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ABSTRAK
Wahyu Nur Huda, 2021, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Strategi
Adaptasi Pasca Revitalisasi Pasar: (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional
Muntilan).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak apa
saja yang dialami pedagang serta untuk mengetahui strategi adaptasi yang
dilakukan pedagang pasca revitalisasi pasar tradisional Muntilan. Penelitian
ini menggunakan kerangka pendekatan milik Edi Soeharto tentang strategi
adaptasi yang didalamnya terkandung tiga cara pendekatan. Pertama
pendekatan strategi aktif, kedua pendekatan strategi pasif, dan yang ketiga
pendekatan jaringan sosial. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam mengumpulkan
data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dari
hasil penelitian yang dilakukan mendapat temuan bahwa pasca revitalisasi
pasar tradisional muntilan sejumlah pedagang mengalami penurunan
penghasilan sehingga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi yang
dialami pedagang. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh pedagang di Pasar
Tradisional Muntilan adalah dengan mengusahakan sumberdaya yang
dimiliki semaksimal mungkin untuk menambah penghasilan, menghemat
pengeluaran, dan memanfaatkan relasi sosial yang dimiliki.
kata

kunci:

Pasar

Tradisional,

ix

Revitalisasi,

Pedagang.

ABSTRACT

Wahyu Nur Huda, 2021, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Adaptation
Strategy After Market Revitalization: (Case Study on Muntilan Traditional
Market).
The purpose of this study is to describe the impacts experienced by traders
and to find out the adaptation strategies carried out by traders after the
revitalization of the Muntilan traditional market. This study uses the framework of
Edi Suharto's approach to adaptation strategy which contains three approaches.
The first is an active strategy approach, the second is a passive strategy
approach, and the third is a social network approach. The approach used in this
research is a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data,
this study used interview and observation techniques. From the results of the
research conducted, it was found that after the revitalization of the Muntilan
traditional market, several traders experienced a decrease in income so that it
had an impact on the social and economic conditions experienced by traders. The
adaptation strategy carried out by traders at the Muntilan Traditional Market is
to seek the resources they have as much as possible to increase their income, save
expenses, and take advantage of their social relations.
keywords: Traditional Market, Revitalization, Traders.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai salah satu negara yang diakui dunia, Indonesia masuk kedalam
kategori negara berkembang. Ada enam kategori utama dari cirri-ciri negara
berkembang yang meliputi rendahnya standar hidup dan tingkat produktivitas,
pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi, angka
pengangguran tinggi, serta memiliki ketergantungan yang sangat tinggi di
hampir semua aspek hubungan internasional.1 Berdasarkan ciri-ciri tersebut
Indonesia bisa disebut sebagai negara yang berkembang sehingga pembangunan
merupakan suatu hal yang diperlukan salah satunya adalah pembangunan dan
pengembangan pasar tradisional.
Eksistensi pasar tradisional semakin hari semakin terdesak dengan
menjalarnya pusat perbelanjaan atau toko-toko modern yang beriringan dengan
perkembangan zaman. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang, maraknya pembangunan tempat-tempat berbelanja atau
took-toko modern semakin membuat pasar tradisional ternomor duakan, belum
lagi tantangan lain yang dihadapi yakni asumsi sebagian besar orang bahwa
kondisi pasar tradisional sangatlah kotor dan kumuh, serta tidak berkualitasnya
barang-barang yang dijajakan. Padahal jika ditelusur lebih jauh, ada banyak hal
yang bisa didapatkan dari pasar tradisional. Salah satunya adalah kegiatan
tawar-menawar yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mampu
1

Todaro, M. P, Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm. 60-61.
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menciptakan hubungan tersendiri antara penjual dan pembeli.
Pasar tradisional sampai saat ini masih menjadi salah satu kegiatan sosial
ekonomi bagi masyarakat Magelang terutama di daerah Kecamatan Muntilan.
Sebagai salah satu asset daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
mempunyai komitmen untuk menjaga keberadaan pasar tradisional yang ada di
daerah tersebut. Hal ini dianggap penting untuk menjaga eksistensi pasar
tradisional yang merupakan sector utama perekonomian masyarakat.
Sebagai salah satu pasar tradisional yang tetap eksis ditengah maraknya
pasar modern, pasar Muntilan merupakan tumpuan masyarakat Kecamatan
Muntilan dan sekitarnya sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat memperoleh kesejahteraan.
Sebagaimana dikatakan dalam UU Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan
adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melakukan fungsi sosialnya.2 Namun, kondisi bangunan pasar yang sudah usang
dan banyak terjadi kerusakan menjadikan alasan utama Dinas Pasar Kabupaten
Magelang untuk membangun kembali Pasar Muntilan dengan wajah baru.
Terkait

dengan

pembangunan

yang

akan

dilakukan

dalam

rangka

mengoptimalkan fungsi Pasar Muntilan, Dinas Perdagangan dan Pengelola Pasar
Kabupaten Magelang menerapkan kebijakan untuk merevitalisasi pasar
Muntilan.
Setiya Heru Pranowo, selaku UPT Pasar tradisional muntilan saat
2

UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (diunduh melalui
https://peraturan.bpk.go.id/home/detail/38601/uu-no-11-tahun-2009, pada tanggal 19 Agustus
2021)
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diwawancara menuturkan bahwa tujuan dari diadakannya revitalisasi Pasar
Tradisional Muntilan adalah untuk melakukan penataan terhadap pedagang serta
mengembangkan pasar tradisional dengan konsep semi modern. Adanya
Revitalisasi Pasar Tradisional Muntilan mempunyai tujuan untuk meningkatkan
daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern di Kecamatan Muntilan, serta
untuk memberi perubahan yang lebih baik terhadap kehidupan dan kesejahteraan
pedagang.
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang tersebut diatas, peneliti
memiliki tujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana dampak
yang diakibatkan dan Strategi Adaptasi apa yang di lakukan pedagang di Pasar
Tradisional Muntilan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Pasca
selesainya kegiatan Revitalisasi. Oleh sebab itu, peneliti kemudian memiliki
ketertarikan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan berjudul “Strategi
Adaptasi Pedagang Pasca Revitalisasi (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional
Muntilan)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1.

Bagaimana dampak yang dialami pedagang di pasar tradisional
Muntilan pasca Revitalisasi?

2. ` Bagaimana Pedagang melakukan Strategi Adaptasi pasca revitalisasi

3

pasar tradisional Muntilan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian
Dari beberapa rumusan masalah yang telah disimpulkan, dapat ditarik
beberapa poin yang menjadi tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

a.

Agar dapat mengetahui dampak yang dialami pedagang pasca
revitalisasi pasar tradisional Muntilan.

b.

Agar dapat mengetahui Strategi adaptasi yang dilakukan
pedagang di pasart tradisional Muntilan pasca revitalisasi.

2. Manfaat Penelitian

a.Manfaat Akademik
Diharapkan penelitian skripsi ini bisa menjadi literature
dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial sekaligus sebagai
sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang
Strategi Adaptasi yang dilakukan pedagang pasca kegiatan
revitalisasi.
b.

Manfaat Praktis
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan
yang informatif dan evaluatif untuk kelompok-kelompok sektor
informal khususnya kepada pedagang-pedagang pasar tradisional

4

dalam melakukan strategi adaptasi.
D. Tinjauan Pustaka.
1. Skripsi Hayati dengan judul Strategi Pedagang Kopi Termos Dalam
Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Deskriptif Di Alun-Alun Jember).3
Skripsi ini menjelaskan bagaimana para pedagang kopi tidak dapat sepenuhnya
menggantungkan hidupnya dengan hanya berjualan kopi. Para pedagang kopi
menghadapi beberapa kendala ketika berjualan kopi termos, beberapa
diantaranya adalah cuaca yang tidak menentu serta kendala dalam hal
permodalan.
Dalam penelitian ini pedagang melakukan beberapa strategi dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Strategi-strategi tersebut antara lain:
a.

Para pedagang mempunyai dua pekerjaan sekaligus yaitu sektor informal

dan berdagang kopi termos.
b.

Menyesuaikan penjualan dengan kondisi cuaca Dan lingkungan pasar.

c.

Meminjam uang dari tetangga atau kerabat untuk memenuhi kebutuhan
keluarga.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah keduanya
mengkaji tentang strategi bertahan hidup yang dilakukan pedagang. Sementara
perbedaanya terletak pada fokus penelitian.
2.

Skripsi Yuanita Nilla Sari yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerbitan

Pedagang Kaki Lima (studi terhadap peraturan daerah Kabupaten

3

Hayati, Strategi Pedagang Kopi Termos Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Study
Deskriptif Di alun-alun Jember), 2009.
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Magelang nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima).4 Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi
kebijakan relokasi sebagai upaya untuk menertibkan keberadaan Pedagang Kaki
Lima yang semakin lama kian banyak serta memberi dampak pada kebersihan,
fungsi sarana dan prasarana publik. Dalam skripsi ini juga sedikit membahas
tentang bagaimana respon pedagang kaki lima yang biasanya berdagang di area
yang dilakukan penertiban, tentunya terjadi banyak pro dan kontra karena
menyangkut pada lahan perekonomian masyarakat magelang.
3.

Skripsi karya Miftahul Huda yang berjudul Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Pati No.13 Tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (studi penataan dan pemberdayaan pkl
di alun-alun pati).5 Skripsi karya Miftahul Huda ini menguraikan implementasi
dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 yang berisi tentang penataan dan
pemberdayaan PKL terhadap pemberdayaan dan penataan pedagangg kaki lima
yang ada di Kabupaten Pati. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana
implementasi atau apa yang diterapkan oleh pemerintah belum sesuai dengan
harapan, sejauh apa peran pemerintah Kabupaten Pati dalam menyelesaikan
permasalahan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
4.

