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ABSTRAK

Dampak Pembangunan Hartono Mall Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Soropadan, Concongcatur, Depok, sleman, Yogyakarta
Hartono Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan baru yang berada di
daerah Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta yang mengutamakan Lifestyle dan
memadukan anatar perbelanjaan rekreasi dan bermain untuk keluarga. Kemudian Mall
terbesar di Yogyakarta ini juga memadukan anatar Mall dan Hotel sehingga Hartono
Mall menjadi salah satu alternatif baru untuk berbelanja, bermain dan berekreasi bagi
masyarakat di sekitranya dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Dengan
hadirnya Hartono Mall dilihat dari bangunan maupun kegiatannya yang terjadi di
dalamnya memberikan dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar Hartono
Mall pada khususnya maupun masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak positif dan negatif
pembangunan Hartono Mall terhadap kesejahteraan masyarakat Soropadan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan Hartono Mall
terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Soropadan RT. 03 RW. 36 Soropadan,
Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. Teori ini menggunakan teori dampak
perubahan Sosial, Kesejahteraan dan Pembangunan. Metode yang peneliti gunakan
yaitu, pengumpulan data, penyajian dan pengambilan keputusan. Pengumpulan data
peneliti lakukan memlalui wawancara, terhadap 4 narasumber yang mewakili masing
– masing lapisan masyarakat di Soropadan RT. 03 Rw.36. serta dokumen dan buku –
buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini temasuk ke dalam
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi non partisipan,
wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder didapatkan dari data yang
bersumber dari studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga
hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Kemudian hasil dari penelitian mengenai dampak pembangunan Hartono Mall
terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Soropadan, Condongcatur, Depok, Sleman
Yogyakarta tersebut meliputi dampak positif dan dampak Negatif. Dampak postif yaitu
meliputi dampak ekonomi yakni terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya
perekonomian masyarakat. Dan dampak sosial budaya yakni pilihan alternatif untuk
belanja, rekreasi.Sedangkan dampak negatifnya Pembangunan Hartono Mall meliputi
dampak pencemaran lingkungan. pencemaran limbah air dan pencemaran udara yang
dihasilkan dari Hartono Mall, kemudian berkurangnya lahan terbuka dan menimbulkan
jalan pekampungan menjadi macet atau padat dengan kendaraan
Kata kunci : Kesejahteraan, Dampak, Pembangunan dan Masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem
sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan teknologi yang direncanakan
untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.1 Pembangunan dilakukan
untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik, pembangunan itu sendiri
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemisikinan,
mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan serta keadilaan sosial.
Didalam suatu perencanaan pembangunan kita maupun pemerintah tentunya berharap
ada perubahan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan tersebut.
Namun itu seringkali tidak tepat sasaran bahkan seringkali demi pembangunan, suatu
masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri baik itu disebabkan oleh
lingkungan atau yang lainnya.2
Pembangunan pusat perbelanjaan mall merupakan fenomena perubahan yang
dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang dapat ditemui di kota kecil maupun
kota besar di Indonesia, yang memiliki dampak tertentu kota baik secara ekonomi

1

Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, ed. 1, cet. 1(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 88

2

https://www.antoniusmakas.com/2010/03/pembangunan-yang-ideal.html. Diakses pada
tanggal 19 Agustus 2019. Pukul 14.09 Wib.

1

2

maupun sosialnya. Dengan adanya pembangunan mall dianggap memberikan dampak
bagi kota terutama jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial masyarakat, juga
dianggap berkontribusi bagi perkembangan kota. Seiring dengan berjalannya waktu
dan pengaruh modernisasi maka dilakukan pembangunan yang sengaja dilakukan
untuk memperbaiki kondisi masyarakat pada suatu daerah dengan berbagai
perencanaan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya pembanguan bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai sarana
dan aset penunjang dalam kehidupan bermasyarakat.3 Pembangunan yang baik
haruslah di mulai dari perencanaan yang baik pula. Semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat
keberhasilan pembangunan yang di capai.4 Seperti contohnya pembangunan Sleman
City Hall, yang belum mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi dari
pihak Sleman City Hall masih melanjutkan pembangunannya. walaupun sudah dapat
surat peringatan dari Pemkab Sleman pembangunan ini tidak berhenti.
”Seperti yang dikatakan oleh kabid pendataan, pembinaan dan Pengawasan
bangunan DPU-KP Sleman Amperawan Kusjadmikahadi mengatakan, pihaknya
tidak akan tebang pilih terkait prosedur pendirian bangunan. Berdasarkan
ketentuan, katanya, bangunan bisa berdiri jika sudah mengantongi IMB.

3

Maimunah Ismail, Pengembangan Implikasi ke atas Pembangunan Masyarakat, (Kuala
Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 6
4

http://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/index.php/berita/159-pelaksanaanpembangunan-yang-baik-dimulai-dari-perencanaan-yang-baik. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
Pukul 14. 27 Wib.

