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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan 

dan pertimbangan serta kajian dalam menulis penelitian ini, adapun penelitian 

terdahulu yang dijadikan perbandingan antara lain : 

 Pertama, penelitian atas nama Azhary Purnama (Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah 

Malang), yang dilakukan pada tahun 2009 dengan judul skripsi “Proses 

Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Dampaknya terhadap 

Perubahan perilaku Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Tanak Awu Kec. Pujut 

Kab. Lombok Tengah”. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif 

dengan jenis ex post facto, yakni meneliti peristiwa yang telah telah terjadi dan 

kemudian menunut kebelakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-

faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa 

yang diteliti , hasil penelitian ini adalah proses pembangunan Bandara Internasional 

Lombok (BIL) memberikan dampak secara prilaku sosial dan ekonomi bagi 

masyarakat Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, dampak secara 

sosial yang dirasakan masyarakat antara lain adalah berkurangnya kebiasaan 

kekeluargaan antar masyarakat setelah munculnya proyek pembangunan bandara, 

selain itu juga terjadi konflik yang mengakibatkan tindakan kriminal seperti 
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pencurian, pengusiran bahkan hingga melibatkan kontak fisik antara warga dengan 

pihak pelaksana proyek bandara, secara ekonomi juga masyarakat banyak yang 

kehilangan pekerjaan karena lahan pertanian mereka berubah menjadi lahan 

pembangunan bandara, yang mana dalam proyek ini juga masyarakat tidak 

dilibatkan dalam pembangunan sehingga sangat mempengaruhi masyarakat secara 

ekonomi, sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut mengakibatkan banyak 

perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok 

Tengah.                

 Kedua, penelitian atas nama Reno Pumadiansyah ( Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, 

Medan) yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Pengaruh Kehadiran 

Bandara Kualanamu terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Aras Kabu Kec. 

Beringin Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kehadiran Bandara Kualanamu terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa 

Aras Kabu, Kec. Beringin Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini menggunakan 

tipe penelitian eksplanatif yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel 

yang akan di hipotesakan yang membuktikan bagaimana pengaruh antara variabel 

yaitu, pengaruh kehadiran Bandara Kualanamu terhadap sosial ekonomi 

masyarakat Desa Aras Kabu, Kec. Beringin Kabupaten Deli Serdang, adapun hasil 

penelitian ini adalah kehadiran Bandara Kualanamu cukup diterima masyarakat dan 

dianggap memperbaiki kehidupan warga dengan kesempatan kerja yang didapat 

dan penghasilan yang menurut masyarakat lebih baik, namun juga masih kurang 

perhatian dari pihak bandara karena perhatian lebih dipusatkan pada peningkatan 
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pendapatan (ekonomi) akan tetapi peningkatan di bidang lainnya atau bidang non 

ekonomi seperti sektor sosial, kesehatan dan lain-lain masih kurang diperhatikan.  

 Ketiga, penelitian atas nama Imma Ismaniar (Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung) yang 

dilakukan pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Dampak Pembebasan Tanah 

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Terhadap Perubahan Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kertajati Kabupaten Majalengka”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak pembebasan tanah pembangunan BIJB 

terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kertajati dan mengetahui 

perubahan produktivitas pertanian masyarakat di sekitar Kertajati, metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methode 

yaitu metode penelitian yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian ini mnyimpulkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek BIJB ini tidak 

berdampak pada perubahan pengeluaran konsumsi masyarakat karena uang ganti 

rugi digunakan untuk membeli aset yang hilang seperti sawah dan rumah, selain itu 

pembebasan lahan ini juga tidak mempengaruhi profesi masyarakat, karena 

masyarakat yang terdampak pembangunan banyak yang berpindah ke lokasi 

lainnya namun tetap bekerja sebagai petani.      

 Hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan secara garis besar memiliki 

kesamaan  dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bagaimana arah 

penelitian ditujukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pembangunan 

bandara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak 

pembangunan, akan tetapi beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti antara lain: Perbedaan yang dilakukan 
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dengan peneliti pertama adalah peneliti ingin lebih memfokuskan penelitian pada 

perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Grogol dengan 

hadirnya proyek pembangunan Bandara Terpadu Kediri, sedangkan peneliti 

pertama lebih fokus pada perubahan prilaku sosial ekonomi masyarakat yang 

terdampak pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Tanak Awu 

Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah. Peneliti kedua menjelaskan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat di Desa Aras Kabu Kec. Beringin Kabupaten Deli Serdang 

pasca berdirinya Bandara Kualanamu, sedangkan peneliti lebih memfokuskan 

penelitian pada perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat pada saat 

proses pembangunan Bandara Kediri sehingga dampak atau perubahan sosial 

ekonomi masyarakat yang diteliti juga berbeda. Peneliti ketiga menjelaskan 

bagaimana dampak dari pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara 

Internasional Jawa Barat (BIJB) bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat di 

sekitar Kertajati Kabupaten Majalengka, peneliti ketiga menitik beratkan penelitian 

pada uang yang diterima masyarakat dari proses pembebasan lahan dan dampaknya 

bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pembebasan lahan 

BIJB, sedangkan peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana proses perubahan 

sosial ekonomi masyarakat dengan munculnya proses pembangunan bandara secara 

menyeluruh tidak hanya berfokus pada aspek-aspek pembebasan lahan masyarakat 

saja.         

B. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

 Pandangan mengenai perubahan sosial memerlukan pemahaman yang 

dimulai dengan mendefinisikan konsepnya, ada beragam definisi tentang 
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perubahan sosial yang kebanyakan definisi tersebut membicarakan definisi dalam 

arti yang sangat luas selain itu menurut Sztompka definisi perubahan sosial yang 

dikemukakakan oleh para ahli terdapat penekanan pada jenis perubahan yang 

berbeda,namun sebagian besar mereka memandang penting perubahan struktural 

dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antar unsur-unsur masyarakat4. Ritzer 

menyatakan perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, 

kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu, sedangkan 

Macionis menyatakan perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi 

masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku waktu tertentu5. Penekanan 

yang dilakukan para ahli dalam mendefinisikan perubahan sosial dititikberatkan 

pada perubahan strukural, karena perubahan struktural lebih mengarah kepada 

perubahan sistem sebagai keseluruhan ketimbang perubahan dalam sistem sosial 

saja. Struktur sosial merupakan sejenis kerangka pembentukan masyarakat dan 

operasinya, jika strukturnya berubah maka semua unsur lain cenderung berubah 

pula.     

 Definisi lainnya menurut Gillin John dan John Philip Gillin mengatakan arti 

perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah 

diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan 

material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun 

penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.6 Samuel Koenig juga secara singkat 

mengatakan bahwa bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi 

                                                           
4 Sztompka, Piotr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 5 
5 Ibid 
6 Ranjabar, Jacobus. 2017. Perubahan Sosial ; Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori 
Pembangunan. Bandung: Alfabeta. Hal. 5  
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yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, modifikasi-modifikasi mana 

terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern, melalui uraian diatas bahwa 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat berpusat pada penekanan perubahan 

strukural dan bisa terjadi dalam berbagai tingkat masyarakat baik makro, mezo, dan 

mikro, sehingga seluruh masyarakat bisa mengalami perubahan sosial. Secara garis 

besar dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-

aspek struktur dari suatu masyarakat, ataupun karena terjadinya perubahan dari 

faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, 

serta perubahan sistem hubungan sosial, maupun perubahan pada lembaga 

kemasyarakatannya.  

2. Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tentu berbeda antara satu wilayah 

dengan wilayah lainnya, ada perubahan yang lambat adapula yang cepat perbedaan 

ini merupakan bentuk perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial ini antara 

lain : 

 Perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat 

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat umumnya disebut 

revolusi. Hal pokok dari revolusi adalah terdapatnya perubahan yang terjadi 

dengan cepat, disamping itu perubahan tesebut menyangkut dasar-dasar 

atau sendi-sendi pokok kehidupan manusia. Sedangkan perubahan-

perubahan sosial yang berlangsung lama, dan serangkaian perubahan kecil 

yang saling mengikuti dan sangat lamban, perubahan ini dinamakan evolusi.  
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Perubahan secara lambat umumnya terjadi tanpa perencanaan terlebih 

dahulu, evolusi terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan 

diri dengan kepentingan-kepentingan, keadaan-keadaan, dan kondisi-

kondisi baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat. 

Rangkaian perubahan-perubahan itu tidak perlu sejalan dengan serangkaian 

peristiwa-peristiwa pada sejarah masyarakat yang bersangkutan.     

 Perubahan yang besar dan perubahan yang kecil 

Perubahan sosial yang besar pada umumnya adalah perubahan yang 

membawa pengaruh besar pula bagi masyarakat. Perubahan yang terjadi 

sangat besar dan signifikan, misalnya perubahan yang terjadi pada 

industrialisasi masyarakat yang masih agararis tentu memberikan pengaruh 

dan perubahan seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, klasifikasi 

masyarakat dan hal-hal lainya. Sedangkan perubahan sosial kecil adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang 

tidak membawa dampak langsung terhadap masyarakat, misalnya 

perubahan gaya berpakaian atau fashion tidak akan mempengaruhi 

masyarakat secara keseluruhan dan tidak pula menimbulkan perubahan 

signifikan pada lembaga-lembaga masyarakat.  

 Perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan 

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi didalam 

masyarakat karena telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak 

yang menginginkan perubahan, pihak-pihak ini disebut pula agent of 

change atau agen pembaharuan. Agent of change ini adalah seorang atau 

sekelompok orang yang memimpin masyarakat melakukan perubahan pada 
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sistem sosial, selain itu tentu telah mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat untuk memimpin perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang 

tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang tidak direncanakan 

atau dikehendaki, dan terjadi diluar pengawasan masyarakat dan dapat 

menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat, 

misalnya cuaca buruk yang menimpa suatu wilayah nelayan sehingga 

masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang mengakibatkan 

munculnya tindakan kriminal karena tuntutan kebutuhan hidup 

masyarakat.7 

 

C. Pembangunan    

1. Pengertian Pembangunan 

 Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus oleh sutau negara untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih baik8, sedangkan Rogers mengartikan pembangunan secara sederhana 

yaitu perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang 

diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa9. Secara umum orang beranggapan 

bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata 

yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan 

kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. 

                                                           
7 Sztompka, Piotr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 21 
8 Todaro, Michael P & Burhanuddin. 1987. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: 
Erlangga. Hal. 86-87  
 
9 Harun, Rochajat & Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada. Hal. 3 
 



 

18 
 

Pembangunan sendiri apabila di telaah lebih dalam dari pengertian dasarnya maka 

pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam 

konteks, dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu.  

 Pembangunan memiliki banyak persamaan kata dengan beberapa istilah 

lain, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi, dari kata-

kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan kearah 

yang lebih positif. Melalui konteks pemahaman ini oleh karenanya makna 

pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk 

kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan dilihat dari 

konteks sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan, sehingga secara singkat 

dampat disimpulkan bahwa pembangunan menjelaskan proses dan usaha untuk 

meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur dan sebagainya, 

seiring perkembangannya lambat laun pembangunan sebagai teori berubah dan 

menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan menjadi paradigma dalam 