Skripsi Lestari, dengan juduk “Strategi Adaptasi Pedagang Kecil Pasca
4

Yuanita Nilla Sari, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap
Peratuaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
5

Miftahul huda, “implementasi Peraturan daerah kabupaten pati no.13 tahun 2014
tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima di alun-alun pati)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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Kebakaran Pasar Kliwon Temanggung”.6 Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa
pasca terjadinya kebakarn di pasar kliwon Temanggung para pedagang kecil
menghadapi beberapa masalah yaitu perebutan tempat usaha yang baru, penurunan
pendapatan, perebutan pembeli, tersendatnya kestersediaan barang dagangan, sulit
mendapatkan modal, kualitas dan kuantitas dagangan yang menurun, kurangnya
kebersihan dan keaman pasar yang baru, dan lain sebagainya.
Dari permasalahan yang muncul tersebuut para pedagang melakukan strategi
adaptasi dengan membuat kelompok yang di dasarkan dari jenis barang yang
dijual dan mengadakan undian untuk mendapatkan posisi los/kios yang baru..
Kemudian para pedagang juga membuat kesepakatan bersama dalam proses
berdagang diantaranya terkait penataan barang dagangan yang baik dan rapi yang
tujuannya untuk membeerikan pelayanan yang maksimal dan bisa menarik minat
calon pembeli.

E.

Kerangka Teori
Keranga teori merupakan identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan

berpikir sebelum melaksanakan suatu penelitian, dengan kata lain kerangka teori
digunakan untuk memecahkan pesoalan atau memecahkan pokok-pokok
masalah yang telah dirumuskan diatas. Sehingga teori merupakan hal mendasar
agar penelitian dapat jelas dan terarah.
Dalam

penulisan

penelitian

ilmiah

ini,

peneliti

menggunakan

6

Lestari, “Strategi Adaptasi Pedagang Kecil Pasca Kebakaran Pasar Kliwon
Temanggung”, 2010.

7

teori/konsep untuk bisa menjawab latar belakang masalah dan rumusan masalah
yang telah diuraikan diatas, adapun teori/konsep yang digunakan sebagai
berikut:
1. Tinjauan Tentang Dampak
a.

Dampak.
Dampak dapat dipengaruhi oleh suatu kondisi atau lingkungan,

baik lingkungan internal (internal environment) maupun lingkungan
eksternal (external environment) dapat terjadi perubahan yang
menimbulkan dampak. Atas dasar pengaruh tersebut, terciptalah dua
jenis dampak, dampak yang dikehendaki (intended impact) maupun
dampak yang tidak dikehendaki (unintended impact).7
Dampak dapat mendatangkan akibat positif maupun negatif
sebagai akibat dari pengaruhnya yang bersifat kuat. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Jotin Khisty dan B. Kent Lall yang dikutip oleh Joko
Widodo, dampak meliputi pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh
pelayanan angkutan umum oleh lingkungan di sekitarnya serta
keseluruhan wilayah yang dilayaninya. Dampak yang dibawa oleh
perubahan-perubahan akan menimbulkan masalah baru yang antisipasi
dan upaya pemecahannya harus sudah dipikirkan. Sehinnga, langkah
tersebut diharuskan untuk sanggup mencermati danjuga memahami
perubahan-perubahan yang muncul baik itu di lingkungan internal
7

Joko Widodo M.S, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013) ,hlm. 44

8

maupuneksternal.8 Secara sederhana, dampak dapat dimaknai sebagai
akibat dari setiap keputusan yang dipilih oleh seseorang. Seorang atasan
biasanya memiliki dampak tersendiri di dalamnya, hal tersebut dapat
berupa dampak positif dan negatif. Selain itu, dampak merupakan
mekanisme lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.
Sudah

selayaknya

seeorang

pemimpin

yang

handal

dapat

memperkirakan jenis dari dampak yang akan timbul dari keputusan
maupun keputusan yang akan diambil.
Apapun jenisnya, dampak adalah suatu hal yang tidak dapat
dihindari bagi manusia bahkan telah menjadi sesuatu yang diwajarkan
dan selalu dipersiapkan cara menghadapinya. Hubungan bermasyarakat
yang dialami oleh setiap individu bisa dimaknai sebagai konsekuensi
dari dinamika perubahan dalam kehidupan. Dampak bisa dikatatakan
sebagai suatu perubahan yang muncul dalam sistem sosial atau bahkan
meliputi sistem sosial itu sendiri. Sehingga, apabila seseorang
membayangkan sesuatu yang terjadi setelah durasi tertentu, maka dia
akan berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum
dan sesudah durasi tertentu.9
Selo Soemardjan berpandangan bahwa dampak ialah semua
perubahan yang terdapat di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan

8

Ibid. hlm. 44
9
M. Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,
1991), hlm. 30.

