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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan dalam bermasyarakat merupakan sebuah hal penting yang 

dialami oleh setiap manusia, tanpa adanya kehidupan bermasyarakat, manusia 

merupakan makhluk social yang cenderung tidak mampu hidup sendiri dan 

membutuhkan keberadaaan orang lain. Masyarakat merupakan sebuah sistem 

yang secara cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Perubahan adalah 

sebuah keadaan yang mengakibatkan perbedaan antara masa kini, masa 

lampau, maupun masa mendatang. Perubahan biasanya terjadi secara otomatis 

sesuai dengan bertumbuhnya kepentingan masyarakat. Setiap aktivitas maupun 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menyebabkan sebuah perubahan. 

Karena tujuan dari dilakukannya sebuah aktivitas ataupun kegiatan yaitu untuk 

mengalami sebuah perubahan. Beberapa faktor yang dapat mendorong 

terjadinya perubahan yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Yahya 

Buwaiti, 2011). 

Beberapa waktu belakang ini masyarakat dihadapkan pada suatu 

kondisi yang berbeda dari biasanya, kondisi ini merupakan pertama kali 

dialami oleh manusia di muka bumi pada akhir Tahun 2019 sampai saat ini. 

Adapun yang menyebabkan kondisi saat ini berbeda dari biasanya yaitu karena 

adanya sebuah wabah baru bernama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Wabah ini menyerang seluruh dunia termasuk negara Indonesia, hal ini secara 

tidak langsung membawa masyarakat untuk mengalami sebuah perubahan. 

Penyebaran Covid-19 mulai terjadi di penghujung Desember 2019 di wilayah 

Wuhan Cina dan konfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia terjadi pada 

Maret 2020. Virus ini meyebar dengan sangat cepat dan memakan korban jiwa 

yang tidak sedikit. Menurut data yang dilansir dari berita harian Kompas 

Tanggal 25 Januari 2021 jumlah pasien yang mengalami sakit Covid-19 makn 

bertambah dari semula 9.994 pasien kini bertambah hingga 999.256 pasien. 

Sementara kasus kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 juga mengalami 

pertambahan sebanyak 294 orang perhari sehingga saat ini pasien terkonfirmasi 
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positif dan meninggal akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 28.132 orang 

(Haryanti, 2020). 

Beberapa langkah himbauan telah dikeluarkan pemerintah kepada 

masyarakat dalam upaya antisipatif penyebaran virus Covid-19 yaitu menjaga 

imunitas dengan melakukan pola hidup sehat, memakai masker jika keluar 

rumah atau berada di tempat umum guna menjaga tubuh agar virus tidak rentan 

masuk dalam tubuh, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, tidak 

diperkenankan untuk mengadakan acara yang mengundang khalayak ramai 

sehingga mengakibatkan kerumunan, memperbanyak asupan air putih karena 

air putih merupakan minuman alami yang menyehatkan tubuh selanjutnya 

pemerintah juga memberi beberapa anjuran yang biasanya dinamakan protokol 

kesehatan. Pemerintah menetapkan kasus ini sebagai bencana non alam  

mengacu pada Pasal 7 Ayat 2 UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana (Setyawati, 2020). Oleh karena itu pemerintah secara tegas untuk 

melakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan 

guna menurunkan angka kasus positif korona yang selalu melonjak naik. 

Akibat dari adanya pandemi ini permasalahan-permasahan sosial mulai 

bermuculan sehinga mendorong adanya perubahan kehidupan sosial 

masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan kontak dengan 

yang lain seperti melakukan interaksi perihal apapun antara individu satu 

dengan individu lainnya. Adanya pandemi seperti saat ini maka masyarakat 

cenderung kesulitan dalam melakukan aktivitas dengan orang lain. Hal tersebut 

dipermudah dengan terciptanya sebuah tatanan baru yang sering disebut 

dengan new normal. Sigit Pamungkas, salah satu Dosen Politik dari Universitas 

Gajah Mada menyebut kondisi saat ini sebagai era new normal atau disebut 

dengan sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Hal ini merupakan bentuk 

penyesuaian kehidupan baru dalam menghadapi pandemi yang belum usai. 