perubahan sosial.10     

 Konsep pembangunan yang erat kaitannya dengan perubahan sosial ternyata 

banyak mendapat kritik dalam berbagai kajian ilmu sosial, karena teori 

pembangunan yang berkembang dan banyak diterapkan terapaku pada 

pembangunan yang bersifat fisik, sehingga orientasinya mengarah pada 

kapitalisme. Kritik terhadap pembangunan sebagai salah satu paradigma dan teori 

perubahan sosial muncul setelah dewasa ini berada pada masa krisis dan mengalami 

                                                           
10 Fakih, Mansour. 2013. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: INSIST 
Press & Pustaka Pelajar. Hal. 13-14 
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kegagalan penerapan di berbagai negara Dunia Ketiga. Teori pembangunan, atau 

yang lebih dikenal dengan paham developmentalisme, selain dikembangakan 

dalam rangka membendung pengaruh dan semangat antikapitalisme bagi berjuta-

juta rakyat di Dunia Ketiga, juga nerupakan siasat baru untuk mengganti formasi 

sosial kolonialisme yang baru runtuh. Diskursus developmentalisme muncul pada 

tahun 1949, yakni saat Presiden Harry S. Truman mengumumkan kebijakan 

pemerintahnya, dan sejak itu ia telah resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat. Developmentalisme dilontarkan dalam era perang 

dingin untuk membendung sosialisme, sehingga ia merupakan bungkus baru dari 

kapitalisme.11 

 Konsep pembangunan dan modernisasi yang kemudian serta merta dianut 

oleh berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga tersebut pada dasarnya merupakan refleksi 

dari paradigma barat tentang perubahan sosial. Development, didentikkan dengan 

gerakan langkah demi langkah menuju higher modernity. Modernitas disini 

merefleksi pada bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi 

seperti yang dialami oleh negara-negara industri. Konsep ini mempunyai akar 

sejarah dan intektualitas perubahan sosial yang diasosiasikan dengan revolusi 

industri di Eropa. Interpetasi konsep pembangunan disebagian besar Dunia Ketiga 

dipahami melulu sebagai general improvement in the standard of living.12 Gagasan 

developmentalisme segera menjadi program massif, justru setelah menjadi doktrin 

politik bantuan luar negeri Amerika, perkembangannya sangat pesat didunia barat 

dan para ahli ilmu sosial memainkan peranan besar dalam mengglobalkan ideologi 

                                                           
11 Ibid, Hal. 197 
12 Ibid, Hal. 202 
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ini, ideologi developmentalisme ini secara cepat berkembang di Dunia Ketiga, dan 

masuk kedalam masing-masing negara berkembang secara mendalam hingga 

sampai di pedesaan dengan pendekatan masing-masing.  

 Seiring perkembangan zaman, ternyata terjadi kekecewaan meluas 

dikalangan teoretisi ilmuwan sosial terutama yang menekuni teori perubahan sosial 

dan pembangunan terhadap developmentalisme, karena dianggap telah gagal 

menjawab berbagai persoalan yang diwariskan oleh pemikir sebelumnya, seperti 

persoalan kelas, dominasi ideologi dan budaya, persoalan gender maupun persoalan 

lingkungan. Contoh kasus yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana 

memecahkan persoalan eksploitasi buruh yang melekat pada sistem ekonomi 

kapitalisme, para konseptor developmentalisme tidak lagi membahasnya. Keadaan 

tersebut membawa pada sikap para penganut developmentalisme yang tidak pernah 

mampu memecahkan krisis perubahan secara mendasar. Developmentalisme juga 

diakui telah gagal untuk dapat menghindari sistem penindasan politik masyarakat. 

