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ABSTRAK 

 

Komplek Pelajar Tijue merupakan komplek yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat Tijue karena dengan adanya komplek tersebut masyarakat sekitar 

dapat berdagang dan memulai usaha baru, sehingga ekonomi masyarakat 

meningkat. Komplek tersebut memiliki banyak sekolah dan juga memiliki banyak 

siswa, sehingga keberadaan kantin yaitu para pedagang sekitar komplek tersebut 

juga banyak. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana respon masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan 

komplek pelajar tijue. Untuk mengetahui apa-apa saja jenis usaha dagangan 

masyarakat. Untuk mengetahui apa saja dampak yang dialami oleh masyarakat 

terhadap keberadaan komplek pelajar tijue. Untuk memperoleh data yang akurat 

peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

wawancara dan observasi dengan Kepala Sekolah, 13 orang pedagang dan 3 orang 

siswa dan seorang mantan sekretaris gampong. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikatakan bahwa, Respon masyarakat dalam memanfaatkan komplek pelajar tijue 

sangat baik, karena dengan adanya komplek tersebut perekonomian masyarakat 

meningkat sehingga mereka hidup sejahtera. Jenis-jenis dagangannyapun sangat 

beragam seperti, gorengan, minuman siap saji, makanan ringan, mie bakso, snack, 

nasi goreng, kue, nasi sayur, pop mie, sosis, nuget, pisang molen, serabi dan ATK. 

Dampak yang dialami masyarakat ada negatif dan positif, adapun dampak 

positifnya yaitu dengan adanya komplek pelajar tijue ekonomi masyarakat 

meningkat dan mengeratkan hubungan sosial antar pedagang. Sedangkan dampak 

negatifnya yaitu banyaknya persaingan antar pedangang dan terganggunya 

keindahan lingkungan sekolah sehingga arus lalu lintas terganggu. 

Kata Kunci : Komplek Pelajar Tijue dan Sosial Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dicerminkan oleh terjadinya 

perubahan dalam aliran-aliran baru yang menyangkut arus pendapatan dan 

manfaat kepada masyarakat local, bahkan sampai tingkat nasional. Program 

pembangunan dapat mendatangkan dampak berupa manfaat yang positif terutama 

kepada mereka yang tinggal di sekitar kegiatan ekonomi sebagai penerima akibat 

(dampak) dari program pembangunan yang bersangkutan. Komunitas local harus 

mencari atau mendapatkan peluang agar terjadi penyesuaian terhadap perubahan 

karena keadaan baru tersebut.
1
 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya peningkatan kualitas 

kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, di mana 

setiap orang mampu mengambil peranan sosial dalam menjalankan fungsi 

kehidupan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar secara 

layak, melaksanakan peran sosial serta menghadapi goncangan dan tekanan hidup. 

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya 

pemerataan dan keadilan sosial. 
2
 Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di 

dalamnya yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat dalam rangka 

                                                           
1
  Anwar A, Masalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kebijaksanaan 

Ekonomi untuk Pengendalian Kerusakannya rangka Pembangunan Wilayah,(Jakarta: Departemen 

Perindustrian, 2005), hal. 108. 
2
 Eti Trisnawati, Upaya Peningkatan Ekonomii Masyarakat Petani Pala Melalui 

Koperasi PNPM, (Skripsi tidak diterbitkan Banda Aceh FAkultas Dakwah dan Komunikasi :UIN 

Ar-RAniry, 2015), hal. 1. 
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memenuhi kebutuhan hidup layak menurut kemanusiaan, seperti mereka yang 

perlu ditingkatkan perekonomiannya melalui berdagang. 

Keberadaan Komplek Pelajar Tijue pada dasarnya bertujuan memetakan 

wilayah khusus sebagai wilayah pendidikan yang terkonsetrasi pada wilayah 

tertentu. Pemetaan wilayah pendidikan yang terkonsentrasi tidak hanya sebatas 

untuk tata Kota, akan tetapi akan berdampak positif kepada berbagai aspek 

kehidupan sosial lainnya, salah satunya yaitu berdampak pada sosial ekonomi 

masyarakat sekitarnya. Adapun luas Komplek tersebut lebih kurang 10 hektar dan 

dilengkapi dengan 10 sekolah mulai dari tingkat PAUD/Tk, SD, SMP 2 Sigli, 

SMP 4 Sigli, MTsN Sigli, SMP YPPU Sigli, SMA 1 Sigli, MAN 1 Sigli, SMA 

Tgk Chik Ditiro dan SMK 3. Berdirinya Komplek Pelajar Tijue sejak tahun 1964 

dan SMA 1 Sigli merupakan sekolah pertama pada saat itu. Namun, saat ini 

Komplek Pelajar Tijue (selanjutnya akan di singkat dengan KPT)
3
 sudah dipadati 

dengan sekolah-sekolah yang baru sehingga lebih banyak menarik minat siswa/i 

dari luar kecamatan.
4
 Keberadaan ini tentunya akan menimbulkan perubahan 

struktur wilayah dan berbagai kepentingan yang terkait baik secara sosial maupun 

secara ekonomi. Masyarakat sekitar tentunya berharap dengan keberadaan sebuah 

Komplek Pelajar Tijue dapat memberikan perubahan pada kehidupannya berupa 

taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan melalui interaksi berbagai aktivitas 

sosial dan perekonomian serta menciptakan dan memberikan lapangan pekerjaan. 