3

Sayangnya, meski mendapat SP 1 proses pembangunan SCH sampai saat ini
masih berlanjut”.5
Ini menunjukkan bahwa pembangunan Sleman City Hall melanggar aturan
pemerintah, akan tetapi dengan adanya Sleman City Hall masyarakat merasa senang
karena Sleman City Hall dilengkapi dengan pendopo, pendopo ini digunakan untuk
titik kumpul masyarakat di Yogyakarta.
Yogyakarta, tidak hanya Sleman City hall yang terkesan mewah dan memberikan
fasilitas lengkap untuk warga Jogja dan sekitarnya. Akan tetapi ada satu Mall yang
terkenal dan terbesar di Yogyakarta ini, yaitu Hartono Mall, Hartono Mall merupakan
salah satu pusat perbelanjaan baru yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman,
Yogyakarta.
Seperti yang kita ketahui, Hartono Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan
baru yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Hartono mall
pertama kali dibuka pada tanggal 20 November 2015, Hartono Mall Yogyakarta
menjadi mall terbesar di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan total sebanyak 300 unit. 6
Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 18 tahun 2012 tentang pusat
perbelanjaan dan toko modern atau mall, bahwa toko modern atau mall berkewajiban
menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.

5
https://m.solopos.com/membangkang-pemerintah-pembangunan-sleman-city-hall-jalan
terus-879999 Di akses pada tanggal 12 Desember 2020
6

https://hartonomallyogya.com/about-us.html. Di akses pada tanggal 19 Agustus 2019

4

Pihak corporation juga harus memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian
lingkungan di area tempat usaha.7
Pada realita yang kami amati dengan adanya pembangunan Hartono mall jalan
warga di belakang mall, selatan mall dan di barat mall menjadi rusak yang disebabkan
oleh meningkatnya arus lalu lintas dari kendaraan karyawan, relasi, penghuni, atau
pengunjung. Selain merusak kondisi fisik jalan yang dilaluinya, frekuensi kendaraan
yang tinggi akan mengurangi tingkat kelancaran berlalu lintas dan keselamatan berlalu
lintas. Kemudian hubungan silaturahmi antar warga mulai luntur dan kebisingan terjadi
di daerah sekitar hartono mall. Sebelumnya, selama dua minggu, warga menutup
sebagian akses jalan menuju Hartono Mall. Warga kecewa lantaran pihak Hartono mall
menutup saluran irigasi selatan mall yang digunakan untuk mengairi sawah. “ Hal ini
tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan warga. Mestinya, PT Merlin Dunia Properti
selaku pihak mall tidak menutup saluran irigasi warga. Jelas ini melanggar perjanjian
awal,” kata Kuwat Komari (penengah antara warga dan pihak mall), Kabag
Pemerintahan Desa Condongcatur. Selama hampir 5 jam, tawar menawar antara pihak
Hartono mall dan warga berlangsung alot. Salah satu penyebabnya ialah tuntutan warga
untuk membangun pos kampling yang berlokasi di atas lahan milik Hartono mall.
Warga juga menambahi bahwa masih ada persoalan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang belum

7

Peraturan Daerah Sleman Nomor18 Tahun 2012 tentang pusat perbelanjaan dan toko
modern atau Mall, pasal 22 ayat 2.

5

terselesaikan. Alasan warga tersebut ditolak oleh Kuwat Komari karena persoalan
AMDAL dan ANDALALIN terkesan hanya rekayasa warga semata. Sedangkan
persoalan yang sebenarnya adalah sebatas pembentukan kesepakatan ganti rugi tanpa
menyentuh ranah perizinan.8 Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
sendiri adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan9.
Setelah berdirinya mall tersebut pasar tradisional satu persatu mulai tersingkirkan
dan pada akhirnya akan mematikan aktifitas pedagang tradisional pribumi. Jumlah
pedagang tradisional semakin hari semakin berkurang akibat kalah bersaing dengan
pasar modern yang memberi kenyamanan yang lebih. Selanjutnya dari pembangunan
mall tersebut warga akan terbius menjadi warga yang konsumtif dan menghabiskan
waktunya dimall, kalau warga punya kemampuan finansial yang baik untuk belanja di
mall mungkin tidak terlalu masalah, akan tetapi jika sang warga tak punya uang yang
cukup, maka yang akan terjadi adalah angka kriminalitas yang akan semakin tinggi.
seperti pencopetan, penjambretan, perampokan dan lain-lain.
Adanya permasalahan seperti itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji
mengenai Dampak Pembangunan Hartono Mall Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Sororpadan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

8

http://wargajogja.net/lingkungan/konflik-mal-hartono-dan-warga-tercapai
kesepakatan.html. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 10.00 Wib
9

Peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampakhidup nomor 27 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1.

