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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan 

teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah 

sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat 

kompleks itu menjadi tidak mudah, kesulitan mengadakan adaptasi dan menyebabkan 

kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan sifatnya 

ekternal, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak 

orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, 

atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau 

merugikan orang lain.
1
 Perilaku menyimpang ini terkait dengan tergerusnya norma-

norma yang umum di masyarakat seperti minum-minuman keras, seks bebas, 

perjudian yang merajalela, pemakaian obat-obatan bagi kaum remaja hanya untuk 

kesenangan. 

Patologi sosial atau penyakit masyarakat adalah ilmu tentang gejala-gejala 

sosial, yang dianggap "sakit" disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Secara bahasa, 

patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang tentang penyakit masyarakat. 

Secara istilah, Penyakit masyarakat/sosial adalah segenap tingkah laku manusia yang 
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dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, dan adat istiadat, atau tidak 

terintegrasi dengan tingkah laku umum. 

Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sebagai sebagai 

penyakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu 

merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial. Dengan kata lain, penyakit 

masyarakat yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan 

konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosio-kultural zaman sekarang, dan 

berfungsi sebagai gejala tersendiri.
2
 

Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan, maka timbul masalah sosial yang merupakan akibat dari interaksi sosial 

antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara 

kelompok dengan kelompok. 

Dalam mendefinisikan masalah sosial ada dua pendefinisian, yaitu menurut 

umum dan menurut para ahli. Menurut umum atau warga masyarakat bahwa masalah 

sosial adalah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan 

menurut para ahli masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang 

terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka, yang mempunyai 

sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat 

secara keseluruhan. berdasarkan kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat 
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terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga 

menyebabkan ketidaksesuaian ikatan sosial.
3
 

Sebutan lain dari masalah sosial yang patologis (sosiopatik) ialah: disorganisasi 

sosial, yang sering disebut dengan istilah disintegrasi sosial. Disorganisasi dan 

disintegrasi sosial akan berlangsung apabila terdapat perkembangan yang tidak 

seimbang dari macam-macam bagian kebudayaan, sehingga banyak munculnya 

kesenjangan sosial; juga muncul kelambatan kultural, kelambatan budaya atau 

cultural lag. Banyak unsur dalam masyarakat yang menjadi lepas tercecer, dan sukar 

diintegrasikan, serta sukar diatur dan disorganisasi. Oleh karena itu, terjadi banyak 

disintegrasi sosial dan disorganisasi sosial.  

Bukti menyatakan adanya interdependensi (saling ketergantungan), atau ada 

ketergantungan organik diantara disorganisasi sosial dengan disorganisasi 

pribadi/personal. Dengan kata lain, lingkungan kebudayaan atau sub budaya yang 

buruk dan tidak menguntungkan bisa memberikan rangsangan kepada banyak orang 

normal lebih-lebih lagi kepada individu-individu dengan disposisi psikis yang lemah 

untuk menjadi sosiopatik, menjadi sakit secara sosial.  

Pada zaman modern sekarang ini, orang menyebut pula adanya banyak deviasi 

atau penyimpangan tingkah laku, yaitu menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri 

umum rakyat banyak. Selanjutnya, orang menyatakan tingkah laku menyimpang itu 

sebagai diferensiasi. Diferensiasi dalam tingkah laku umum yang berbeda dan 
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menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum atau 

melakukan peraturan ilegal. 

Lambat laun, apabila tingkah laku menyimpang (deviasi tingkah laku) itu jadi 

meluas dalam masyarakat, maka berlangsunglah deviasi situsional yang kumulatif, 

misalnya dalam bentuk: kebudayaan korupsi, kriminalitas yang semakin merajalela. 

Seperti halnya yang terjadi di Jl. Cibarengkok Kelurahan Sukabungah 

Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Akibat dari kemajuan zaman yang begitu 

modern, masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan 

teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, terutama dalam urbanisasi yang 

paling mencolok yang memunculkan banyak masalah sosial atau patologi sosial 

seperti adanya perbuatan asusila, kenakalan remaja, perjudian, mabuk-mabukan dan 

bentuk kemaksiatan lainnya yang diawali oleh adanya lahan parkir Indomaret dan 

Alfamart yang dijadikan lahan bisnis dan hasil pendapatannya dipakai untuk hal-hal 

maksiat. Dengan adanya lahan parkir yang seharusnya gratis untuk umum dan mereka 

malah menjadikannya sebuah bisnis serta  berbagai bentuk kemaksiatan itu tentulah 

jika terus dibiarkan tumbuh tanpa adanya pencegahan atau cara untuk mengatasinya 

hal ini tentu saja akan semakin mencoreng citra wilayah Cibarengkok tersebut. Dalam 