Dampak keberadaan KPT sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar 

karena adanya perubahan tingkat kehidupan sosial ekonomi. Dengan adanya KPT 

                                                           
3
 Komplek Pelajar Tijue sudah di singkat menjadi (KPT) 

4
  Observasi awal dengan Cut Malem 
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masyarakat bisa memanfaatkannya dengan membuka usaha dagangan baik itu 

mendirikan warung jajanan siswa ataupun lainnya.
5
 Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai kedudukan penting 

dalam dunia usaha nasional yang mempunyai potensi dan peranan yang signifikan 

dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan 

pembangunan ekonomi khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan 

kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan 

ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan 

ekonomi masyarakat.
6
 

Selain faktor kesejahteraan sosial, sebagai Negara berkembang seperti 

Indonesia faktor perdagangan merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang 

memiliki strategi dalam mengembangkan usaha yang sudah didirikan. 

Pengembangan tersebut sangat penting untuk di tingkatkan. Karena itu merupakan 

tempat pencarian perekonomian sehari-hari oleh masyarakat sekitar. 

Pembangunan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat 

dan ilmu pengetahuan. 

Dalam buku Sunarto Komanto, Thomas menyatakan bahwa, definisi 

situasi kehidupan sosial adalah sebagai hal yang nyata atau kenyataan yang di 

buat oleh orang dan akan membawa konsekuensi. Thomas juga menyatakan 

definisi situasi kehidupan sosial terbagi menjadi dua macam, yang pertama situasi 

kehidupan sosial yang dilakukan spontan oleh individu dan yang kedua situasi 

kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, kedua macam definisi situasi 

                                                           
5
 Observasi awal 

6
 Daryanto, Pendidikan Kewirausahaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hal 20. 
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kehidupan sosial tersebut terwujud dari aturan atau hukum untuk mengatur aturan 

pribadi dan juga aturan masyarakat.
7
 

Situasi kehidupan sosial merupakan suatu hal yang mengenai berbagai 

keadaan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial dalam masyarakat 

merupakan suatu kondisi tertentu dimana berlangsungnya hubungan antara 

individu dengan individu yang lainnya atau terjadinya saling berhubungan antara 

kedua individu. Situasi kehidupan sosial juga tidak terlepas dari interaksi sosial. 

Masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini adalah banyaknya 

jumlah pengangguran yang terus meningkat. Pembangunan sekolahmerupakan 

bagian dari proses pembangunan Nasional dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dan selain itu juga berfungsi sebagai pertumbuhan ekonomi yang telah membawa 

perubahan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut meliputi dampak 

pembangunan sekolah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan 

lingkungan sekitar, yaitu munculnya mata pencarian penduduk masyarakat sekitar 

menjadi pedagang. 

Kehidupan sosial masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang 

lain, dalam kesempatan saling butuh, yang mana para pelajar butuh jajanan 

sementara disisi lain masyarakat sekitar butuh mata pencaharian atau bidang 

usaha. Gigihnya usaha yang dilakukan masyarakat dalam rangka merespon 

keberadaan komplek pelajar Tijue, merupakan wujud dari dampak sosial ekonomi 

yang di timbulkan. Untuk melihat bagaimana dampak keberadaan komplek pelajar 

Tijue memberi manfaat ekonomi bagi pelaku ekonomi, dengan berdasarkan 

                                                           
7
 Agusli, Pengantar Sosiologi Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia,2004), hal 39. 
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pengalaman beberapa pedagang jajanan siswa di KPT. Dalam hal ini menjalankan 

usaha dagang jajanan untuk murid merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

penghasilan baik sebagai sumber penghasilan utama ataupun sebagai sumber 

penghasilan sampingan. Persoalan mata pencaharian merupakan persoalan yang 

banyak dihadapi masyarakat dalam kehidupan keseharian. 

Dengan mengacu pada uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam lagi mengenai “Dampak Keberadaan Komplek Pelajar Tijue 

Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kecamatan Pidie 

Kabupaten Pidie)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah dalam Keberadaan Komplek Pelajar Tijue Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat, yaitu: 

1. Bagaimana respon masyarakat dalam memanfaatkan Keberadaan Komplek 

Pelajar Tijue?  

2. Apa saja jenis-jenis usaha dagang masyarakat? 

3. Apakah keberadaan Komplek Pelejar Tijue berdampak terhadap sosial 

ekonomi masyarakat? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam memanfaatkan Keberadaan 

Komplek Pelajar Tijue. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis usaha dagang masyarakat. 
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3. Untuk mengetahui keberadaan komplek pelajar tijue berdampak terhadap 

sosial ekonomi masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapakan untuk dapat menambah 

khazanah pengetahuan atau sebagai temuan ilmiah yang dapat bmenambah 

kualitas ilmu pengetahuan mengenai sosial ekonomi masyarakat. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data atau informasi dan 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentinganserta menambah wawasan 

penulis untuk mengembangkan diri. 

E. Penjelasan Istilah 

Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini tidak terjadi salah 

pengertian dari pokok pembahasan yang diteliti, maka penulis membatasi istilah 

tersebut, sebagai berikut. 