9

yang ada di dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi sistem
sosialnya meliputi nilai-nilai sosial, pola perilaku dan sikap diantara
kelompok-kelompok didalam suatu masyarakat. Dampak dapat
dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni:10
1) Dampak positif
Pada umumnya, dampak berarti akibat atau pengaruh,
sedangkan dampak posotif yang dimaksud disini ialah
akibat baik atau pengaruh yang memberi keuntungan
setelah terjadinya suatu hal atau peristiwa. Di dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teori dampak positif
inu untuk mengidentifikasi akibat-akibat atau pengaruh
yang bersifat menguntungkan terhadap pedagang pasar
tradisional Muntilan dari revitalisasi pasar.

2) Dampak negatif
Kebalikan dari dampak positif, dampak negatif
adalah pengaruh yang bersifat merugikan yang dihasilkan
dari

sesuatu/hal.

mengaplikasikan

Pada
teori

penelitian

dampak

ini

negatif

peneliti
ini

untuk

mengidentifikasi akibat atau pengaruh yang tidak
menguntungkan

bagi

pedagang

pasar

Tradisional

10

Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta , (Jogjakarta: Gadjah Mada
University, 1981), hlm. 303.
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Muntilan pasca kegiatan revitalisasi pasar.
3) Dampak langsung
Dampak langsung merupakan akibat/dampak yang
ditimbulkan dari suatu peristiwa yang bisa dirasakan
secara langsung. Peneliti menggunakan metode penilaian
dampak langsung dalam penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana revitalisasi pasar dapat menimbulkan dampak
yang dirasakan secara langsung baik oleh pedagang pasar
Tradisional Muntilan maupun masyarakat sekitar.
4) Dampak tidak langsung
Dampak tidak langsung adalah dampak yang
dirasakan secara tidak langsung oleh obyek yang terkena
dampak dari suatu peristiwa, akan tetapi dampak tidak
langsung ini juga menimbulkan perubahan baik itu kecil
maupun besar.11 Selain dampak langsung, dampak tidak
langsung ini juga digunakan peneliti untuk menganalisa
bagaimana perubahan atau pengaruh tidak langsung yang
diterima oleh masyarakat maupun pedagang di pasar
Muntilan.
2.

Konsep Strategi Adaptasi oleh Edi Soeharto
Kehadiran batasan dalam pemahaman mengenai strategi adaptasi

diperlukan untuk mereduksi kesalahpahaman antara pembaca dan penulis. Pudja
11

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

hlm. 31.
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berpendapat bahwa adaptasi ialah cara yang dijalankan oleh seseorang atau
individu untuk menghadapi dan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
yang dapat menghasilkan keselarasan antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya
(Pudja, 1989:3). Sedangkan, menurut Bennet dan Pandley, perilaku responsif
manusia yang memungkinkan mereka untuk menata tingkah laku dan tindakan
terhadap

peralihan-peralihan

lingkungan

yang

terjadi,

perilaku

yang

mencerminkan penyesuain diri manusia dengan situasi dan kondisi lingkungan
dapat dimaknai sebagai adaptasi. Perilaku yang dilakukan berkaitan dengan
kebutuhan hidup dalam hal perencanaan suatu strategi untuk menghadapi keadaankeadaan selanjutnya setelah sebelumnya mereka melewati keadaan-keadaan
tertentu. Cara seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan hidup aman
sangat berbeda- beda, hal ini terjadi karena keberhasilan mereka dalam berdaptasi
ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki setiap individu.
Pada dasarnya, strategi adaptasi merupakan sesuatu yang pasti akan
dilakukan oleh manusia ketika mereka menghadapi perubahan atau suatu hal yang
belum pernah ada dalam hidupnya. Menurut Suharto, strategi adaptasi secara
konsep didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan cara
untuk mengatasi berbagai hal yang mencakup kehidupannya, pada dasarnya
strategi penaangan masalah ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki segenap
anggota keluarga/kelompok dalam mengelola aset yang dimiliki. Sementara itu,
menurut Snel dan Staring, strategi bertahan meliputi rangkaian tindakan yang
dipilih oleh individu dan rumah tangga secara standar bagi mereka yang miskin
secara sosial ekonomi.
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Ada beberapa konsep atau teori yang menjelaskan tentang strategi
adaptasi, salah satu diantaranya adalah milik Soeharto yang nantinya akan
digunakan didslam penelitian ini. Hal yang menjadi alasan bagi peneliti unuk
memakai konsep tersebut adalah karena penelitian ini mengambil fokus tentang
bagaimana pedagang melakukan strategi adaptasi pasca revitalisasi pasar, dimana
para pedagang kini mengalami kesulitan dan mereka dipaksa untuk beradaptasi
dengan keadaan lingkungan pasar yang baru. Berubahnya kondisi lingkungan
pasar dan Pendapatan yang berkurang dialami para pedagang pasar tradisional
Muntilan. aibatnya mereka dituntut untuk melakukan strategi adaptasi untuk
mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Soeharto mengemukakan bahwa ada beberapa strategi adaptasi yang
dapat dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sisal. Tujuannya
adalah agar masyarakat bisa untuk tetap bertahan hidup dalam menjalani
kehidupan sehari-harinya, yang meliputi:
1. Strategi Aktif merupakan strategi yang dilakukan
dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk bisa
bertahan hidup. Suharto berpendapat bahwa strategi aktif adalah
kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan cara memakimalkan
segala potensi yang ada.12 Strategi ini memiliki tujuan utama
untuk mencari penghasilan tambahan, Cara yang dilakukan bisa
dengan

12

mencari

penghasilan

tambahan

atau

dengan

Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Hlm 31.