Sigit menjelaskan cara ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi 

beberapa permasalahan yang muncul pada masa pandemi dalam kehidupan 

sehari-hari (Andrian, 2020).  
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Kondisi pandemi seperti saat ini merupakan hal yang tidak biasa dan 

menyebar keseluruh belahan dunia bahkan hingga ke pelosok negeri. Beberapa 

kabupaten, kecamatan, desa maupun dusun juga mengalami dampak dari 

adanya pandemi ini. Contoh dampak adanya pandemi juga dirasakan oleh satu 

kabupaten di Pulau Jawa yakni Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi adalah 

sebuah kabupaten yang  eksis dalam dunia pariwisata. Di Banyuwangi sendiri 

terdapat sebuah desa adat yang masih banyak terdapat masyarakat asli Suku 

Osing yang bermukim di Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Desa ini 

merupakan Desa Adat Wisata Osing didasarkan pada Surat Keputusan Daerah 

Tingkat II Banyuwangi Nomor 401 Tahun 1996 (JDIH, 2021). Pariwisata 

dengan basis kebudayaan, tradisi dan adat istiadat menjadi potensi yang 

dikembangkan di desa ini. Desa Kemiren memang sangat terkenal dengan ciri 

khasnya yang memiliki sejumlah tradisi salah satunya adalah Tradisi Tumpeng 

Sewu, Tradisi Mepe Kasur, Tradisi Barong Ider Bumi, Tradisi Nguyah Sirih, 

dan lain sebagainya. Adanya kondisi pandemi saat ini mengakibatkan beberapa 

aspek di dalam desa ini mengalami sebuah perubahan baik dari ritual yang 

biasa dilakukan maupun beberapa aspek sosial lain yang mengakibatkan 

adanya perubahan. Konteks perubahan sosial masyarakat yang dialami oleh 

Masyarakat Desa Kemiren dapat menjadi sebuah bahan materi berumuatan 

lokal bagi pembelajaran IPS di sekolah.  Pembelajaran IPS dengan muatan 

materi lokal diharapkan dapat menyajikan proses pembelajaran yang lebih 

bermakna dan dekat dengan dunia sekitar siswa. 

 

B. Masalah Atau  Topik Bahasan 

Berlandaskan pada penjabaran latar belakang tersebut, rumusan masalah 

pada makalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perubahan sosial masyarakat Desa Kemiren di masa pandemi? 

2. Bagaimana dampak dari adanya perubahan sosial di Desa Kemiren pada 

masa pandemi? 

3. Bagaimana kontekstualisasi dari adanya perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat Desa Kemiren dalam bentuk materi ajar IPS bermuatan lokal? 
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C. Tujuan  

Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perubahan sosial masyarakat Desa Kemiren di masa 

pandemi. 

2. Mendeskripsikan perubahan sosial masyarakat Desa Kemiren di masa 

pandemi. 

3. Mendiskripsikan kontekstualisasi dari adanya perubahan sosial yang terjadi 

pada masyarakat Desa Kemiren dalam bentuk materi ajar IPS bermuatan 

local. 
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PEMBAHASAN 

 
A. Perubahan Sosial Masyarakat Desa Kemiren di Masa Pandemi 

Perubahan sosial meruapakan sebuah perubahan yang terjadi mencakup 

sistem sosial dalam suatu waktu yang berlainan (Sztompka, 2011). Helper 

berpendapat bahwa  perubahan sosial dapat didefinisikan perubahan struktur 

sosial yang terjadi pada seseorang, interaksi sosial, fungsi struktur masyarakat, 

hubungan struktur pada masyarakat, serta munculnya tatanan baru sebuah 

masyarakat (Nanang Martono, 2014). 

JL Gilin dan JP Gilin menjelaslan perubahan sosial sebagai penerimaan 

sebuah variasi dari cara-cara hidup, yang terjadi sebagai akibat dari kondisi 

geografis yang berubah, kebuadayaan materil, ideologi, komposisi penduduk, 

karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Jika melihat pendapat dari JL Gilin dan JP Gilin makna tersebut kontekstual 

dengan kondisi masyarakat saat ini yang mengalami perubahan, dimana 

penyebaran virus Covid-19 mampu merubah kondisi geografis, kebudayaan , 

hingga komposisi penduduk.  