1. Dampak  

  Pengertian dampak menurut kamus Bahasa Indonesia adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
8
 Pengaruh 

adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.  

                                                           
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 301. 
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 Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 

berarti pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan yang cukup hebat 

sehingga menyebabkan perubahan.
9
 Dampak yang dimaksud penulis disini ialah 

pengaruh atau akibat yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan suatu kegiatan 

pembangunan dengan keberadaan Komplek Pelajar Tijue terhadap sosial ekonomi 

masyarakat. 

2. Kehidupan Sosial 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sosial adalah pengetahuan atau 

ilmu tentang sifat, prilaku dan perkembangan masyarakat. Antara lain struktur 

sosial, proses sosial dan perubahan sosial.
10

 

Kehidupan sosial yang dimaksud adalah suatu kondisi kehidupan individu 

dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan 

konsumsi atau kebutuhan dasar. Kehidupan yang ditandai dengan adanya unsur-

unsur sosial kemasyarakatan itulah yang dinamakan dengan kehidupan sosial. Di 

dalam kehidupan sosial idealnya kita akan menemukan sebuah interaksi sosial 

dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti berpartisipasi 

dalam kegiatan tertentu yang sifatnya saling membutuhkan antara satu makhluk 

hidup dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan sosial tersebut unsur-unsur 

penting yang didalamnya terdapat rasa saling menghormati dan saling menghargai 

                                                           
9
 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, 

Cet ke 3, (Surabaya: Difa Publisher, 2008), hal.234. 
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1085. 
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antara sesama. Oleh karenanya kehidupan sosial seperti itu harus terus dipupuk 

dan dipelihara agar tercipta rasa aman dan tidak ada kesenjangan sosial. 

Sedangkan pengertian sosial adalah sosial yang berasal dari Bahasa Latin yaitu 

‘socius’ yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam 

kehidupan bersama. Sosial pada strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan-

hubungan sosial dalam masyarakat yang menepatkan pihak-pihak tertentu 

(individu, keluarga dan kelompok) di dalam posisi tertentu berdasarkan suatu 

sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. 

Ekonomi berasal dari kata Oikos (Rumah Tangga) dan Nomos (ilmu) 

pengertian ekonomi secara mendasar adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. 

Pengertian ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini didasarkan dari asal kata ekonomi 

yang berasal dari bahasa Yunani.  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah ilmu mengenai 

asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan 

(seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan).
11

 

Secara umum, pengertian ekonomi adalah sebuah bidang ilmu tentang 

pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan Negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia kebutuhan terhadap barang dan jasa, 

keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya, barang 

dan jasa terbatas persediaannya.
12

 

                                                           
11

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.287. 
12

 Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV 

(Jakarta:Balai Pustaka, 2007), hal.287. 
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Sosial ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan 

dan lingkungan masyarakat. Selain itu ekonomi sosial adalah posisi seseorang 

dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, 

prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber 

daya. 

Namun, hubungan antara ekonomi dengan sosial yaitu tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa ekonomi memang mencakup banyak bidang dalam 

kehidupan. Seperti, faktor faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat 

memegang peranan penting dalam menentukan tingkatan status sosial seseorang 

atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Pada dasarnya ekonomi sangat 

berpengaruh pada setiap bidang, karena setiap bidang tidak bisa berjalan tanpa 

adanya ekonomi. Begitupula dengan sosial juga tidak akan terlepas dengan 

ekonomi, seperti terjadinya hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Di dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari tanpa disengaja mereka telah 

melakukan suatu hubungan yaitu hubungan sosial adanya tegur sapa dan juga 

mereka salimg membutuhkan antara penjual dan pembeli. 

Berdasarkan pengertian di atas maka sosial ekonomi adalah posisi 

seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat yang kondisinya 

memungkinkan bagi setiap individu maupun kelompok untuk mengadakan usaha 

guna pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sebaik mungkin bagi diri sendiri, 

keluarga serta masyarakat dan lingkungannya. 
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Jadi sosial ekonomi yang di maksudkan di sini dengan munculnya 

komplek pelajar tijue, muncullah berbagai usaha dagang baik makanan maupun 

minuman di dalam atau masyarakat di luar komplek, atas dasar saling butuh dan 

dengan sendirinya terjadilah kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 

3. Masyarakat 

Masyarakat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah 

manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 

anggap sama.
13

 Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan 

antarindividu melalui hubungan yang tetap atau kelompok sosial yang sebagai 

besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari 

wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari 

pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang 

selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.
14

 

Masyarakat sebagai suatu struktur sosial dipahami sebagai pola tingkah 

laku sosial yang relatif stabil, artinya kehidupan masyarakat terbentuk dari 

struktur sosial, namun masyarakat saling membutuhkan satu dengan lainnya. 

Masyarakat yang di maksudkan di sini adalah orang-orang yang bertempat 

tinggal baik dalam komplek pelajar tijue maupun orang-orang yang berada di 

sekitar komplek. 