13

memanfaatkan anggota keluarga yang ada untuk bisa ikut
mencari nafkah, seperti istri atau anak. Untuk mereka yang
hidup dalam lingkungan keluarga yang miskin, mencari nafkah
bukan hanya tanggungjawab suami saja, namun menjadi
tanggungjawab seluruh anggota keluarga sehingga mereka bisa
menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan rumah
tangga.
2. Strategi pasif adalah strategi bertahan hidup yang
dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga.
Strategi pasif, menurut Suharto adalah strategi yang dilakukan
dengan cara menekan atau mengurangi pengeluaran keluarga
seperti biaya makan sehari-hari, belanja kebutuhan sekunder,
pendidikan dan lain-lain.13 Sehingga dengan kata lain strategi ini
mewajibkan anggota keluarga untuk lebih selektif, tidak
membeli barang yang tidak penting sehingga kebutuhan rumah
tangga keluarga bisa tercukupi.
3. Strategi

jaringan

adalah

sebuah

strategi

yang

dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial yang
dimiliki keluarga/kelompok. Strategi jaringan, menurut Suharto
merupakan strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan
relasi sosial yang dimiliki seperti lingkungan informal maupun

13
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formal untuk bertahan hidup, contohnya seperti dengan
meminjam uang pada tetangga, rentenir atau bank, dan warung
atau toko, mengikuti program masyarakat miskin dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saat sebuah
keluarga melakukan strategi adaptasi, mencari pinjaman uang
atau modal munngkin dapat menjadi salah satu cara yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bisa
diperoleh dari jaringan sosial yang dimilikinya. Dalam
kehidupan bermasyarakat, warga juga tidak mungkin bisa lepas
dari jaringan sosial, kareana hal tersebut adalah aspek penting
bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki
kekurangan dalam hal ekonomi. Jaringan sosial yang luas dapat
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bisa terus bertahan
hidup.
Para pedagang tradisional berdasarkan pada konteks
penelitian ini, mereka sekarang mengalami krisis dalam hal
ekonomi setelah tempat berjualan mereka direvitalisasi. Mereka
juga dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan
berjualan yang baru, sehingga mereka memerlukan strategi
adaptasi untuk bisa terus bertahan hidup serta memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Dalam penelitian ini, konsep strategi adaptasi digunakan
untuk membatasi pengertian mengenai strategi adaptasi itu

15

sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh pedagang pasar
tradisional Muntilan pasca revitalisasi, agar para pedagang bisa
bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari.
Sehingga dapat didefinisikan bahwa strategi adaptasi adalah
upaya- upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk
mempertahankan dirinya dari kondisi sosial atau perubahan yang
sedang dihadapi.
F.

Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah cara yang dipakai peneliti
untuk mengumpulkan data yang diingikan. Penelitian yang dilakukan
oleh peneliti di pasar Tradisional Muntilan ini menggunakan metode
sebagai berikut.
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan termasuk penelitian
lapangan, maka data yang dikumpulkan adalah hasil dari
observasi atau dengan kata lain peneliti harus langsung terjun
kelapangan untuk mencari data- data yang perlukan, artinya
data yang menjadi rujukan merupakan fakta-fakta yang di
dapati dari lapangan.14 Penelitian yang akan dilakukan ini
adalah

penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian

kualitatif diartikan sebagai metode penelitian dalam bidang
ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data
14

Conny R. Semiawan, Metode Penelitian kualitatif jenis, karakteristik, dan
keunggulannya, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 2.
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berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan, serta perubahanperubahan manusia. Peneliti juga tidak berusaha menghitung
atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh
sehingga dengan demikian metode ini tidak menganalisis
angka-angka.15 Dalam penelitian kali ini peneliti berusaha
meneliti bagaimana dampak dan strategi adaptasi yang
dilakukan pedagang di area Pasar Muntilan pasca revitalisasi
dengan mengamati secara langsung dan mengumpulkan data
dari pihak-pihak yang diperlukan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Pasar Tradisional
Muntilan yang beralamat di Desa Pucungrejo Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang.
3. Penentuan Unit Analisis, Subjek dan Objek Peneltian
a) Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah hal-hal berupa
benda, orang, tempat dan atau data untuk variable yang
melekat dan dipermasalahkan.16 Teknik yang digunakan
dalam menentukan subjek pada penelitian ini adalah
teknik purposive sampling. Teknik ini adalah teknik
15

Prof. Dr. Afrizal, M.A. Metode Penelitian Kualitatif(Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2014), hlm. 13.
16

Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), hlm. 116.
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pengambilan sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri
yang dimiliki oleh subjek yang dipilih hal ini karenas ciriciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan
dilakukan.17
Dalam penggunaan teknik ini, peneliti memilih
informan yang akan memberikan informasi secara actual
terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
Informan-informan tersebut adalah pedagang-pedagang di
Pasar Muntilan.
b) Objek Penelitian.
Objek penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi
pedagang setelah menempati pasar Muntilan pasca
revitalisasi.
4.