Watak dasar postivisme yang menjadi salah satu pilar dalam developmentalisme 

tidak melihat bahwa rekayasa sosial sebagai problematik, akibatnya paham tesebut 

tidak sensitif terhadap masyarakat. Kritik yang bermunculnya berkesimpulan 

menjadikan developmentalisme sebagai masalah lingkungan hidup daripada 

sebagai jalan keluar, pendek kata selama setengah abad, pembangunan berhasil 

menjadi ideologi yang mapan, paradigma mainstream, diskursus yang dominan, 

dan menjadi hegemoni dominan kelompok elit di tingkat global sampai tingkat akar 

rumput.13 

                                                           
13 Ibid, Hal. 202 
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2. Tujuan Inti Pembangunan 

 Pembangunan memiliki tiga komponen dasar, atau nilai inti yang menjadi 

basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan.14 

Tiga komponen dasar menurut Michael P. Todaro  mengutip pendapat dari Profesor 

Denis Goulet disebut sebagai tujuan inti pembangunan dan ketiga komponen dasar 

yang disebut tujuan inti pembangunan tersebut adalah : 

I. Kecukupan ( Sustenance ) 

Kecukupan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, kecukupan tersebut mewakili seluruh hal yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, 

papan, kesehatan, dan keamanan, apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini 

tidak terpenuhi maka akan terjadi keterbelakangan absolut (absolute 

underdevelopment). Fungsi dari semua kegiatan pembangunan pada 

hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak banyak mungkin 

perangkat dan bekal guna menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan 

yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan 

keamanan, dengan demikian, kenaikan pendapatan perkapita, penambahan 

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan, 

merupakan hal-hal yang harus ada untuk menciptakan kondisi yang 

diinginkan, (necessary condition) bagi pembangunan,tapi tidak akan 

memadai tanpa adanya faktor-faktor inti/positif lainnya (not sufficient 

condition). 

                                                           
14 Todaro, Op. Cit. Hal. 89 



 

22 
 

II. Jati Diri ( Self Estem ) 

Jati diri yang dimaksud adalah harga diri sebagai manusia, komponen kedua 

dalam pembangunan berkaitan dengan jati diri manusia. Kehidupan yang 

serba lebih baik adalah adanya dorongan dari dalam diri untuk maju,untuk 

menghargai diri sendiri,untuk merasa diri pantas (able) dan layak untuk 

melakukan sesuatu. Semua itu terangkum dalam jati diri(self-esteem). 

Pencarian jati diri tidak bisa diremehkan dan dianggap sebagai hal sepele 

karean pencarian jati diri bukanlah hal sepele. Komponen (self estem) atau 

jatidiri merupakan komponen yang mendorong masyarakat memiliki jatidiri 

dan menjadi masyarakat yang memiliki harga diri, identitas, dan tidak 

dipergunakan atau dimanfaatkan pihak-pihak lain.    

III. Kebebasan ( Freedom ) 

Nilai inti pembangunan yang ketiga adalah konsep “Kebebasan atau 

Kemerdekaan”. Kebebasan dalam konteks ini diartikan secara luas sebagai 

kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran 

aspek-aspek materil dalam kehidupan serta bebas dari perasaan perbudakan 

sosial sebagai manusia terhadap alam. Kebebasan dari kebodohan dan 

ketergantungan terhadap pihak asing. Kebebasan merangkum pilihan-

pilihan yang luas bagi masyarakat dan anggotanya secara bersama-sama 

untuk memperkecil paksaan/tekanan dari luar, dalam usaha untuk mencapai 

tujuan sosial yang dinamakan dengan “pembangunan”.15 

  

 

                                                           
15 Ibid. Hal. 89-90 
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3. Sasaran Pembangunan 

 Pembangunan apabila ditelisik lebih mendalam, baik pembangunan fisik 

maupun non fisik yang dimiliki masyarakat merupakan kombinasi dan gabungan 

antara beberapa komponen yaitu proses sosial, ekonomi, dan institusional, 

mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Komponen 

yang disebutkan diatas merupakan komponen khusus untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik, tetapi pembangunan juga harus memiliki sasaran pembangunan, 

dan minimal ada tiga sasaran pembangunan16 antara lain : 

1) Meningkatkan persediaan bahan pokok dan memperluas distribusi dan 

penyaluran bahan-bahan pokok tersebut, terutama bahan pokok yang 

dibutuhkan untuk hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan 

perlindungan. 

2) Mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan meningkatkan 

penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, perbaikan kualitas 

pendidikan dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan 

manusiawi, dan bukan hanya memenuhi kebutuhan materiil, juga 

mengangkat kesadaran akan harga diri baik secara individu maupun 

nasional. 

3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua bagi 

seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap 

budak dan ketergantungan,tidak hanya dalam hubungannya dengan orang 

                                                           
16 Ibid. Hal. 91  
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lain dan juga negara-negara lain tapi dari sumber - sumber kebodohan dan 

penderitaan manusia. 

 

D. Kondisi Sosial Ekonomi 

1. Kondisi Sosial 

 Kondisi sosial erat kaitannya dengan hubungan sosial yaitu hubungan antar 

manusia dalam suatu kelompok. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial 

karena hidup bersama didalam kelompok atau hidup berkelompok dan satu sama 

lain saling membutuhkan selain itu kata sosial juga kerap dikaitkan dan 

berhubungan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Konsep 

sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak 

dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering 

diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat, sebagai makhluk sosial 

maka manusia harus memiliki hubungan sosial baik secara kelompok maupun 

individu, hubungan sosial juga sangat mempengaruhi pola tingkah-laku dan 

bagaimana tingkah laku sosial dalam keadaan yang beragam ini melahirkan struktur 

sosial yang beraneka ragam pula.17 Rasa kebersamaan manusia sebagai anggota 

persekutuan kehidupan membawa kepada suatu pandangan akan solidaritas sosial 

dimana semestinya individu merasa ikut menderita bila pihak lain yang ada 

dilingkungannya mengalami penderitaan. Dalam keberadaan dengan lingkungan 

sekitarnya, terdapat relasi timbal balik yang amat erat. 

                                                           
17 B.F. Hoselitz, 1988, Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 5 
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 Kondisi sosial yang dijelaskan diatas berkaitan dengan rasa kolektivitas 

antar masyarakat juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di lokasi penelitian, 

semangat kebersamaan seperti masyarakat pedesaan pada umunya jelas terlihat, 

dalam hubungan antar masyarakat, hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan 

masyarakat dan relasi antar masyarakat yang sudah terbangun sejak dulu. 

Kehadiran pembangunan bandara Kediri diyakini memberi pengaruh terhadap 

kondisi sosial masyarakat, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang 

mengalami relokasi sebagai dampak pembangunan bandara, relasi yang sudah 

terjalin sejak lama tentu mengalami perubahan sebagai dampak pembangunan 

bandara Kediri ini, hubungan antar masyarakat juga berpotensi berkurang karena 

terhalang proyek pembangunan bandara, perubahan sosial ini bisa berdampak 

positif dan negatif bagi masyarakat.     

2. Kondisi Ekonomi 

   Kondisi Ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang mana 

ekonomi menguraikan hubungan antara manusia dengan benda, tetapi tidak 

mungkin ada hubungan antara manusia dengan benda, karena benda merupakan 

barang mati, maka hubungan itu diubah menjadi hubungan antara manusia dengan 

manusia, keterkaitan manusia dengan ekonomi sejatinya telah lama terjadi, sejak 

zaman dahulu manusia harus menghabskan sebagian besar waktu hidupnya untuk 

mencari nafkah yang juga merupakan prilaku ekonomi, sehingga kajian-kajian 

ekonomi yang berkembang seperti saat ini tentang sistem ekonomi, kajian tentang 

produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang materiil dan jasa juga erat 

kaitannya dengan masyarakat yaitu sebagai kunci dari pemenuhan kebutuhan 
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materiil dan jasa bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat,18 secara garis 

besar sejatinya ekonomi juga merupakan pengetahuan sosial yang membahas 

manusia dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sarana material 

untuk menolong mereka merealisasikan potensi kemanusiaanya.19 

 Kondisi ekonomi masyarakat desa Grogol masih banyak berkutat pada 

transaksi di sektor pertanian, lahan pertanian yang cukup luas disekitar wilayah 

desa menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat 

desa. Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang mendominasi profesi 

warga desa, akses jalan yang mudah dan dekat dengan jalur lalu lintas utama 

sehingga memberi akses masyarakat untuk melakuakn kegiatan perdagangan. 