Beberapa waktu ini kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, 

dengan adanya pandemi Covid-19 dialami oleh masyarakat. Respon terhadap 

krisis pandemi Covid-19 adalah dikeluarkan kebijakan New Normal. New 

Normal adalah kebijakan baru yang dipilih oleh pemerintah sebagai pilihan 

dalam menghadapi pandemi. Implikasi dari hal ini adalah terjadinya perubahan 

kehidupan masyarakat, termasuk pada masyarakat Desa Kemiren. Perubahan 

yang ditemukan pada kehidupan masyarakat Desa Kemiren yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perubahan Gaya Berperilaku 

Pengaruh besar di era new normal membawa masyarakat melakukan 

sebuah perubah terhadap gaya hidup hal ini terjadi pada masyarkat yang 

berada di Kawasan Adat Desa Kemiren. Sikap keterbukaan dan keramahan 

yang melekat pada Masyarakat Suku Osing kini mulai berubah akibat 

adanya kondisi new normal yang mana masyarakat diperintah supaya 
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menaati segala aturan terkait protokol kesehatan. Masyarakat suku osing 

menyadari bahwa hal itu dilakukan demi kebaikan bersama sehingga 

mereka juga mengikuti dan membatasi interaksi terhadap sesama warga 

Desa Kemiren maupun tamu yang datang. 

2. Perubahan Pariwisata Adat  

Desa Kemiren merupakan cagar budaya masyarakat Osing 

berdasarkan ketetapan pemerintah. Desa kemiren merupakan sebuah desa 

yang memberikan konsep wisata berbasis kearifan lokal dimana konsep 

ekoturisme diusung untuk mengembangkan pariwisata berwawasan 

lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan 

sosial budaya serta ekonomi masyarakat lokal. Desa Adat Osing juga 

memperoleh sertifikasi sebagai desa pariwisata berkelanjutan oleh 

Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable 

Tourism Council (LS-Pro-ISTC). Sebuah pengalaman pariwisata 

ditawarkan seperti menikmati masakan kuliner khas suku osing maupun 

aktivitas tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat. Semenjak 

adanya new normal kondisi ini menyebabkan perubahan pada pariwisata 

adat yang berada di Desa Adat Kemiren. Menurut Pokdarwis sendiri 

biasanya menerima jumlah wisatawan dalam kapasitas besar namun saat 

ini dibatasi hanya berupa small group seperti rombongan keluarga yang 

terdiri hanya 4-5 orang saja. Sedangkan untuk menikmati acara tradisi di 

desa ini orang yang berada diluar kawasan adat harus menunjukkan surat 

vaksinasi maupun Rapid Antigen maupun PCR namun untuk mereka yang 

berada asli pada kawasan tersebut mereka tetap harus menjaga jarak 

namun dipersilahkan untuk menikmati acara seperti proses ider bumi. 

Melalui wisata dengan konsep hybrid yang pertama di Indonesia kini 

wisatawan dari luar bisa untuk menyaksikan tradisi yang berada di desa 

adat kemiren hal ini juga merupakan salah satu perubahan yang terjadi 

pada kondisi new normal. Berdasarkan faktor perubahan sosial hal ini 

terjadi karena adanya penemuan baru yang mengubah cara interaksi 

individu. 
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3. Perubahan Aspek Perekonomian  

Mata pencaharian sebagai besar Masyarakat Suku Osing Desa 

Kemiren adalah petani namun tidak dipungkiri karena adanya 

perkembangan yang pesat dalam pariwisata di Desa Kemiren maka 

banyaknya lapangan pekerjaan seperti penyedia home stay, penyedia 

kuliner khas Banyuwangi dan lain sebagainya. Namun memasuki kondisi 

pandemi pada era new normal ini banyak masyarakat yang awalnya 

mereka memiliki pekerjaan tambahan selain petani kini mereka terpaksa 

harus kehilangan. pekerjaan tersebut. Di dalam Teori siklus dijelaskan 

bahwa banyak tahapan harus dilalui masyarakat, dimana proses 

transformasi tersebut tidak akanberakhir di tahap kesempurnaan akhir 

namun kembali ke tahap awal untuk peralihan. Mereka yang memiliki 

pekerjaan tambahan seperti pemilik home stay, juru masak, buruh kerupuk 

dan pegiat seni mereka harus kembali ke pekerjaan awal yaitu sebagai 

petani maupun pengelolah lahan. 

4. Perubahan Budaya 

Desa Kemiren adalah desa adat yang hingga saat ini menjaga adat dan 

tradisi warisan leluhur. Mereka selalu rutin menjalankan ritual yang ada 

seperti ritual adat ider bumi maupun Tumpeng Sewu dan Mepe Kasur. 