Metode Pengumpulan Data
Dalam sebuah penelitian teknik penilitian sangatlah
penting, karena dalam penelitian yang akan dilakukan pasti
akan menggunakan cara atau metode yang sistematis agar
penenelitian
menggunakan

tepat

sasaran.

pendekatan

Dalam
kualitatif,

penelitian
peneliti

yang
adalah

instrumen dalam penelitian itu sendiri. Berhasil tidaknya
pengumpulan data sangat ditentukan oleh kemampuan
17

Haris Herdiansyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial”,
(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 106.
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peneliti dalam menghayati situasi sosial yang menjadi fokus
penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal
dengan metode non-probabilitas sampling. Menurut Gall dan
Borg, bahwa sampel yang didapatkan dalam non probabilitas
sampling dipilih berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari
peneliti. Pengambilan sampling non-probabilitas ini memiliki
dua criteria. Pertama, Setiap individu dalam populasi tidak
memiliki peluang yang sama dengan individu lainnya untuk
dijadikan sampel. Kedua, Pemilihan sampel berdasarkan
tujuan penelitian dan subjektifikasi penelitian. Selanjutnya
Gall dan Borg menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa
cara untuk menentukan teknik sampling non-probabilitas
diantaranya: convenience, oportunic, purposive, snowball,
combination, volunteer.18 Dan teknik yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitiannya ini adalah teknik Purposive
Sampling.
Purposive Sampling adalah teknik pengambilan
sampel untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan
atau berdasarkan nilai guna individu pada penelitian yang
dilakukan. Individu tersebut digunakan sebagai sampel
karena

dipandang

memiliki

banyak

informasi

yang

18

Febri Endra, Pedoman Metodologi Penelitian statistika Praktis, (Sidoarjo: Zifatama
Jawara, 2017), hlm 45.
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dibutuhkan peneliti.19 Pada teknik ini, peneliti akan memilih
sampel sesuai dengan criteria yang diinginkan dan yang
dibutuhkan sehingga dapat mempermudah jalannya penelitian
ini. Kriteria sampel penelitian yang ditetapkan sebagai
acuannya adalah sebagai berikut:
a. Pedagang Pasar Tradisional Muntilan.
b. Pedagang yang terdampak Revitalisasi atau
Pedagang lama.
c. Pedagang yang sudah 10 tahun atau lebih
berjualan di pasar tradisional Muntilan.
d. Pedagang yang namanya terdaftar oleh pengelola
pasar tradisional Muntilan.
Peneliti hanya akan mengambil sampel dengan
criteria diatas, hal tersebut dimaksudkan peneliti agar
penelitiannya tidak melebar dan keluar dari konteks sehingga
mempermudah untuk mendapatkan data yang sesuai.
Beberapa criteria yang telah disebutkan diatas, tidak semua
pedagang di pasar tradisional muntilan memiliki itu, terutama
pedagang yang baru berjualan pasca proses revitalisasi.
Di

dalam

penelitian,

ada

beberapa

teknik

pengumpulan data yang dilakukan, diantaranya:
a. Wawancara
19

Ibid, hlm. 46.
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Salah satu teknik pengumpulan data yang dapat
dilakukan dalam suatu penelitian adalah wawancara.
Wawancara (interview) secara sederhna dapat dikatakan
sebagai suatu kejadian atau proses interaksi antara orang
yang

mewawancara/pewawancara

dengan

orang

yang

diwawancara/sumber informasi lewat suatu komunikasi
langsung. Dalam kata lain wawancara adalah percakapan tatap
muka (face to face) antara yang mewawancarai dan yang
diwawancarai,

yang

dalam

prakteknya

pewawancara

bertanya langsung mengenai suatu objek penelitian yang
telah dirancang sebelumnya.20
Wawancara ini ditujukan kepada pedagang dan
pengelola pasar tradisional muntilan yang memenuhi kriteria
yang peneliti tetapkan da Purposive Sampling.

b. Observasi
Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan
metode observasi non partisipatif. Metode ini dilakukan
dengan melibatkan pelaku yang bersangkutan dengan
kesejahteraan pedagang di pasar tradisional muntilan.