Pembangunan Bandara Kediri juga dianggap sangat mempengaruhi kondisi 

ekonomi masyarakat nantinya yang mana proses pembangunan akan mendorong 

perubahan profesi masyarakat dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat, dan penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjawab dampak 

positif atau negatif yang ditimbulkan pembangunan Bandara terpadu Kediri.  

3. Kondisi Sosial Ekonomi 

 Konsep sosial ekonomi seringkali dibahas pengertiannya secara terpisah, 

pembahasan-pembahasan tersebut kerap memisahkan pengertian dari sosial dan 

ekonomi secara terpisah, sosial diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan 

masyarakat sedangkan ekonomi berkaitan dengan azas produksi memang saling 

berkaita, sehingga dihimpun dalam satu konsep yaitu sosial ekonomi, 

Koentjaraningrat menyebutkan kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau 

                                                           
18 Hoselitz. 1988. Op.cit. Hal. 502 
19 Todaro. 1987. Op.cit. hal. 18 
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kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi 

tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan 

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pemegang 

status. Sosial ekonomi berhubungan dengan keadaan dan kondisi dimana manusia 

itu hidup, kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan materi  dan batas-

batasnya yang tidak bisa diikuti manusia. Penduduk dan kepadatan penduduk, 

konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan  penyakit, 

sumber-sumber kekuatan dan pada tingkat dasarnya faktor-faktor ini berkembang 

tidak menentu dan sangat drastis mempengaruhi kondisi-kondisi  dimana manusia 

itu harus hidup.20 

 Aspek sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan 

masyarakat, melalui konsep sosial ekonomi masyarakat dikelompokkan menjadi 

tiga golongan yaitu, sosial ekonomi rendah, sosial ekonomi sedang dan sosial 

ekonomi tinggi. Pengelempokan ini tergantung pemenuhan masyarakat terhadap 

indikator sosial ekonomi, adapun indikator sosial ekonomi antara lain adalah : 

pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta sandang dan pangan. 

Indikator-indikator inilah yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang berdampak pula terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, melalui uraian 

terkait pengertian dan definisi sosial ekonomi diatas maka ditarik suatu kesimpulan 

tentang sosial ekonomi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan 

dan sandang pangan. 

                                                           
20 Koentjaraningrat. 1981 .Pengantar Ilmu Antropologi.Jakarta : Aksara Baru. Hal. 35 
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 Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Grogol berdasarkan indikator 

sosial ekonomi sudah terpenuhi dalam beberapa aspek, namun melalui 

pembangunan bandara tentu akan mempengaruhi dan mengubah kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, alih fungsi lahan menjadi faktor utamanya, lahan yang akan 

digunakan untuk pembangunan bandara mencakup wilayah yang luas termasuk 

pula wilayah pemukiman, pertanian dan beberapa infrastruktur umum sehingga 

proses pembangunan ini tentu akan merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat 

desa Grogol, sebagai contoh mislanya salah satu indikator sosial ekonomi adalah 

pendapatan, melalui proyek pembangunan maka masyarakat yang berprofesi petani 

tentu berubah karena alih fungsi lahan pertanian menjadi bandara yang 

menghilangkan lahan pertanian sumber utama penghasilan masyarakat, dan masih 

banyak hal lain yang perlu diteliti lebih dalam untuk lebih memahami kondisi sosial 

ekonomi masyarakat.   

 

 

 

 

 

 

 

 