Dalam kondisi new normal seperti saat ini mereka tidak merubah adat 

yang selalu diterapkan karena mereka masih meyakini bahwa jika ritual ini 

tidak di laksanakan nanti pastinya ada hal buruk yang akan menimpa pada 

kehidupan masyarakat suku osing di Desa Kemiren. Transformasi yang 

terjadi hanya terlihat pada tata cara pelaksaannnya saja biasanya mereka 

mengundang khalayak ramai namun ditengan kondisi new normal mereka 

tidak lagi mengundang khalayak ramai. Mereka tetap melakukan ritual 

meskipun di tengah kondisi new normal untuk pelaksanaanya mereka tetap 

mematuhi protokol kesehatan dan menyediakan multivitamin bagi mereka 

sesepuh di desa ini. Pelaksaannya hanya terdiri dari maksimal 20 orang 

saja. Menurut karakteristik perubahan sosial menyebutkan bahwa adanya 

perubahan sosial mengakibatkan perkembangan untuk terus mengalami 
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tranformasi sosial secara cepat maupun lambat.  Adanya pandemi Covid-

19 berdampak pada masyarakat di Desa Kemiren dalam bentuksebuah 

perubahan secara cepat dan tidak disangka sebelumnya.  

Perubahan akibat adanya Covid-19 juga terjadi di lembaga 

masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Hal ini bisa terlihat pada 

perubahan lembaga desa dan juga lembaga pokdarwis di Desa Kemiren. 

Berdasarkan teori perubahan sosial yaitu teori evolusi dijelaskan bahwa 

perubahan sosial memiliki arah tetap yang diikuti oleh semua masyarakat 

melalui urutan tahapan yang sama dari tahap awal perkembangan sampai 

pada tahap akhir perkembangan. Di dalam teori evolusi juga dipercaya 

bahwa tercapainya tahap akhir menandai berakhirnya perubahan 

evolusioner pada saat itu juga (Paul B Harton, 2015). Hal ini juga terlihat 

pada perkembangan kasus Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat 

melalui tahap dari awal hingga saat ini. Teori siklus menjelaskan bahwa 

masyarakat harus melalui banyak tahapan, tetapi mereka percaya bahwa 

proses transformasi sosial tidak berakhir pada tahap kesempurnaan akhir, 

tetapi kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya (Paul B Harton, 

2015). Dalam teori ini digambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda 

yang berputar. Teori fungsional menjelaskan bahwa Para pendukung teori 

ini percaya bahwa setiap elemen masyarakat menyeiakan fungsi bagi 

elemen masyarakat lainnya. Perubahan pada satu aspek masyarakat juga 

akan menyebabkan perubahan pada aspek lainnya. Orang beranggapan 

bahwa perubahan akan mengganggu keseimbangan masyarakat. Setelah 

perubahan ini diintegrasikan ke dalam budaya (ke dalam gaya hidup 

masyarakat), proses destruktif berhenti. Oleh karena itu, menurut teori ini 

unsur budaya baru yang memiliki fungsi sosial akan diterima, sedangkan 

unsur budaya yang tidak berfungsi akan ditolak. Menurut penganut teori 

konflik, perubahan konstan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

adalah konflik sosial, bukan perubahan. Perubahan hanyalah hasil dari 

konflik sosial, yaitu konflik antara kelas penguasa dan kelompok tertindas. 



 

9 
 

Ketika konflik sosial terus terjadi maka disitu pula terjadinya sebuah 

perubahan.  

Berdasarkan bentuk perubahan sosial adanya pandemi di Desa 

Kemiren merupakan perubahan sosial besar karena perubahan ini  

membawa pengaruh besar pada masyarakat. Dari mulai perubahan cara 

bersosialisasi dan berinteraksi, perubahan dalam mencari penghasilan 

maupun perubahan pada acara ritual yang berjalan. Perubahan ini juga 

merupakan sebuah perubahan yang tidak direncakan sebelumnya. 