                                                           
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 806. 
14

 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal.28. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arys Suharyanto, 

merupakan mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor dengan  

judul Dampak Keberadaan IPB Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Kampus 

dan Konstribusinya Terhadap Perekonomian Kabupaten Bogor. Penelitian ini 

merupakan penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi untuk 

melihat kontribusi keberadaan kampus IPB terhadap masyarakat sekitar serta 

analisis I-O untuk melihat peran keberadaan IPB dalam menunjang perekonomian 

wilayah Kabupaten Bogor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi 

keberadaan kampus IPB, khususnya kampus Darmaga, dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar dan Kabupaten Bogor sangat dirasakan sekali 

dan juga dapat meningkatkan perekonomian yang sangat luar biasa. Oleh karena 

itu pengembangan wilayah perlu dikelola secara terpadu dengan melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sekitar IPB, institusi IPB 

dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
15

 

Adapun perbedaan peneliti Arys Suharyanto dengan peneliti, fokus 

penelitian yang berbeda peneliti lebih fokus pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Komplek Pelajar Tijue dan masyarakat sekitar sedangkan Arys 

Suharyanto lebih fokus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

                                                           
15

Arys Suharyanto, Dampak Keberadaan IPB Terhadap Ekonomi Masysrakat Sekitar 

Kampus dan Konstribusinya Terhadap Perekonomian Kabupaten Bogor, (Sekolah Pasca Sarjana) 

Bogor, 2010. 
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Kabupaten Bogor dan melihat bagaimana konstribusi keberadaan kampus IPB 

dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Bogor. 

Sedangkan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azhar 2016 Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry dengan judul Kehidupan 

Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Simpang Dua Pasca Operasionalisasi PT. 

Pinang Sejati Utama di Kecamatan Kluet Tengah Manggamat Kabupaten Aceh 

Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perubahan yang terjadi yaitu 

mengalami berbagai kesulitan sosial ekonomi setelah perusahaan bergerak di 

bidang pertambangan tidak lagi beroperasi. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengkaji tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat gampong simpang dua 

pasca opersasionalisasi. 

Adapun metode yang digunakan adalah Field Reseacrh. Hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat pasca 

operasionalisasi PT. Pinang Sejati Utama mengalami penurunan, khususnya yang 

berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan. Hal ini dikarenakan penghasilan 

utama masyarakat di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah yang 

bekerja di PT. Pinang Sejati Utama berasal dari perusahaan tersebut. Masyarakat 

yang tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut kembali melakukan pekerjaan 

yang biasa dilakukan sebelum perusahaan tersebut beroperasi, seperti bertani, 

berladang dan pekerjaan lainnya. Selain itu, perangkat desa juga melaksanakan 

berbagai program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa.
16

 

                                                           
16

 Azhar, Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Simpang Dua Pasca 

Operasionalisai PT. Pinang Sejati Utama di Kecamatan Kluet Tengah Menggamat Kabupaten 

Aceh Selatan, Banda Aceh, 2016. 
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Jadi, yang membedakan peneliti yang di lakukan oleh Azhar dengan 

penilitian ini adalah penelitian lebih mengarah pada Dampak Keberadaan 

Komplek Pelajar Tijue Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar Komplek 

Pelajar Tijue. Sedangkan penelitian yang dilakukan Azhar fokusnya lebih kepada 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet 

Tengah, pasca operasional PT. Pinang Sejati Utama. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Darwis dengan judul 

penelitiannya Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju 

Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi akibat 

berdirinya perusahaan kelapa sawit akan menimbulkan dampak positif atau 

sebaliknya akan menimbulkan hal yang negatif yang justru merugikan masyarakat 

sekitar. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang 

ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar perusahaan. Adapun hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah dampak keberadaan perusahan kelapa sawit 

di Desa Bulu Mario secara ekonomi membawa banyak dampak positif.Namun 

secara sosial membawa perubahan negatif berkenaan dengan tingkat gotong 

royong masyarakat.
17

 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Ichsan Darwis dan penelitian ini  

sama-sama fokus ke dampak terhadap sosial ekonomi kalau Ichsan Darwis 

meneliti pada perusahan kelapa sawit di Makassar, sedangkan yang ini teliti lebih 

                                                           
17

 Ichsan Darwis, Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara,(ilmu sosial dan 

ilmu politik) Makassar. 2015. 
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kepada usaha-usaha dagangan baik usaha dagang makanan dan minuman ataupun 

dagangan lainnya oleh masyarakat dalam komplek maupun masyarakat luar 

komplek. 

B. Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Sosial 

Dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu usaha 

investasi dalam kegiatan pembangunan yang memiliki kemampuan potensial 

untuk menimbulkan efek positif maupun negatif. Sehubungan dengan itu bahwa 

pada dasarnya sasaran pembangunan dilakukan untuk menaikkan tingkat 

kesejahteraan rakyat, tetapi aktifitas pembangunan tersebut dapat menimbulkan 

efek samping yang tidak direncanakan. 

Pembangunan dan perkembangan mengakibatkan terjadi perubahan-

perubahan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat, perubahan tersebut 

meliputi perubahan mata pencarian, perubahan jumlah kesempatan, perubahan 

tingkat pendapatan dan juga perubahan jumlah sarana dan prasarana. Perubahan-

perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif maupun negatif. 

Dampak positif pembangunan  merupakan kondisi perubahan dalam masyarakat 

akibat adanya pembangunan tersebut yang memberikan keuntungan baik langsung 

maupun tidak langsung dari kondisi sebelumnya. Dampak negatif yaitu 

munculnya potensi konflik akibat adanya kecemburuaan sosial antara masyarakat 

asli desa dengan masyarakat pendatang. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga 
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bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. 

Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak 

yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. 

Dari penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua 

pengertian yaitu: 

1. Dampak positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi 

atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata 

dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah 

suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang 

menjemukan, kegembiraan pada kesedihan. Positif adalah keadaan jiwa seseorang 

yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada 

dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. 

Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir 

buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan 

pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.
18

 

 

 

                                                           
18

  Safri, dkk, Ekonomi dan Pembangunan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal 156. 
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2. Dampak negatif 

Negatif adalah pengaruh terkuat yang mendatangkan akibat negatif. 

Dampak negatif memberikan pengaruh buruk yang lebih besar dari pada dampak 

positif. 

Jadi dapat disimpulkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan 

agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan 

menimbulkan akibat tertentu.
19

 

Dampak yang dimaksudkan peneliti dalam kajian ini adalah dampak 

keberadaan komplek terhadap kehidpan sosial ekonomi pada masyarakat sekitar 

komplek atau masyarakat lain di luar komplek pelajar tijue. Dampak secara 

sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan 

yang diambil seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak 

positif maupun negatif.    

C. Kehidupan Sosial 

1. Pengertian Sosial 

Sosial adalah semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat 

luas. Sesuai dengan perkataan asalnya “sozius” yang berarti “teman” dengan 

demikian “manusia sosial” berarti manusia yang saling tergantung kehidupannya 

satu sama lain.   

Thomas menyatakan situasi sosial terbagi menjadi dua macam, yang 

pertama situasi kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, kedua definisi 

                                                           
19

  Safri, Ekonomi dan Pembangunan, hal.157. 



17 
 

kehidupan sosial tersebut terwujud dari aturan atau hukum untuk mengatur aturan 

pribadi dan juga aturan masyarakat.
20

 

Menurut Max Weber tindakan sosial mendasarkan diri pada pemahaman 

dan tindakan sosial merupakan perilaku seseorang yang diorientasikan kepada 

pemanfaatan dan juga perilaku dari orang lain. Weber mendefinisikan sosiologi 

sebagai studi tentang tindakan sosial. Menurutnya, suatu tindakan yang dilakukan 

seseorang bersifat sosial jika diperhitungkan oleh orang lain dalam masyarakat. 

Menurut Haryanto, Weber mengembangkan teorinya tentang tindakan 

sosial dibagi menjadi empat tipe tindakan sebagai berikut: 

1. Tindakan tradisional merupakan perilaku tidak berdasarkan pemikiran 

melainkan hanya tradisi dan kebiasaan. 

2. Tindakan afektif merupakan perilaku yang berdasarkan emosi atau 

motif sentimental. 

3. Tindakan berorientasi nilai atau sering pula disebut rasionalitas nilai 

merupakan perilaku yng berorientasi tujuan, tetapi mungkin bukan 

pilihan rasional. 

4. Tindakan rasional instrumental merupakan perilaku yang berorientasi 

pencapaian tujuan yang berdasarkan pilihan rasional.
21

 

Melihat konsep diatas mengenai teori tindakan sosial dari Max Weber, 

maka peneliti mengambil salah satu dari tipe tindakan sosial tersebut yaitu teori 

tentang tindakan sosial rasional instrumental. Teori tindakan rasional instrumetal 

itu relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tindakan berupa 

                                                           
20

 Lihat Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2004), hal. 39. 
21

 Haryanto, Sosiologi Ekonomi, (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2011), hal.33-34. 
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respon dari pembangunan “Komplek Pendidikan”atau mengambil peluang untuk 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka. 

2. Kehidupan Sosial  

Kehidupan sosial merupakan suatu kondisi kehidupan individu dan juga 

masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan 

dasar. Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan (molded), melainkan 

suatu proses berkesinambungan yang selalu tumbuh bertumbuh-kembang dan 

berubah. Para pakar sosiologi menunjukkan pada peubahan-perubahan mendasar 

dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang waktu sebagai 

perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan proses yang dilalui 

oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. 
22

 

Menurut Macionis kehidupan sosial adalah suatu kehidupan yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur sosial masyarakat. Sebuah kehidupan disebut 

sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan 

individu lainnya dan dengannya itu terjadi komunitas yang kemudian berkembang 

menjadi saling membutuhkan satu sama yang lain, dalam hal yang terjadi di 

lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk 

kehidupan itu berjalan di dalam masyarakat.
23

 

Menurut Driyarkara mengemukakan kehidupan sosial antara individu 

dengan individu merupakan awal dari terbentuknya keluarga dan masyarakat. Ini 

merupakan langkah awal dalam terbentuknya suatu hubungan  sosial yang terjalin 

                                                           
22

 Gunarsa, perannNilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 

2009), hal. 25. 
23

 Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi,( Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 

2009), hal.70. 
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di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana, tanpa adanya 

individu keluarga dan masyarakat tidak akan tercipta kehidupan sosial begitu pula 

sebaliknya.
24

 

Hubungan sosial yang baik antara individu yang satu dengan yang lain 

sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat sosial yang teratur. 