6

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan Hartono Mall
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Soropadan Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta?
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian
dalam penulisan ini yaitu, untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa dampak positif
dan negatif dalam pembangunan Hartono Mall terhadap kesejahteraan masyarakat
Soropadan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang bisa diambil, yaitu:
a. Manfaat teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis atau
keilmuan dan pengetahuan kepada mahasiswa. Khususnya kepada mahasiswa dan
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan umumnya kepada semua pembaca mengenai
dampak pembangunan Mall terhadap kesejahteraan masyarakat. serta sebagai bahan
referensi ilmiah terutama dalam bidang pekerja sosial masyarakat.
b. Manfaat praktis
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Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,
wawasan, serta pengetahuan terhadap masyarakat yang diteliti. Bukan hanya itu saja,
penelitian ini dapat memberikan manfaat positif terhadap masyarakat sekitar maupun
masyarakat secara menyeluruh. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi
dan hasil karya secara empiris, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan
dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
E. KAJIAN PUSTAKA
Untuk menunjukkan keaslian dan relevansi atau fokus pada penelitian ini, maka
penulis perlu meninjau tentang beberapa penelitian yang telah ada.
Pertama, skripsi Mush’ab dimyanti (2018) mahasiswi Fakultas ushuluddin dan
pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Pengaruh Pembangunan Hartono
Mall Yogyakarta Terhadap Perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Sekitar
Condongcatur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, adanya perubahan
yang sangat signifikan terhadap masyarakat desa kaliwaru dengan adanya
pembangunan hartono mall beranggapan terjadi revolusi sosial yang wajar dan alamiah
dan masyarakatpun meresponya dengan sangat cepat. Kedua, adanya perubahan rasa
reasionalis masyarakat sangat tinggi hingga tingkat kesadaraan beragama luntur
dengan adanya pembangunan hartono mall. Terjadi bentuk-bentuk perubahan sosial
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dalam beragama seperti. 1). melemahnya peran agama, 2).desaklarisai norma,
3).pergeseran makna, 4). Komodifikasi makna.10
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek formal pada
penelitan tersebut dilihat dari sudut pandang metode pengaruh pembangunan mall
terhadap perubahan sosial keagamaan, sedangkan objek formal dalam penelitian ini
dilihat dari sudut pandang dampak pembangunan mall terhadap kesejahteraan ekonomi
masyarakat.
Kedua, skripsi Nahdliyul Izza (2010), mahasiswa Fakultas dakwah prodi
pengembangan masyarakat islam (PMI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar
Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang
Pasar Desa Catur Tunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa adanya pedagang yang merasakan dengan adanya Ambarukmo
Plaza pendapatan mereka menurun.dan juga dengan adanya Ambarukmo Plaza
sebagian pedagang tidak sama sekali berpengaruh dengan pendapatan mereka baik dari
segi positif maupun negatif.11

10

Mush’ab Dimyanti, Pengaruh Pembangunan Hartono Mall Yogyakarta Terhadap Perubahan

Sosial Keagamaan Masyarakat Sekitar Condongcatur, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ushuludin dan
Pemikiran Islam, UIN, 2018).
11

Nahdliyul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi
Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Catur Tunggal Nologaten
Depok Sleman Yogyakarta), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
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Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut di
lakukan di Ambarukmo Plaza Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini di lakukan di
Hartono Mall Yogyakarta. Objek formal pada penelitian tersebut dilihat dari susut
pandang pengaruh pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional. Seangkan objek
formal dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang dampak pembangunan mall atau
pasar modern terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Ketiga, Citra Ayu Nurlita (2019) mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul
“Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Mall Boemi Kedaton Bagi Masyarakat
Sekitar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya mall menyebabkan
meningkatnya kepadatan penduduk di lingkungan sekitar pembangunan Mall Boemi
Kedaton. Kemudian kemacetan Melanggar peraturan penggunaan jalan arteri
sekunder/protokol, yang diduga menimbulkan kemacetan didaerah tersebut. Hubungan
silaturahmi Kondisi hubungan silaturahmi antara pihak Mall Boemi Kedaton dan
lingkungan sekitar berjalan dengan baik baik saja. Kebisingan Pembangunan Mall
Boemi Kedaton mengakibatkan meingingkatnya kepadatan penduduk dan juga
kepadatan jumlah kendaraan, serta aktivitas oprasional Mall mengakibatkan
meningkatnya kebisingan di daerah tersebut. Pembangunan Mall Boemi Kedaton
mengakibatkan peningkatan jumlah keramaian dan jumlah kepadatan kendaraan
disekitar mall yang mengakibatkan kemacetan. Hubungan silaturahmi antara pihak
Mall Boemi Kedaton dengan masyarakat sekitar maupun pedagang sekitar mall masih
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berjalan dengan baik. Pembangunan mall juga berdampak pada kebisingan, yang
dahulu tenang kini menjadi ramai dan padat, namun masih dalam taraf normal dan
belum mengkhawatirkan. Memberi dampak pendapatan masyarakat sekitar menjadi
baik. Banyak usaha usaha baru bermunculan disekitar areal Mall Boemi Kedaton, dan
juga, banyak karyawan mall yang menyewa tempat tinggal di daerah penduduk sekitar.
Dari segi lapangan pekerjaan tidak memberikan dampak yang signifikan, karena
serapan tenaga kerja lebih banyak dari luar daerah.12
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada subjek yang
diteliti. Penelitian tersebut dilakukan di mall Boemi Kedaton lampung, sedangkan
penelitian saya ini subjeknya Hartono mall Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian
tersebut hanya memaparkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian
ini membahas dampak pembangunan mall dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
soropadan.
Keempat, penelitian karya Eka Yuliasih, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Yogyakarta yang berjudul “Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Tradisional di
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”.13 Dalam menyusun penelitian ini penyusun
menggunakan metode deskriptif eksploratif, menggunakan teknik cluster quote
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan

12

Citra Ayu Nurlita, Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Mall Boemi kedaton bagi
Masyarakat Sekitar, Skripsi(Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan, UL, 2019).
13

Eka Yuliasih, 2013, Studi Eksplorasi Dampak Keberasaan Pasar Modern Terhadap Usahar
Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
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dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif, hasil penelitian
menunjukkan bahwa, implementasi peraturan pemerintah tentang pasar modern tidak
berjalan semsetinya. Presepsi negatif usaha ritel waserda dan pedagang tradisional
terhadap keberadaan pasar modern termasuk dalam kategori tinggi. Keberadaan pasar
modern berdampak negatif pada omzet, pendapatan dan jumlah pelanggan usaha ritel
waserda dan pelanggan pasar tradisional. Upaya yang dilakukan pelaku ritel waserda
dan pedagang pasar tradisional untuk mempertahankan usahanya yang sangat minim.
Kelima, penelitian karyayang Stefano Yesse Bria Yudhistira berjudul “Dampak
Keberadaan Mall Armada Town Square Terhadap Pedagang Pasar Gotong - royong
dan Pasar Rejowinangun di Kota Magelang Tahun 2011-2014”.14 dalam penyusunan
penelitiannya ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif dan analisiss
tatistik. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, data primer
diperoleh melalui wawancara secara mendalam berdasarkan kuisioner yang telah
disiapkan dan pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terbukti bahwa
keberadaan Mall Armada Town Square berdampak pada pedagang Pasar Tradisional
Gotong-royong dan Rejowinangun di Kota Magelang. Namun, apabila kedua pasar di
Kota Magelang ini dianalisis secara terpisah, maka keberadaan Mall Armada Town
Square berdampak pada Pasar Rejowinangun sedangkan pada Pasar Gotong - royong
tidak. Kemudian Dampak negatif yang ditimbulkan Mall Armada Town Square

14

http://e-journal.uajy.ac.id/6684/1/JURNAL.pdf. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019,
pukul 10.00 Wib
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terhadap pedagang pasar tradisional Gotong-Royong dan Rejowinangun adalah
berkurangnya jumlah pembeli. Untuk dampak positifnya dari sudut pandang pedagang,
khususnya pedagang kelontong terkadang kulakan di Mall Armada Town Square
maupun sebaliknya. Dari sudut pandang pembeli, dampak positif kehadiran Mall
Armada Town Square adalah dapat memberikan alternatif bagi pembeli pasar
tradisional untuk berbelanja, membandingkan harga, dan bisa saling melengkapi antara
pasar tradisional dan Mall Armada Town Square.
Berdasarkan pemaparan berbagai penelitian yang ada di atas tersebut, terdapat
relevansi antara penelitian terdahulu dan yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Namun
meski demikian tentunya penelitian ini memiliki fokus dan objek yang berbeda.
Penelitian ini berjudul Dampak Pembangunan Mall Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Soropadan, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sejauh ini penelitian tentang
dampak pembangunan mall terhadap masyarakat memang sudah ada, tetapi terkait
Dampak Pembangunan Mall Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Soropadan, Depok,
Sleman, Yogyakarta. Belum menemukan penelitian yang sama, sehingga penelitian ini
layak untuk diteliti.
F. KERANGKA TEORI
1. Tinjauan Tentang Dampak
a. Definisi dampak
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan, pengaruh
kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).15 Kemudian dampak
adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai dari akibat suatu aktifitas – aktifitas
tersebut bersifat alamiah, baik kimia fisik maupun biologis.16 Perubahan yang terjadi,
baik di lingkungan internal (internal environment) maupun lingkungan eksternal
(external environment) dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (intended
impact) maupun tidak dikehenaki (unintended impact).17
Dampak secara sederhana diartikan sebagai pengaruh dan akibat. Dalam setiap
keputusan yang diambil oleh seseorang atasan, biasanya mempunyai dampak
tersendiri, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Dampak sendiri merupakan
suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia bahkan sudah menjadi
suatu kewajaran. Kehidupan manusia akan mengalamni dinamika perubahan sebagai
konsekuensi dari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dampak dapat
dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Jadi
kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan

15

https://kbbi.web.id/dampak. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 13.36 Wib

16
Otto Soemarwoto “Analisis Dampak Lingkungan”(Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1992),hlm.43
17

44

Joko Widodo M.S, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013),hlm.
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dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu
tertentu.18
Menurut Selo Soemardjan, dampak adalah segala perubahan – perubahan pada
lembaga – lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi
sistem kesejahteran sosialnya, termasuk didalamnya nilai – nilai sosialnya, sikap dan
pola perilaku diantara kelompok – kelompok dalam masyarakat.19sedangkan dampak
sendiri dibagi menjadi 2 macam:20
1. Dampak Positif
Suatu akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai
hal atau peristiwa. Dampak yang bersifat positif yaitu adanya suatu perubahan yang
menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Seperti didirikannya Hartono Mall, dengan
didirikannya Hartono Mall Masyarakat sekitar sangat di untungkan dari segi ekonomi,
karena dengan adanya Hartono Mall masyarakat sekitar bisa membuka usaha seperti
warung kelontong, kos – kosan, dan menyediakan lahan parkir.
2. Dampak Negatif