upaya untuk mengatasi hal tersebut tidak saja Lurah setempat yang bertanggung 

jawab atas permasalahan ini melainkan dari pihak masyarakat juga harus atau 

berkewajiban untuk ikut serta dalam mencegah atau mengatasi permasalah ini, karena 

ini menjadi tanggunng jawab semua warga Wilayah cibarengkok agar terjaganya 

stabilitas dan keteraturan hidup masyarakat di Wilayah Cibarengkok Kota Bandung.  
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Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang 

berbagai dampak permasalahan patologi sosial tersebut yang dipicu oleh adanya 

lahan parkir Indomaret dan Alfamart yang awalnya adalah tempat parkir gratis hanya 

saja pemuda setempat menjadikannya sebagai bisnis parkir ilegal, sehingga 

keteraturan kehidupan di Wilayah Cibarengkok bisa tertata kembali dengan baik.  

Berdasarkan fakta dan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang: “GAYA HIDUP JURU PARKIR DI MINIMARKET” ( Studi Kasus di 

Indomaret dan Alfamart Kelurahan Sukabungah Jl. Cibarengkok Kecamatan Sukajadi 

Kota Bandung ) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa 

masalah terkait patologi sosial yang ada di Wilayah Cibarengkok. Adapun masalah-

masalah yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan observasi di daerah tersebut 

yaitu: 

1. Munculnya berberapa penyakit sosial (patologi sosial) diantaranya adanya 

perjudian, mabuk-mabukan, kenakalan remaja dan tindakan asusila yang 

disebabkan oleh adanya Indomaret sebagai lahan bisnis Juru Parkir di 

Wilayah Cibarengkok. 

2. Kurangnya respon dari permasalahan tersebut dari masyarakat Wilayah 

Cibarengkok dalam pencegahan maksiat sebagai upaya tindakan untuk 

mengatasi patologi sosial di Wilayah Cibarengkok. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat 

disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya hidup juru parkir di Wilayah Cibarengkok sebelum 

adanya Minimarket? 

2. Bagaimana gaya hidup juru parkir sesudah adanya di Minimarket wilayah 

Cibarengkok? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya disusun 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gaya hidup juru parkir di Wilayah Cibarengkok sebelum 

adanya Minimarket  

2. Untuk mengetahui gaya hidup juru parkir sesudah adanya di Minimarket 

wilayah Cibarengkok 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik bagi secara akademis 

maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis (teoritis) 
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Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, 

terutama berkaitan dengan kajian tentang Gaya Hidup Juru Parkir di Wilayah 

Cibarengkok setelah adanya Minimarket.  

2. Kegunaan Praktis  

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti 

tokoh masyarakat, agama serta pihak setempat dalam mengatasi patologi sosial 

yang terjadi di Wilayah Cibarengkok. Dengan mengangkat penelitian ini, maka 

tindakan dan fungsi institusi sosial menjadi model bagi masyarakat lain dalam 

menanggulangi patologi sosial tersebut. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna 

sujektif
4
. Menurut Max Weber, tindakan dikatakan sosial ketika tindakan itu berisi 

tiga unsur: 

1. Perilaku itu mempunyai makna subjektif. 

2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain  

3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain. 

Unsur yang ditekankan oleh Weber dalam pengertiannya adalah makna 

subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi Weber tidak semestinya terbatas 

kepada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan juga 
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meliputi tindakan negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu atau penerimaan suatu 

situasi secara pasif. Weber seterusnya membedakan empat jenis tindakan : 

a. Perbuatan zweckrational atau tindakan rasional yang berhubung dengan 

suatu cita-cita. Suatu tindakan dikatakan rasional kalau pelakunya 

mengandalkan bahwa penggunaan beberapa usaha tertentu perlu untuk 

mencapai suatu cita-cita. Tndakan zweckrational adalah bentuk tindakan 

rasional yang original, yang melibatkan pertimbangan secara rasional 

mengenai hubungan diantara suatu cita-cita dengan usaha untuk 

mencapainya.  

b. Tindakan werirational atau tindakan rasional berhubung dengan suatu 

nilai. Ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memandang bahaya atau 

kerugian semata-mata untuk mempertahankan kehormatan seseorang atau 

mencapai suatu nilai. 

c. Tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh 

tradisi dan adat istiadat. Pelaku-pelaku melakukan sesuatu seperti yang 

ditentukan oleh tradisi tanpa memikirkan hubungan diantara cita-cita 

dengan usaha. 

d. Tindakan emosi atau afektual. Tindakan yang ada akibat reaksi emosi 

seseorang dalam keadaan tertentu. 
5
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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