dinamis dilihat dari strata, kedudukan dan kelas sosial dibandingkan kaum 

laki-laki yang cenderung stagnan. 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasar pada identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana bentuk mobilitas sosial perempuan pada masyarakat transisi di Desa Titisan, 

Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi ? 

2. Apa faktor mobilitas sosial perempuan pada masyarakat transisi di Desa Titisan, 

Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi ? 

3. Apa dampak mobilitas sosial perempuan pada masyarakat transisi di Desa Titisan, 

Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian   

Penulis melakukan penelitian yang berada di Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, 

Kabupaten Sukabumi dengan adanya mobilitas sosial perempuan yang terjadi pada masyarakat 

transisi dimana terdapat industri yang membutuhkan karyawan wanita dalam skala besar.   



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk mobilitas sosial perempuan pada 

masyarakat transisi dan faktor-faktor mobilitas sosial perempuan pada masyarakat transisi di Desa 

Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. 

  

 

 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

1.5.1. Kegunaan Akademis 

Kegunaan Akademis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas terakhir 

dalam program strata satu (S1), Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan 

penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan sistem pendidikan guna 

terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Adapun untuk menambah khasanah perpustakaan ilmu sosial yang dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi bagi mahasiswa jurusan sosiologi untuk mengkaji dan memperdalam 

keilmuannya. 

 

1.5.2. Kegunaaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu ikut berpartisipasi dalam mengisi literatur yang 

membahas mengenai kajian penelitian mengenai mobilitas sosial perempuan pada masyarakat 

transisi. 



Hasil penelitian bisa dijadikan bahan, data dan informasi bagi berbagai pihak dalam melihat 

persoalan tentang pembangunan industri GSI terhadap tingkat kesejahteraan dan hasil penelitian 

ini dapat menjadi tambahan masukan bagi pemerintah dalam pembangunan industri. 

 

 

 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Menurut Pitirim A Sorokin mobilitas dapat diartikan sebagai bentuk perpindahan status dan 

peranan seseorang atau sekelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas sosial yang 

tinggi atau dari kelas sosial yang tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah (vertikal) atau 

perpindahan kelas sosial denga derajat yang searah atau horizontal (Setiadi, 2011: 503). 

Mobilitas sosial dapat berupa peningkatan atau penurunan dari segi status dan peranan 

seseorang atau sekelompok orang yang biasanya dapat dilihat dari segi penghasilan yang 

diperolehnya. Misalnya, seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan akhirnya ia berhasil dan 

sukses dalam bidang pekerjaannya. Contoh lain, seorang anak pengusaha yang ingin mengikuti 

jejak ayahnya yang berhasil. Ia melakukan investasi di bidang yang berbeda dengan ayahnya. 

Namun ia gagal dan jatuh miskin. Proses keberhasilan dan kegagalan setiap orang dalam 

melakukan gerak sosial seperti inilah yang disebut mobilitas sosial (social mobility). 

Dari uraian tersebut jelas bahwa mobilitas erat  kaitannya dengan stratifikasi sosial, yaitu 

sistem pelapisan masyarakat secara vertikal yang terbagi atas kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial 

ini dibedakan atas kelas sosial atas, menengah, dan bawah yang tersususn dari atas ke bawah atau 



dari bawah ke atas. Kelas-kelas sosial ini diukur dari status dan peranan yang melekat dari dalam 

diri seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat (Setiadi, 2011: 504). 

 

Mobilitas sosial dapat di kelompokan ke dalam dua bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal 

dan vertikal. Mobilitas sosial horizontal yaitu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya, 

dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi sederajat. Sedangkan gerak 

sosial vertikal yaitu perpindahan individu dari kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial 

lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, dalam gerak sosial vertikal ini 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak sosial naik (social climbing), dan gerak sosial turun 

(social sinking).  

 Dalam membahas mobilitas sosial pada masyarakat transisi tidak terlepas dari pengaruh 

perubahan sosial yang mempengaruhi struktur di dalam masyarakat. Mobilitas sosial tidak lain 

adalah gerak masyarakat, baik itu secara individu maupun secara kelompok dari status sosial yang 

satu ke status sosial yang lain dalam ruang lingkup yang sama dan dari lapisan yang lebih rendah 

ke lapisan yang lebih tinggi. Seperti yang diketahui bahwa mobilitas sosial adalah merupakan 

gerak masyarakat dalam struktur sosial.  

Sedangkan masyarakat transisi merupakan masyarakat yang mempunyai pola stratifikasi 

terbuka sehingga mobilitas pada individu dan kelompok masyarakat akan mengalami 

perkembangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pembangunan industri namun demikian 

mobilitas sosial yang terjadi didominasi oleh kaum perempuan karena kebutuhan tenaga kerja di 

industri didominasi oleh kaum perempuan sehingga kaum laki-laki tidak terlalu dipengaruhi oleh 

terjadinya perubahan sosial.  



Adanya mobilitas sosial pada masyarakat banyak yang berganti dari segi mata pencaharian 

yang mulanya bertani, berladang, nelayan, sekarang menjadi pekerja, karyawan dan adapun 

sebagai penambang. Seperti yang terlihat disini perempuan yang berprofesi di ranah domestik 

seperti berladang, bertani, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan beralih 

profesi menjadi pegawai disuatu industri dan mendapatkan pendapatan dan untuk mengetahui 

tingkat kesejahteraan pekerja di industri GSI di Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten 

Sukabumi sebelum dan sesudah menjadi pekerja. Adapun skemanya yaitu : 

Gambar 1.1. 

Kerangka Pemikiran 
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