18

M. Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga, (yogyakarta: PT.Tiara Wacana,
1991),hlm.30.
19
Selo Soemardjan, PerubahanSosial Di Ygyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University,1981), hlm.303
20

Ibid, hlm.307.
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Dampak negatif yaitu pengaruh kuat yang dihasilkan dari akibat negatif.
Sedangkan dampak yang bersifat negatif yaitu adanya suatu perubahan lingkungan
yang merugikan bagi masyarakat sekitar.21 Seperti kasus pembangunan Hartono Mall
setelah

pembangunan

beroperasi

kebisingan,

kemacetan

dan

pencemaran

lingkunganpun terjadi.
Kemudian dampak menurut Surito Hudoyo yaitu tidak lepas dari dampak yang sifatnya
primer dan sekunder, yakni:22
(a) Dampak bersifat primer
Dampak yang bersifat primer adalah terjadinya suatu perubahan yang
disebabkan secara langsung oleh suatu adanya lingkungan kegiatan.
(b) Dampak Bersifat Sekunder
Dampak yang bersifat sekunder yaitu terjadinya perubahan lingkungan secara
tidak langsung dari adanya suatu kegiatan, bisa diartikan perubahan yang terjadi
sebagai kelanjutan dari dampak yang bersifat primer.
b. Proses dampak

21

Pujo Sumedi (Ed.), Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto, (Yogyakarta :
Depdikbud, 1996), hlm. 87.
22

Ibid, hlm.87.
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Menurut Roy Bhaskar dalam buku Agus Salim, proses dampak biasanya terjadi
secara wajar (naturally), gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau
revolusioner.23 Proses pada dampak mmeliputi : Proses Reproduction dan Proses
Transformation. Proses Reproduction adalah proses mengulang – ulang, menghasilkan
kembali segalah hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita
sebelumnya.24 Dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya dalam kehidupan sehari
– hari yaitu :
1. Materi (kebendaan dan teknologi)
2. Immaterial (Non benda, adat, norma, dan lain –lainya).
Dengan demikian transformasi masa depan bukanlah perilaku yang lepas dari
dasar kegiatan manusia, yang sebetulnya dasar perilaku manusia itu struktural telah
tertanam pada masa sekarang serta masa lalunya. Sedangkan, proses Transformation
adalah suatu proses penciptaan yang baru (Something New) yang dihasilkan oleh ilmu
pengetahuan dan teknologi.25 Dalam hal ini meliputi aspek budaya dan globalisasi
sebagai sebuah proses, Transformation merupakan tahapan, atau titik balik yang cepat
bagi sebuah perubahan.
3. Pembangunan

23

Agus Salim, Perubahan Sketsa Toeri dan Refleksi Metedologi Kasus Indonesia, (Yogyakarta:
PT. Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm. 20.
24
Ibid, hlm.20
25
Ibid, hlm. 22.
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Pembangunan merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk
menciptakan upaya – upaya alternatif demi menghargai aspirasi masyarakat secara
kemanusiaan, satu kesatuan yang artinya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk
menentukan kondisi dan bentuk wilayah yang menjadi tempat tinggal (lingkungan)
masyarakat tersebut. Karena pembangunan merupakan alat untuk mencapai perbaikan
yang berkesinambungan secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. 26
Pembangunan pusat perbelanjaan modern atau mall tersebut yang dibangun
dengan konsep lifestyle , yaitu berlandaskan pada perkembangan kehidupan
masyarakat kota. Sehingga tidak hanya difungsikan untuk melakukan ekonomi saja
tetapi juga dapat difungsikan sebagai tempat bermain.
a. Dampak pembangunan
Dampak pembangunan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat
suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan sesungguhnya
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada pelaksanaan
pembangunan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak direncanakan yang
disebut dampak pembangunan.27
b. Kesejahteraan

26

Yunus, Hadi Sabari. 2005. Manajemen Kota Perspektif Spasial. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.
27

http://dika-tanpanama.blogspot.com/2011/10/dampak-pembangunan.html
Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 18.25 Wib
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Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi
dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan,
pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas
hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang
sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut (Hak Asasi Manusia) HAM,
maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki - laki ataupun
perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi
kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut
telah melanggar HAM.28
Menurut Prabawa yang dikutip oleh Rosni, kesejahteraan sering diartikan
secara luas sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia baik dalam
tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat
ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi
kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga.
Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang
maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.29

28

Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005),

29

Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan, Jurnal, (Medan: Universitas Negeri Medan,2017).

hlm 24.
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Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni
suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi
oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan
bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
masyarakat dengan menjunjung tinggihak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai
dengan Pancasila.30
Bidang Kesejahteraan Sosial dibagi menjadi dua yaitu bidang kesejahteraan
sosial dalam arti luas dan bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit. Bidang
kesejahteraan sosial dalam arti luas seringkali di identikkan dengan bidang yang terkait
dengan rakyat meliputi kementerian seperti: kemeterian dalam negeri, kementerian
pendidikan dan kebudayaan dan lainnya. Sedangkan bidang kesejahteraan sosial dalam
arti sempit meliputi: bidang yang terkait dengan jaminan sosial, bidang yang terkait
kesehatan masyarakat, bidang yang terkait dengan layanan kesehatan dan bidang yang
terkait dengan lembaga pendidikan. Secara konvensional ada beberapa bidang yang
masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, di gambarkan oleh KirstAlshman (2010) antara lain meliputi, bidang penyampaian layanan, bidang lembaga
pendidikan, bidang bantuan jaminan sosial dan bidang kesehatan. Zastrow (2010)