Hubungan baik antar individu sangat diperlukan karena ini adalah hubungan yang 

dibina paling awal dalam kehidupan masyarakat sosial. Dari uraian tersebut diatas 

dapat mengetahui bahwa hubungan individu dan masyarakat itu dapat ditinjau dari 

segi masyarakat saja, ditinjau dari individu saja dan ditinjau dari segi interaksi 

individu dan masyarakat. Hubungan yang harmonis di dalam keluarga sangat 

penting agar dapat membentuk pribadi yang baik, karena apapun yang terjadi di 

dalam keluarga akan berpengaruh besar kepada tiap-tiap anggota keluarga yang 

termasuk didalamnya. Sebagaimana individu tidak bisa berjalan sendiri tanpa 

adanya keluarga atau orang lain sebagai media untuk mengekspresikan segala hal 

yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan individu dengan masyarakat 

menurut paham individualisasi. Individualisasi suatu paham yang menyatakan 

bahwa dalam kehidupan seorang individu kepentingan dan kebutuhan individu 

yang lebih penting dan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Individu 

yang menentukan corak masyarakat yang diinginkan. Masyarakat harus melayani 

kepentingan individu dan individu mempunyai hak yang mutlak dan tidak boleh 

dirampas oleh masyarakat demi kepentingan umum. 

                                                           
24

 Arkanudin, Perubahan Sosial Masyarakat Peladang Berpindah, (Bandung: Pasca 

Sarjana Universitas Padjajaran, 2005), hal 87. 
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3. Kehidupan Ekonomi 

Bila berbicara mengenai kehidupan sosial ekonomi berarti juga membahas 

tentang kebutuhan dan ekonomi yang diperoleh, jadi kehidupan sosial ekonomi 

yang dimaksud adalah cara-cara atau strategi yang diterapkan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta pemanfaatan penghasilan atau 

hasil ekonomi yang diperoleh guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi yang didalamnya terdapat 

unsur kebutuhan dan pemenuhannya, Abraham Maslow mengelompokkan 5 

tingkat kebutuhan manusia, yaitu: 

1. Kebutuhan dasar fisiologis/kebutuhan fisik (Phisiological Needs) yang 

diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan akan makanan, 

istirahat, udara segar, air, vitamin dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan primer. 

2. Kebutuhan akan rasa aman (Safety Needs) ditujukan oleh anak dengan 

pemenuhan kebutuhan secara pasti dan teratur. Anak mudah terganggu 

dalam situasi yang dirasakan sebagai situasi yang membahayakan, situasi 

yang kacau, tak menentu dan lain sebagainya.  

3. Kebutuhan untuk mencintai dan di cintai (Love Needs) merupakan 

dorongan atau keharusan baginya untuk mendapatkan tempat dalam satu 

kelompok dimana ia memperoleh kehangatan perasaan dan hubungan 

dengan masyarakat lain secara umum. 

4. Kebutuhan akan harga diri (Estem Needs) menuntut pengalaman individu 

sebagai pribadi yang bernilai, sebagai manusia yang berarti dan memiliki 
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martabat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan rasa percaya diri 

sendiri, menyadari kekuatan-kekuatannya, merasa dibutuhkan dan 

mempunyai arti bagi lingkungannya. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self Actualization) memberikan dorongan 

kepada setiap individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh 

potensi dalam dirinya. Dorongan ini merupakan dasar perjuangan setiap 

individu untuk merealisasikan dirinya, untuk menentukan dirinya atau 

identitasnya dan menjadi dirinya sendiri. Kebutuhan ini tumbuh secara 

wajar dalam diri setiap manusia.
25

 

Kebutuhan tersebut adalah hal yang harus dipenuhi oleh manusia demi 

kelangsungan hidupnya. Manusia memang harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya, karena dengan demikian manusia akan mendapatkan hasil yang 

dapat digunakan demi kelangsungan hidupnya. 

Dalam kehidupan bersama, antar individu satu dengan individu lainnya 

terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan 

itu dalam kehidupan sosial akan melahirkan budaya yaitu masyarakat yang saling 

butuh satu sama lain. Dengan adanya kehidupan sosial maka akan menghasilkan 

ekonomi bagi masyarakat seperti untuk mencapai keinginan sesama masyarakat. 

Keinginan yang dimaksud adalah saling menguntungkan seperti masyarakat yang 

mendirikan suatu usaha berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Aktivitas ekonomi secara rasional didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi 

yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sebaliknya mereka mempengaruhinya. 
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Perspektif ini digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam menganalisis nilai pekerja 

manusia, dalam arti mata pencarian dan stratifikasi sosial ekonomi. Pendapat dari 

Soeratmo mengemukakan bahwa aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara 

lain: 

1. Aspek sosial demografi meliputi antara lain perubahan sosial, tingkah 

laku, motinasi masyarakat serta kependudukan dan migrasi. 

2. Aspek ekonomi meliputi kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan 

pemilikan barang. 

3. Aspek pelayanan sosial meliputi antara lain sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi. 

Memahami tindakan ekonomi sebagai bentuk dari tindakan sosial dapat 

dirujuk pada konsep tindakan sosial yang diajukan oleh Weber, tindakan ekonomi 

dapat dipandang sebagai suatu tindakan sosial sejauh tindakan tersebut 

memperhatikan tingkah laku orang lain.
26

 

Sebuah masyarakat memiliki beberapa fungsi di dalamnya yang harus 

tetap dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang bisa menjamin kelangsungan 

hidup masyarakat. Asumsi dari teori ini bahwa masyarakat mempunyai 

kemampuan mengatsi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut 

dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu 

keseimbangan. Berdasarkan definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain 

berhubungan dan saling ketergantungan. 

