
 

 

ABSTRAK 

SITI DEWI NURLATIFAH: Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa 

Melalui Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (Studi 

Deskriptif Pada Masyarakat Kampung Cigalumpit Desa Sindangsuka 

Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut) 

Petani sebagai ujung tombak usaha penguatan pangan merupakan sumber daya 

yang terlebih dahulu harus dikuatkan dengan cara peningkatan kemampuan petani, 

penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta jaminan penjualan hasil pertanian. 

Penguatan petani tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, baik dari pemerintah 

desa maupun organisasi kemasyarakatan lokal di pedesaan yang memang peduli dalam 

pemberdayaan masyarakat tani. Hal ini dibuktikan dengan kepedulian Sekolah Lapangan 

Pengendalian Hama Terpadu kepada masyarakat Kampung Cigalumpit Desa Sindangsuka 

dalam memperbaiki sosial ekonomi dan yang paling penting peningkatan SDM warga 

masyarakat Kampung Cigalumpit dengan mengadakan program-program pemberdayaan 

kepada masyarakat sekitar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perilaku kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Kampung Cigalumpit. Kemudian untuk mengetahui usaha 

yang dilakukan Sekolah Lapngan Pengendalian Hama Terpadu dalam meningkatkan 

Sosial Ekonomi bagi masyarakat. Serta untuk mengetahui penunjang dan penghambat 

yang dihadapi dalam meningkatkan Sosial Ekonomi bagi masyarakat Kampung 

Cigalumpit. Kegunaan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu sosial terutama dalam perubahan sosial. 

Teori yang digunakan dalam penilitian ini adalah teori perubahan sosial Karl 

Marx. Menurut Karl Marx, setiap masyarakat ditandai oleh suatu infrastruktur dan 

suprastruktur. Infrastruktur dalam masyarakat menurutnya berupa struktur ekonomi. 

Suprastruktur meliputi ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Kemudian melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

dalam pengumpulan datanya. Serta menggunakan analisis data reduksi, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan dalam penyajian datanya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi di Kampung Cigalumpit Desa 

Sindangsuka dengan adanya Sekolah Lapngan Pengendalian Hama Terpadu sejak Tahun 

2013 telah mengalami perubahan, perubahan dari segi sosial ekonomi dimana 

masyarakatnya dahulu sering mengalami gagal panen karena hasil panennya selalu 

diserang oleh hama. Namun setelah adanya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama 

Terpadu masyarakat mendapatkan penyuluhan serta pengetahuan bagaimana cara 

mengendalikan hama. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut mengalami kerugian. 