30

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1
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menjabarkan secara singkat bahwa bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit antara
lain yaitu ada 4 : 31
1). Ekonomi
2). Memenuhi Kebutuhan Sosial
3). Kesehatan
4). Rekreasional.
Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan
membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga
diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.
Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal
materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis
dalam bermasyarakat.
c. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan Masyarakat yaitu bagian yang tidak terpisahkan dalam peradigma
pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika
tingkat kesejahteraan masyarakat dapat membaik. Kesenjangan dan ketimpangan
dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi
tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012)

31

Muhammad Ferdyansyah,”Kebijakan Sosial dalam Pembangunan”. Vol. 6 No. 1. hlm. 137
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Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan
masyarakat yang dapat dilihat dari standr kehidupan masyarakat.
Adapun menurut Undang – undang kesejahteraan sosial tolak ukur masyarakat
yang dikatakan sejahtera adalah sebagai berikut: 32
a. Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
b. Terciptanya kemandirian sehingga terpenuhinya fungsi sosial.
c. Meningkatnya ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah sosial.
d. Terbentuknya tanggungjawab sosial di Dunia usaha secara melembaga dan
berkelanjutan.
e. Meningkatkan managemen di segala bidang untuk menuju kesejahteraan.
f. Mempunyai kepedulian terhadap sesama masyarakat.
Menurut Badan Pusat Statistik indikator kesejahteraan masyarakat yaitu
mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan ketenagakerjaan, pola konsumsi,
perumahan dan lingkungan.33
Menurut pengertian di atas maka kesejahteraan masyarakat mengandung
beberapa pengertian, pertama dengan banyaknya permasalahan yang ada di
masyarakat, seseorang ataupun suatu kelompok dapat dikatakan sejahtera jika mampu

32
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,
BabII pasal 3.
33
https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5d97a0e92542a75cace48/indikatorkesejahteraarakyat-2020.html.
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mendeteksi permasalahan yang terjadi. masyarakat mampu melihat masalah tersebut
dan ingin menyelesaikannya. Kedua terpenuhinya setiap individu atau kelompok
masyarakat seacara keseluruhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan ekonomi,
keamanan, pendidikan, keharmonisan, dan non ekonomi. adapun untuk kebutuhan
ekonomi individu atau masyarakat itu mampu mencukupi kebutuhan makan,
sedangkan

dalam

hal

pendidikan

masyarakat

dinilai

dengan

mampunya

menyekolahkan sesuai dengan wajib belajar yang berlaku seperti wajib belajar
sembilan tahun. Masyarakat akan merasakan aman dan nyaman dalam hidup
bermasyarakat sehingga dapat hidup yang harmonis dengan masyarakat lainnya.
Ketiga mampu menciptakan peluang – peluang sosial yang ada di masyarakat. Manusia
tidak akan dapat hidup sendiri, begitupun masyarakat akan berinteraksi dengan
masyarakat lainnya.
G. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis.34 Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk
mendapatkan datadengan tujuan agar dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan
dan ditemukan pengetahuan teori,untuk memahami, memecahkan maslaha dan
mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia(Sugiyono:2012).35

34

35

Husni Usman, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/. Di akses
pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 12.00.WIB.
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Peneliti memilih dan menentukan metode yang tepat dan fleksibel guna untuk
mencapai tujuan penelitiannya. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode
penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:
1. Jenis dan Desain Penelitian
Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian
lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai
bentuk penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian
yang selanjutnya disebut dengan informan atau responden, melalui instrumen
pengumpulan data meliputi, wawancara, observasi dan sebagainya.36 Menurut Bogdan
dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh lexy J. Moleong, penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata
tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang diamati.37
Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena – fenomena yang
ada, baik fenomena alam maupaun rekayasa manusia.38
Penelitian yang dilakukan ini disebut penelitian lapangan sebab prosedur
penelitian ini menghasilkan data deskriptif, dimana penelitian ini benar-benar hanya

36

Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya (Jakarta:
Grasindo, 2010), hlm. 5.
37

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 3

38

Ibid.
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memaparkan apa dampak negative dan positif kesejahteraan masyarakat Soropadan
dengan adanya Hartono Mall.
Desain penelitian ini adalah studi kasus yang mana metode penelitian yang
dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa
peristiwa,

lingkungan,

dan

situasi

tertentu

yang

memungkinkan

untuk

mengungkapkan atau memahami suatu hal.39 Dalam penelitian kualitatif memandang
obyek sebagai suatu dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interprestasi terhadap
gejala yang diamati, serta utuh (holistic) karena setiap aspek itu mempunyai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, realitas dalam penelitian kualitatif
tidak hanya yang tampak, tetapi sampai dibalik yang tidak tampak tersebut. 40
2. Tempat penelitian
Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini terbagi menjadi 2 lokasi penelitian
yakni:
a. Daerah pemukiman warga Soropadan.
b. Lokasi berdagang / berjualan di sekitar Hartono Mall.
3. Subjek Penelitian

39

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),

hlm. 129.
40

10-11.