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari 

usaha-usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk 

mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan 

untuk mengembangkan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam bentuk 

hasrat, kehendak, kemauan baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok 

sosial. 

Kehidupan sosial dan kebutuhan ekonomi harus dipandang sebagai suatu 

sistem (sistem sosial), yaitu suatu keseluruhan dari bagian-bagain atau unsur-

unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Kehidupan sosial adalah 

kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dengan pergaulan. 

Oleh karena itu, kehidupan sosial pada dasarnya ditandai dengan: 

1. Adanya kehidupan bersama yang pada ukuran minimalnya berjumlah dua 

orang atau lebih. 

2. Manusia tersebut bergaul (berhubungan) dan hidup bersama dalam waktu 

yang cukup lama. Oleh karena mereka berhubungan dan bergaul cukup 

lama dan hidup bersama, maka akan terjadi adaptasi dan pengorganisasian 

perilaku serta munculnya suatu perasaan sebagai kesatuan (kelompok). 

3. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan salah satu kesatuan 
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4. Suatu kehidupan sistem bersama.
27

 

Dalam  kehidupan sosial seperti yang dikemukakan diatas mengartikan 

bahwa adanya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya hubungan-

hubungan sosial atau hubungan yang saling mempengaruhi satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya menunjukkan kehidupan yang saling membutuhkan. 

Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi adalah perilaku sosial dari 

masyarakat yang menyangkut interaksinya dan perilaku ekonomi dari masyarakat 

yang berhubungan dengan pendapatan dan pemanfaatan, dengan kata lain sebagai 

suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan 

seseorang dalam posisi tetentu dalam struktur masyarakat. Dalam pemenuhan 

kebutuhannya manusia bekerja dan menghasilkan barang dan jasa. Selain itu juga 

manusia mempunyai sumber daya dimana sumber daya yang dimaksud adalah: 

1. Sumber daya manusia mengandung usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam peoses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu 

tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

2. Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk 

memberikan barang atau mampu bekerja berarti mampu melakukan 

kegiatan kerja dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.
28

 

Kebutuhan dasar individu untuk melangsungkan kehidupan yang 

membutuhkan makanan, minuman untuk menjaga kesetabilan suhu tubuhnya dan 
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keseimbangan organ tubuh yang lain, (kebutuhan biologi), individu membutuhkan 

juga perasaan tentang dari ketakutan, keterpencilan, kegelisahan dan berbagai 

kebutuhan kejiwaan lainnya.
29

 

Kebutuhan individu yang mendasar juga diperlukan adalah kebutuhan 

untuk berhubungan dengan individu lain, kebutuhan untuk melanjutkan 

keturunan, kebutuhan untuk berbuat pertahanan diri agar terhindar dari musuh, 

kebutuhan untuk belajar kebudayaan dari lingkungan agar dapat diterima atau 

diakui eksistensinya oleh warga masyarakat setempat. Di dalam kehidupan 

bermasyarakat, setiap individu terkait dalam struktur-struktur sosial yang ada 

dalam masyarakat. Masing-masing struktur sosial mengatur kedudukan masing-

masing individu dalam kaitannya dengan kedudukan-kedudukan dari individu 

yang lain secara keseluruhannya memperhatikan corak-corak tertentu yang berada 

dari struktur sosial yang lain. Adanya kedudukan-kedudukan yang diatur oleh 

struktur sosial tersebut menuntut dan menghasilkan adanya peranan-peranan yang 

sesuai dengan kedudukan-kedudukan yang dimiliki masing-masing individu. 

Talcot Parsont dalam Munandar Sulaeman mengemukakan, kehidupan 

sosial harus dipandang dari sebuah sistem sosial, artinya kehidupan tersebut harus 

dilihat dari suatu keseluruhan yang paling berhubungan satu sama lain, saling 

bergantung dan juga berada dalam suatu kesatuan. Talcot Persont juga 

mengemukakan dalam menjalani sebuah sistem sosial dalam masyarakat paling 

tidak harus terdapat empat hal yaitu: 

1. Dua orang atau lebih 

2. Terjadi interaksi diantara dua orang atau lebih 
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3. Bertujuan 

4. Memiliki struktur, simbol dan harapan-harapan bersama. 

 

Sistem sosial juga terdiri atas satuan interaksi sosial, unsur-unsur interaksi 

sosial tersebut bertujuan membentuk struktur sistem sosial dan juga mengatur 

sistem sosial, unsur dari sistem sosial antar lain:  

a. Keyakinan (pengetahuan) 

b. Perasaan (sentiment) 

c. Tujuan sasaran atau cita-cita 

d. Kedudukan peranan (status) 

e. Tingkatan atau pangkat 

f. Kekuasaan dan juga sanksi 
30

 

Dampak sosial dalam kehidupan akan terjadi apabila benturan antara 

kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif adalah kekuatan 

yang timbul dari diri pribadi atau individu dan juga dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial, akan tetapi yang menentukan dari faktor ekspresif kebanyakan dari diri 

pribadi atau individu. Sedangkan kekuatan normatifadalah berasal dari luar diri 

pribadi atau individu seperti halnya lingkungan sosial atau lingkungan 

kebudayaan.
31

 

Masyarakat senantiasa mempunyai aspek srtuktural, prosesual dan 

sekaligus wadah dalam proses kehidupan manusia. Oleh karena itu lazim 

dikatakan bahwa masyarakat terdiri dari aspek yang relatif statis dan dinamis. 