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data
20

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.pd, “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan
gabungan”. (Jakarta: prenada media group, 2014) Hlm. 372.
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yang dimana pada prakteknya peneliti menggunakan metode
pengamatan

terhadap

objek

penelitian

yang

dapat

dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Observasi
sebagai salah satu metode pengumpulan data banyak
digunakan untuk mengukur tingkah laku maupun proses
terjadinya suatu kegiatan yang bisa diamati baik itu dalam
situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik
observasi ini dapat dilakukan secara langsung yakni dengan
berada atau terlibat langsung dengan objek yang diselidiki
dan tidak langsung yaitu dengan pengamatan yang dilakukan
saat

peristiwa

berlangsung.21
dilapangan,

yang hendak diselidiki
Sehingga

diharapkan

dengan
peneliti

tidak sedang

adanya
akan

lebih

observasi
mampu

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial,
serta

memperoleh

pandangan

yang

lebih

luas

dan

menyeluruh.22 Menurut patton observasi memiliki manfaat
sebagai berikut:

1. Dalam observasi lapangan, peneliti akan lebih mampu
memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial,
jadi akan dapat diperoleh pandangan yang luas serta
21

Dr. Ahmad tanzeh, M.Pd.i, “metode penelitian praktis”. (Yogyakarta: Sukses offset,
2011) Hlm. 84.
22

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta,
2016), Hlm. 228.
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menyeluruh.
2. Dengan observasi peneliti bisa memperoleh pengalaman
pendekatan induktif, sehingga tidak dipengaruhi oleh
konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif
memberi kemungkinan peneliti melakukan penemuan
(discovery).
3. Dengan metode observasi peneliti dapat meliahat hal-hal
yang kurang diamati orang lain, terlenih kepada orang
yang berada dalam lingkungan itu, karena mereka bisa
dianggap “biasa” dan karena hal itu tidak akan
terungkapkan dalam wawancara.
4. Dengan observasi peneliti bisa menemukan hal-hal yang
sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam
wawancara karena bersifat sensitif atau ingin menutupi
fakta terlenih apabila hal itu dapat merugikan nama suatu
lembaga.
5. Dengan melakukan pengamatan di lspsngsn peneliti
dapat menemukan hal-hal yang diluar presepsi responden
sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih
luas dan lengkap.
6. Melalui observasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan
data yang bersifat kaya. Tapi juga akan memperoleh
kesan-kesan pribadi dari objek yang diteliti, dan bisa

23

meraskan suasana situasi sosial yang diteliti.23
c. Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

salah

satu

metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau
mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan
dengan cara melihat dokumen- dokumen resmi seperti
monografiataubuku-buku dan catatan- catatan peraturan yang
ada. Dokumen sebagai sumber pengumpulan data adalah
setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau
lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau
menyajikan akunting.24
Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, artefak,
gambar, ataupun foto-foto. Dokumen tertulis ini juga dapat
berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita.
Selain itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni
yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian
kualitatif.25
Metode Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat
data yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi
23
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dilapangan. Baik berupa foto maupun data wawancara yang
terkait pedagang pasar tradisional muntilan.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
Data diperoleh dari berbagai macam sumber dalam
penelitian kualitatif, dengan bermacam-macamnya teknik
pengumpulan data yang yang dapat digunakan atau
triangulasi. Cara ini akan dilakukan secara terus menerus
hingga datanya penuh. Pengamatan yang terus menerus dapat
memberikan variasi data yang tinggi.26 Teknik analisis data
yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
a) Reduksi Data
Reduksi data atau juga disebut proses merangkum,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, mencari tema dan polanya.27 Data yang telah
direduksi dapat mempermudah peneliti dalam mencari
dan menemukan data selanjutnya yang diperlukan. Data
yang akan direduksi disini adalah data-data yang tidak ada
kaitannya sama sekali dengan fokus bahasan penelitian.
26

Prof. Dr. Sugiyono, “memahami penelitian kualitatif”. (Bandung: alvabeta, 2009) Hlm.
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Dalam metode ini, peneliti mendeskrripsikan hasil
wawancara dalam bentuk transkip yang terpisah guna
mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang
didapat.
b) Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah
mendisplaykan data. Ada beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk melakukan penyajian data diantaranya
dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan
sejenisnya.

Dengan

cara-cara

tersebu

data

dapat

terorganisasi, tersusun dalam pola.
Dalam metode ini peneliti mengurangi data yang
tidak

sesuai

dengan

tujuan

penelitian

sehingga

mempermudah proses penarikan kesimpulan dan data
yang dipaparkan mudah dipahami dengan jelas.
c) Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan
temuan baru (discovery) yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan yang dimaksud dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remangremang atau belum ditemukan kebenaran/kejelasannya,
sehingga setelah diteliti hal tersebut menjadi jelas, yang
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis
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atau teori.28
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data
tersusun, namun dalam memverifikasi data perlu adanya
uji kebenaran dan kesesuaian data lapangan sehingga
validitas terjamin. Uji validitas data menggunakan metode
keabsahan data/Triangulasi. Dalam metode ini peneliti
melakukan perbandingan dari hasil wawancara dan
observasi yang diperoleh antara narasumber satu dengan
yang lain dan menggunakan data dokumentasi untuk
melengkapi keabsahan data yang ada. Sehingga dengan
membandingkan data satu dengan data yang lain, dapat
diperoleh penyimpulan data yang tepat.

