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Penelitian ini

pertambangan terhadap kondisi sosial 

Ternate Selatan. Jenis penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah

mendeskripsikan has

bentuk angka sera dianalisis dan di olah dalam bentuk analisis statistic

penelitian bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan  Kota Ternate Selatan. 

Populasi dalam penelitian berjumlah

acak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara/angket dan studi 

dokumentasi. 

Berdasarkan h

pertambangan galian C terhadap masyarakat setempat yang dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat 

dampak perubahan di daerah tersebut yang dimana terdapat perubahan pengunaan 

lahan atau dengan mudah mencari mata pencaharian serta dampak yang ditimbul 

akibat aktifitas pertambangan serta

kedudukan individu dan keluarga setela

Kata Kunci: Pengaruh Aktivitas p

iv 

Abstrak 

Wahyuni M Nur 2020 pengaruh aktifitas pertambanggan galian C terhadap 

masyarakat Kelurahan Kalumata Kota T

Pembimbing Dr. Ir. Adnan Sofyan, M.P dan Dr. Bahtiar, S.Pd., M.si

ini berujuan untuk mengetahui aktifitas dan dampak aktifitas 

mbangan terhadap kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota 

. Jenis penelitian ini mengunakan. 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskript

mendeskripsikan hasil dari semua data yang diperoleh serta diwujudkan dalam 

bentuk angka sera dianalisis dan di olah dalam bentuk analisis statistic

penelitian bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan  Kota Ternate Selatan. 

Populasi dalam penelitian berjumlah 235 KK sedangkan sampel 70 s

acak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara/angket dan studi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh aktivitas 

pertambangan galian C terhadap masyarakat setempat yang dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk merubah pola hidup serta dap

dampak perubahan di daerah tersebut yang dimana terdapat perubahan pengunaan 

ngan mudah mencari mata pencaharian serta dampak yang ditimbul 

rtambangan serta terdapat pengaruh social menin

kedudukan individu dan keluarga setelah adanya pertambangan galian C ini.

Pengaruh Aktivitas pertambangan dan perubahan sosial  masyarakat 

lian C terhadap 

Ternate Selatan. 

Pembimbing Dr. Ir. Adnan Sofyan, M.P dan Dr. Bahtiar, S.Pd., M.si 

mengetahui aktifitas dan dampak aktifitas 

masyarakat di Kelurahan Kalumata Kota 

antitatif deskriptif  yang 

dari semua data yang diperoleh serta diwujudkan dalam 

bentuk angka sera dianalisis dan di olah dalam bentuk analisis statistic. Lokasi 

penelitian bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan  Kota Ternate Selatan. 

sedangkan sampel 70 sampel secara 

acak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara/angket dan studi 

pengaruh aktivitas 

pertambangan galian C terhadap masyarakat setempat yang dapat memberikan 

dapat memberikan 

dampak perubahan di daerah tersebut yang dimana terdapat perubahan pengunaan 

ngan mudah mencari mata pencaharian serta dampak yang ditimbul 

ngkat dilihat dari 

adanya pertambangan galian C ini. 

masyarakat . 