Perubahan yang terlihat di lapangan yaitu perubahan dalam cara interkasi 

dan bersosialisasi Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren. Masyarakat 

Suku Osing dikenal dengan masyarakat yang ramah, guyub serta rukun 

namun dengan adanya pandemi mereka jadi lebih tertutup dalam 

berinteraksi hal ini juga berkaitan tentang aturan pemerintah yang tertulis 

pada surat edaran Nomor : 470/100/429.503.02/2020. Surat ini berisi 

tentang himbauan terkait antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi 

seluruh warga Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan surat yang ditulis oleh Kepala Desa Bapak Mohammad Arifin 

maka prosesi ritual adat juga mengalami perubahan. Bapak Mohammad 

Arifin juga menjelaskan adanya pembatasan pada pelaksanaan acara ritual 

tersebut dimana yang melaksanakan hanya sebanyak 20 orang saja dengan 

menggunakan protokol kesehatan yang tetat serta pemberian multivitamin 

agar tidak terserang virus Covid-19. Menurut Cak Edi perubahan juga 

terjadi pada pariwisata adat dimana wisatawan bisa menikmati acara ritual 

adat ditengah pandemi melalui media online yang disediakan.  

Pada bulan Februari tahun 2021 lalu pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi menyelenggarakan 102 event Banyuwangi Festival 2021 

secara virtual dimana pembukaan ini langsung dibuka oleh menteri 

Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno. Melalui konsep Colorful 

Hybrid semua agenda wisata atraksi secara daring maupun luar jaringan 

ditampilkan hal ini juga dilakukan pada wisata adat yang berada di Desa 

Kemiren.  Dalam segi perekonomian masyarakat Suku Osing Desa 
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Kemiren juga mengalami perubahan. Sebelum adanya pandemi 

Masyarakat Suku Osing berprofesi sebagai petani disamping itu mereka 

sebagai besar juga giat dalam kesenian maupun memiliki bisnis sampingan 

seperti kuliner. Namun setelah adanya pandemi mereka tidak bisa lagi 

mendapat penghasilan tambahan dikarenakan sepinya jumlah wisatawan 

yang menginap ataupun sekedar berkunjung di Desa Kemiren sehingga 

saat ini mayoritas Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren kembali hanya 

berprofesi sebagai petani saja. 

 

B. Dampak Perubahan Sosial yang Terjadi di Desa Kemiren pada Masa 

Pandemi 

 

Akibat adanya Covid-19 yang memiliki banyak dampak yang 

ditimbulkan salah satunya dampak akibat adanya peraturan di kondisi new 

normal. Dampak-dampak ini berputar pada segala aspek kehidupan masyarakat 

terutama pada Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren dampak ini bisa terjadi 

pada sektor pariwisata adat, ritual adat maupun ekonomi masyarakat setempat. 

Dalam hal ini Masyarakat Osing di Desa Kemiren mengalami banyak dampak 

yang terjadi seperti dampak sosial budaya yaitu dengan adanya pemberlakuan 

pembatasan berskla besar yang membuat masyarakat tidak bisa berinteraksi  

begitu juga dalam pelaksaan ritual adat seperti Ider Bumi dan tumpeng sewu. 

Peniadaan kegiatan festival yang tidak bisa digelar seperti acara kopi sepuluh 

ewu. Pengurangan jumlah wisatawan merupakan salah satu dampak yang 

mengakibatkan banyak home stay tutup dan mengalami pailit. Adanya 

pengurangan ini membuat perekonomian masyarakat juga berkurang meskipun 

Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren mayoritas berprofesi sebagai petani 

namun banyak juga mereka yang menggantungkan hidup pada kesenian 

sehingga adanya pandemi ini memiliki dampak yang cukup signifikan. 

Dampak ini juga dirasakan oleh buruh tani yang biasanya mereka mendapat 

tambahan dari adanya wisata adat dengan masuknya masa pandemi mereka 

tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 

 



 

11 
 

C. Kontekstualisasi Perubahan Sosial Masyarakat Desa Kemiren sebagai 

Materi Ajar IPS Bermuatan Lokal 

 

Perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat Suku Osing di Desa 

Kemiren di Era New Normal ini dapat menjadi sebuah konteks nyata bagi 

peserta didik untuk memahami materi tentang perubahan sosial masyarakat. 

Kontekstualisai dalam proses pembelajaran sendiri bertujuan untuk 

menempatkan peserta didik pada posisi yang semestinya. Peserta didik berhak 

untuk memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, potensi dan 

gaya belajar setiap individu tanpa membuat peserta didik tersebut imajinatif 

dan di awang-awang memahami materi yang disajikan terutama untuk 

pembelajaran IPS. Hal ini dapat dicapai dengan menyajikan proses 

pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan, kejadian dan peristiwa yang 

terjadi di sekitar peserta didik. Peserta didik dapat difasilitasi untuk berfikir 

secara mandiri, inovatif dan kreatif melalui penyajian materi-materi 

pembelajaran yang kontekstual. 

Perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat Suku Osing di Desa 

Kemiren di Era New Normal dapat dikontekstualisasikan dengan materi yang 

tersaji dalam kurikulum pembelajaran IPS di madrasah. Materi dalam konteks 

perubahan sosial Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren di Era New Normal 

terdapat pada kompetensi dasar 3.2 pembelajaran IPS Kelas IX Semester 

Ganjil. Adapun rumusan kompetensi dasar yaitu; menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya Bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Indikator dari kompetensi dasar 

tersebut meliputi; mendiferensiasikan faktor penyebab dan penghambat 

perubahan sosial budaya, menguraikan faktor penyebab dan faktor penghambat 

perubahan sosial budaya, menganalisis dampak positif dan negatif perubahan 

sosial budaya terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. 

Rumusan kompetensi dasar dan indikator tersebut memberikan sebuah 

gambaran bahwa perubahan sosial pada Masyarakat Suku Osing di Desa 

Kemiren di Era New Normal sangat representatif dijadikan sebagai bahan 
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materi kontekstual yang dapat memaknai proses pembelajaran peserta didik 

dengan berorientasi pada peristiwa sosial di lingkungan sekitar peserta didik. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perubahan sosial merupakan sebuah perubahan sistem sosial dalam 

suatu waktu yang berlainan. Adapun perubahan yang terjadi pada Masyarakat 

Desa Kemiren berupa perubahan gaya hidup, perubahan pariwisata adat, 

perubahan aspek perekonomian, perubahan budaya. Dampak dari perubahan 

sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Kemiren berimbas juga  pada sektor 

yang berada di Desa Kemiren seperti sektor budaya, ekonomi maupun 

pariwisata yang berada pada kawasan adat. Perubahan sosial pada Masyarakat 

Desa Kemiren di Era New Normal  dengan segala dampak penyerta sangat 

representatif dijadikan sebagai bahan materi kontekstual yang dapat 

memaknai proses pembelajaran peserta didik dengan berorientasi pada 

peristiwa sosial di lingkungan sekitar peserta didik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, adapun saran yang bisa 

diberikan penulis adalah bagaimana kemudian materi-materi IPS dengan 

muatan materi lokal dengan konteks di daerah masing-masing dapat lebih 

dikembangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Abdullah, I, Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaannya Menjelang Abad-21. 

Yogyajarta: Pustaka Pelajar, 2021. 

Azis, A, Ilmu Alamiyah Dasar Ilmu Sosial Ilmu Budaya Dasar (IAD-ISD-IDS). 

Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. 

Buwaiti, Y, Dampak Sosial Budaya dari Perkembangan Pariwisata di Jambi 

Studi kasus Jasa Hiburan Umum di Kecamatan Pasar Sukomadya Jambi. 

Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. 

Habibi, A, “Normal Baru Paca Covid-19. A’dalah : Buletin Hukum dan 

Keadilan”, Vol 4 no 1, p. 198.  

Harton, P. B, Sosiologi : Edisi 6. Jakarta: Erlangga, 2015. 

Martono, N, Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Post 

Modern, dan Postkolonial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2014. 

Razak, Y, Sosiologi Sebuah Pengantar : Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif 

Islam. Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, 2011. 

 

 



 

15 
 

 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

SERTIFIKAT
Nomor: B. 182/Un.22/3/PP.00.9/03/2022

diberikan kepada:

sebagai

Dalam diskusi periodik dosen dengan judul:

Anindya Fajarini, M. Pd.

PEMATERI

“ Perubahan Sosial Masyarakat pada Masa Pandemi dan Kontekstualisasinya
sebagai Materi Ajar IPS Bermuatan Lokal ”

Yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Sains Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Mengetahui,
Dekan FTIK

Prof. Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I.
NIP 19640511 199903 2 001

Jember, 15 Maret 2022
Ketua Jurusan Pendidikan Sains

Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.
NIP 19800306 201101 2 009


	MAKALAH DISPER 2022.pdf (p.1-18)
	Sertifikat Diskusi Periodik Anindya Fajarini, M. Pd. (1).pdf (p.19)