28

Ibid, hlm. 253.
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G.

Sistematika Pembahasan
Ada beberapa sistematika pembahasan dalam penilitian
ini, meliputi:
Bab I, yakni bagian yang berisi pendahuluan yang didalamnya memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta
sistematika pembahasan.
Bab II, meliputi gambaran tentang pasar tradisional muntilan dan pedagang
di dalam pasar, meliputi latar belakang atau sejarah, letak geografis, dan
struktur organisasi atau kepemimpinan.
Bab III, yaitu bagian pembahasan yang mendiskripsikan bagaimana
dampak kesejahteraan sosial dan bagaimana strategi adaptasi yang
dilakukan pedagang di pasar tradisional muntilan pasca revitalisasi.
Bab IV, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, kata penutup,
daftar pustaka dan lampiran
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan dan dianalisis oleh
penulis diatas, yang berlandaskan data di lapangan yang dikumpulkan,
selama proses revitalisasi di pasar tradisional Muntilan, pedagangpedagang direlokasi ke pasar penampungan sementara yang terletak di
Desa Pucungrejo. Dari pengamatan penulis, pedagang mengalami
peralihan sosial ekonomi pasca kegiatan revitalisasi. Adapun, penjelasan
yang lebih detail untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Para pedagang mengalami perubahan lingkungan pasca
kegiatan revitalisasi pasar tradisional Muntilan yang justru
menyusutkan jumlah pengunjung yang datang ke pasar. Selain itu
perebutan tempat usaha/kios yang baru dianggap pedagang justru
tidak adil karena manfaat dari revitalisasi tersebut tidak dirasakan
oleh pedagang secara menyeluruh. Perubahan ekonomi yang
dirasakan paling signifikan oleh pedagang adalah menurunnya
pendapatan mereka.
2. Untuk mengatasi persoalan yang terjadi, para pedagang
kemudian melakukan strategi adaptasi dengan tujuan untuk
menyesuaikan diri melalui tindakan-tindakan yang dapat menjaga
eksistensi/kebradaan usaha mereka. Ada tiga strategi adaptasi yang
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telah dilakukan pedagang pasar tradisional Muntilan, yaitu:
- Strategi Aktif, yaitu Strategi adaptasi yang
dilakukan
untuk

dengan

mengoptimalkan

mengembangkan

usaha

kemampuan

mereka

dimana

berdagang merupakan mata pencaharian utama
mereka maka para pedagang melakukan segala upaya
untuk menjaga eksistensi usahanya. Bentuk strategi
adaptasi yang dilakukan dengan cara meningkatkan
kualitas pelayanan dan memaksimalkan potensi yang
dimiliki pada diri seperti kemampuan berkomunikasi
dengan pembeli, memberikan pelayanan yang baik
serta melakukan inovasi dengan tujuan untuk
mengembangkan usaha mereka.

- Strategii pasif, adalah sebuah strategi
adaptasi yang dilakukan dengan cara berhemat atau
mengatur

dan

mengurangi

pengeluaran

selain

kebutuhan primer serta lebih memilih untuk memasak
sendiri
keluarga.

untuk

memenuhi

Selain

kebutuhan

bertujuan

untuk

konsumsi
memenuhi

kebutuhan pokok keluarga, penghematan ini juga
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional
toko karena tidak terpenuhinya kebutuhan operasional
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maka,

pedagang

akan

sulit

untuk

memenuhi

kebutuhan pokok, hal ini karena berdagang adalah
mata pencaharian utama mereka.
- Strategi Jaringan Sosial, strategi ini dilakukan
dengan memanfaatkan relasi baik formal maupun
informal yang mereka miliki. Hal tersebut dijalankan
oleh pedagang sebagai upaya untuk membantu
mereka dalam meningkatkan pendapatan disaat
kondisi pasar sedang tidak menentu seperti pada saat
pasca revitalisasi pasar tradisional muntilan.
B. Saran
Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, terkhusus bidang studi
sosiologi adalah mengembangkan penelitian mengenai fenomena pasar
tradisional dan strategi adaptasi pedagang. karena, peneilitian tentang
strategi adaptasi pedagang pasca revitalisasi yang menggunakan metode
pengkajian sosiologi masih sangat minim. hal tersebut jugalah yang
menjadi salah satu hambatan penulis dalam proses pengerjaan penelitian
ini. Penulis berharap peneliti-peneliti lain kedepannya dapat mengkaji dan
menjelaskan lebih detail terkait strategi adaptasi pedagang pasar tradisonal
pasca revitalisasi, untuk meperkaya rujukan ilmu sosiologi dan kehidupan
manusia yang lebih baik.
Penulis juga hendak memberi saran kepada pemerintah sebagai
institusi pembuat kebijakan, agar mengambil langkah-langkah yang
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bersifat partisipatoris sehingga, pengaturan dan penaataan pasar tidak
merugikan dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pedagang
maupun pembeli.
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