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 Perubahan Sosial yang mencolok di desa Bakti Mulya seperti adanya 

perubahan pola fikir, tingkah laku masyarakat yang membawa dampak perubahan 

dalam kehidupan masyarakat di desa Bakti Mulya dari yang tradisonal menuju 

modernisasi. 

 Masalah penelitian dirumuskan: 1) Bagaimana gambaran umum wilayah 

desa Bakti Mulya? 2) Bagaimana perubahan sosia dan faktor- faktor penyebab 

perubahan sosial masyarakat di desa Bakti Mulya dari tahun 1991- 2016? dan 3) 

Bagaimana dampak perubahan sosial masyarakat di desa Bakti Mulya tahun 1991-

2016? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang digunakan sebagai 

suatu cara dalam menentukan sebab- sebab dari tejadinya perubahan sosial 

melalui aktivitas yang dirasakan mampu mengubah nilai-nilai yang dalam diri 

masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perubahan 

sosial melalui aktivitas dan teori sejarah berdasarkan pondasi dasar jiwa jaman. 

Penelitian ini juga menggunakan teori Karl Marx dan teori modernisasi. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian deskriptif- kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Berdasarkan penjelasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama 

secara historis desa Bakti Mulya mulai berdiri tahun 2009. Secara geografis terdiri 

dari 10 rt dan dikelompokkan menjadi 2 dusun. Berdasarkan keadaan demografi 

merupakan transmigrasi  tahun 1991. Sampai kurun waktu 2016, perekonomian 

utama masyarakat adalah perkebunan kelapa sawit. Kedua faktor -faktor 

perubahan sosial masyarakat di Desa Bakti Mulya dari tahun 1991-2016  dapat 

dilihat dari berbagai aspek perubahan sosial masyarakat di desa Bakti Mulya, 

diantaranya yaitu perubahan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama dan 

kesehatan. Ketiga adanya faktor-faktor perubahan sosial menimbulkan adanya 

dampak perubahan sosial pada masyarakat desa Bakti Mulya dari tahun 1991- 

2016 yaitu dampak perubahan sosial ekonomi dan dampak perubahan sosial 

budaya yang menimbulkan adanya dampak positif dan negatif sehingga 

mengubah kehidupan masyarakat dari yang tradisonal menjadi modernisasi. 
 

 