Sugioyo, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

25

Penelitian ini menjadikan Hartono Mall dan Masyarakat sekitar dusun Soropadan
yang menjadi fokus penelitian. Tempat tersebut merupakan bukti dari salah satu adanya
dampak postif dan negatif yang muncul setalah adanya Hartono Mall.
4. Data dan Sumber Data
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama atau sumber
asli yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan, sebagai peneliti kualitatif,
maka dalam hal ini data primer digunakan sebagai data utama, dimana subtansi data
primer dalam hal ini berupa kata-kata atau tindakan, yaitu data-data dan tindakan dari
subyek penelitian.41 Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J.
Moleong

dalambukunya

yang

berjudul

Metedologi

Penenlitian

Kualitatif,

megemukakan bahwasumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan
tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.42
Data – data dan peristiwa hasil observasi dalam penelitian kualitatif harus
diinterpretasikan menurut sudut pandang informan. Informan ini dianggap sebagai
peniliti yang mengetahui dan memahami lebih dalam suatu obyek yang di teliti.
Sehingga data primer dari penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yaitu:
Tabel 1. Data informan Peneliti
No

NAMA

41

PANGKAT

Juliana Kurniawati, dkk, “Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Bengkulu”, Jurnal Komunikator, Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 57.
42
Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000,
hlm.112.
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1

Sukarjo S.H

Dukuh Soropadan

2

Sumono

Bapak RW Soropadan

3

Muhni

Pedagang diluar hartono mall

4

Mbah iren

Selaku Warga Soropadan

5

Mba Umi

Pemilik Warung Kelontong

6

Lek Giyem

Pemilik Warung Makan

7

Bapak Eko

Pegawai Cleaning Service di Hartono
Mall

8

Wahyu

Pegaiwai Hartono Mall

9

Mba Tini

Warga Soropadan
Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2019

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa
pemberitaan media online, media cetak dan foto- foto di lapangan.
5. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini difokuskan pada dampak positif dan negatif kesejahteraan
masyarakat Soropadan Condongcatur Depok sleman terhadap adanya Hartono Mall.
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6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai
berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan
untuk mencapai tujuan tertentu.43
Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran yang jelas
mengenai adanya dampak Hartono Mall. Dengan obsarvasi ini peneliti memperoleh
data terperinci dan aktual mengenai kondisi di lapangan, kondisi lingkungan sosial dan
orang-orang yang terlibat didalamnya.
Data yang dikumpulkan dengan teknik ini adalah data dampak adanya
pembangunan hartono mall di Soropadan. serta mengamati dan mencatat situasi,
kondisi masyarakat sekitar Mall. Situasi yang diamati adalah bagaimana warga
masyarakat Soropadan dapat mengatasi atau menyikapi masalah yang telah terjadi
akibat adanya Hartono Mall.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan umum lalu dikembangkan.
Mungkin saat melakukan ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum
melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-

43

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 231.
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pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada
jawaban alternatif). Metode dalam indepth interview merupakan metode tanya jawab
yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian.44
Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencari informasi secara mendalam
dari beberapa Informan, antara lain adalah Bapak Sukarjo selaku Kepala dukuh
Soropadan, dan 3 warga masyarakat Soropadan guna pendalaman data yang ada
kaitannya dengan tujuan dari penelitian.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto atau
gambar, buku harian, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan
sebagainya. Dokumentasi ini menggunakan existing file dimana peneliti menggunakan
file yang sudah ada dan digunakan untuk data peneleitian ini. Dokumen dari hasil
penelitian ini berupa foto-foto atau gambar. Dokumen tersebut menjadi data penunjang
dalam mengeksplorasi masalah penelitian.
7. Teknik Analisa Data
Untuk menganalisis data, menggunakan teknis deskriptif yang bersifat induktif
yaitu suatu analisis fakta yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola

44

Suharsimi Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 193.
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hubungan tertentu.

45

Hal ini dikarenakan data yang diperoleh merupakan data-data

dalam bentuk narasi, bukan angka.
Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo,
untuk memproses analisis data dibagi menjadi tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian
data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.46
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
Secara sederhana, reduksi data merupakan proses transformasi data dalam rangka
seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya kedalam
satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 47 Peneliti mewawancarai informan yaitu
kepala dusun, ketua RW, ketua RT 03 dusun Soropadan , Masyarakat dan pedagang
UMKM sekitar dengan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari
jawaban yang sesuai dengan apa yang di teliti.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan

45
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 206.
46
Andi Prastowo, Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar
Ruz Media, 2011), hlm. 242.
47
Ibid, hlm. 242.
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melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa
yang harus dilakukan berdasar atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian
tersebut. Bentuk penyajian data yang peneliti gunakan adalah dengan teks yang bersifat
naratif. Selain itu juga berupa tabel.48
c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi
Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan,
dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian
kualitatif akan memberi warna kesimpulan penelitian. Penarikan sebuah kesimpulan
berhubungan dengan reduksi data dan penyajian data. Antara reduksi data dan
penyajian data berhubungan timbal balik. Demikian pula antara reduksi data dan
penarikan kesimpulan. Serta antara penyajian data dan penarikan kesimpulan.49
d. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam mengecek keabsahan data adalah dengan
Triangulasi data. Triangulasi yaitu suatu cara mendapatkan data yang benar-benar
absah dengan menggunakan menggunakan pendekatan metode ganda. Caranya yaitu
dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. 50 Menurut pengertian
yang lain, triangulasi merupakan proses penshahihan internal dengan cara memeriksa
48

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta ;
Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 309.
49

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. (Jakarta :
Kecana, 2014), hlm. 409.
50

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, (Jakarta : Bumi Aksara,
2016), hlm. 219.
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setiap instrumen yang digunakan, kemudian dihadapkan dengan “construct” yang
shahih. Bila ada titik temu atau tumpang tindih, ada korelasi yang kuat atau memiliki
keshahihan yang sama, maka data dianggap shahih. 51
Peneliti mengunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan
triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk
sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber adalah untuk
mendapatkan

data

dari

sumber

yang

berbeda-beda

dengan

teknik

wawancara.52Selanjutnya mengolah data tersebut sampai jenuh sehingga mendapatkan
hasil akhir yang sesuai.
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dari keseluruhan penelitian
ini, maka perlu disusun sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam
pembahasannya. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi empat bab. Berikut
sistematika pembahasan, untuk mencapai hasil yang lebih terstruktur:

51
Matthew B.Miles dan Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang
Metode-Metode Baru, (Yogyakarta : UI Press, 1992), hlm.434.
52

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 330.
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Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum seputar
penelitian ini. Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berupa latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,
kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II, bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai masyarakat sekitar
daerah Soropadan condongcatur depok sleman yogyakarta, yang meliputi sebelum dan
setelah adanya pembangunan hartono mall.
Bab III, bab ini berisi tentang inti hasil penelitian mengenai dampak dari
pembangunan

hartono

mall

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

soropadan

condongcatur depok sleman.
Bab IV, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap uraian
yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran bagi pihak-pihak yang
sekiranya perlu untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

BAB IV
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat
menarik simpulan sebagai berikut:
Pertama, dampak positif dengan adanya Hartono Mall yaitu pendapatan
masyarakat sekitar cukup menjadi meningkat dan memberikan dampak yang baik,
banyak usaha - usaha baru bermunculan disekitar area Hartono Mall, selain usaha baru
bermunculan yang tentunya menguntungkan bagi pelaku usaha maka harga tanahpun
di sekitar Hartono Mall menjadi naik. Dalam dampak positif ini meliputi bidang
ekonomi dan bidang pemenuhan kebutuhan, berikut penjelasannya :
Dalam bidang ekonomi meliputi warung kelontong dan warung makan,
meningkatnya usaha kost- kostan dan menjadikan harga tanah meningkat. Sedangkan
dalam bidang pemenuhan kebutuhan sosial meliputi kebutuhan sosial pendidikan,
sosial budaya, terciptanya lapangan kerja dan dana sosial. Hartono Mall belum
memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan sekitar Mall.
Kedua, dampak negatif dengan adanya Hartono Mall bahwa meningkatnya
kepadatan penduduk di lingkungan sekitar Hartono Mall yang kemudian menimbulkan
kemacetan kemudian mengakibatkan kepadatan jumlah kendaraan dan juga kepadatan
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penduduk. Sehingga kebisinganpun terjadi di daerah tersebut. Dalam dampak negatif
yaitu meliputi bidang kesehatan, bidang alih fungsi lahan, penjelasannya sebagai
berikut : dalam bidang kesehatan yaitu meliputi masalah pencemaran lingkungan,
masalah limbah air dan limbah polusi udara. Sedangkan alam bidang alih fungsi lahan
yaitu berkurangnya lahan terbuka dan menyempitnya akses jalan.
B. Saran
Adapun saran yang diajukan berdasarkan hasil dan pembahasan adalah sebagai
berikut.
1. Pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Mall yang mampu meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar hendaknya terus dipertahankan dan
meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh keberadaan Mall.
2. Melakukan pembenahan dari keamanan serta kebersihan lingkungan sekitar Mall
sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah padat penduduk
yang semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah.
3. Aspek lingkungan harus tetap diperhatikan karena pada umumnya, pembangunan
sebuah pusat perbelanjaan modern kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas,
penyempitan ruang terbuka hijau dan area pemukiman penduduk.
4. Dengan keberadaan pasar modern di tengah masyarakat diharapkan membawa
dampak yang baik bagi masyarakat. Misalnya dengan pembangunan pusat
perbelanjaan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran. Dan dengan adanya pembangunan pasar
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modern ini diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi pasar tradisional.
5. Untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian menyangkut tema
yang serupa, agar melakukan penelitian diberbagai tempat di Yogyakarta, karena
banyak sekali pembanguna –pembangunan yang bermunculan dan berdampak
pada masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat itu pada umumnya belum
mengalami proses transformasi ketika ada pembangunan yang semakin maju.
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