Aspek relatif terwujud dalam struktur sosial, sedangkan aspek dinamis terwujud 

dalam proses sosial. 
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Dari beberapa penjelasan peneliti mencoba menjabarkan bahwa pada 

umumnya masyarakat saling membentuk, menjaga dan saling berinteraksi di 

dalam kehidupan sehingga terjadi suatu situasi kehidupan sosial di dalam 

kehidupan, dalam hal ini seseorang atau individu tidak sanggup hidup sendiri 

tanpa didampingi oleh orang yang lainnya dalam kehidupan setiap harinya. 

D. Pengertian Ekonomi dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Ekonomi 

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, Oikonomia. Kata Oikonomia 

berasal dari dua kata yaitu Aikos dan Nomos. Oikos berarti rumah tangga, 

sedangkan nomos berarti mengatur. Jadi Ekonomia adalah mengatur rumah 

tangga. Ekonomi berkembang menjadi suatu ilmu, sehingga ekonomi berarti 

pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur 

rumah tangga. Rumah tangga diartikan secara lebih luas, rumah tangga di sini 

berkaitan dengan kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga sebagai 

kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu.
32

 

Menurut Albert L. Meyers ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari 

definisi ini adalah; pertama, tentang “ kebutuhan ” yaitu suatu keperluan manusia 

terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat dan jenisnya sangat 

bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua, tentang “ pemuas 

kebutuhan ” yang memiliki ciri-ciri “ terbatas ” adanya.  
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Menurut Samuelson bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu pilihan. 

Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber 

daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksikan berbagai 

komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera 

dikonsumsi. Jika di simpulkan dari pendapat diatas walaupun kalimatnya berbeda, 

namun tersirat bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang 

diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya 

langka atau terbatas. Dengan kata lain yang sederhana bahwa ilmu ekonomi itu 

merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku 

manusia.
33

 

Dalam kamus bahasa Indonesia ekonomi adalah (1) ilmu mengenai asas-

asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal 

keuangan, perindustrian dan perdagangan) (2) pemanfaatan uang, tenaga waktu 

dan sebagainya yang berharga, (3) tata kehidupan perekonomian (suatu Negara), 

(4) urusan keuangan rumah tangga (organisasi, Negara). Jadi ekonomi adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, barang dan jasa.
34

 

Secara umum, pengertian ekonomi adalah sebuah bidang ilmu tentang 

pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan Negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia kebutuhan terhadap barang dan jasa, 
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keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya, barang 

dan jasa terbatas persediaannya.
35

 

Ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai cara-cara manusia dan masyarakat 

menentukan atau menjatuhkan pilihannya atau tanpa menggunakan uang untuk 

menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat memenuhi 

penggunaan-penggunaan alternatif, untuk memproduksikan berbagai barang serta 

membagikannya untuk dikonsumsi. Sedangkan Profesor Paul Anthony 

mendefinisikan ekonomi yaitu studi tentang manusia dalam kehidupan mereka 

sehari-hari untuk mendapatkan dan menikmati kehidupan.
36

 

Menurut imam al Ghazali aktifitas ekonomi merupakan bagian dari 

kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah swt, apabila hal ini 

tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan manusia akan binasa. 

Lebih jauh, al Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus 

melakukan aktivitas ekonomi.1) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

bersangkutan, 2) mensejahterakan keluarga dan 3) membantu orang lain yang 

membutuhkan. Ekonomi sebagaimana diketahui adalah kegiatan manusia dengan 

masyarakat untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi 

dengan sebaiknya guna memenuhi berbagai macam kebutuhan.
37

 

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

suatu ilmu yang mengatur perekonomian rumah tangga dan harus dipenuhi oleh 
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seluruh manusia guna mencapai kesejahteraan hidup agar menjadi suatu 

kerukunan bagi mereka. Apabila perekonomian tidak berjalan baik maka akan 

timbul masalah sosial dalam keluarga dan masyarakat yang disebabkan karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga. Ekonomi suatu kebutuhan yang 

dapat menampung modal usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga, apabila 

sumber produksinya berhasil dengan baik maka masyarakat dapat hidup makmur 

dalam berumah tangga. Pertumbuhan ekonomi yang baik secara umum 

menunjukkan tingkat perbaikan kesejahteraan masyarakat, hal ini biasanya diikuti 

dengan kegiatan pasar modal yang semakin bergairah. Begitu juga sebaliknya, 

kondisi ekonomi yang lesu akan ditunjukkan juga dari kegiatan pasar modal yang 

lemah. 

2. Ekonomi Makro dan Mikro 

Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari 

secara keseluruhan, artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan 

perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan 

pasar. Perkembangan ekonomi makro berkaitan dengan masalah ekonomi publik 

(Negara).  Sedangkan ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang 

mempelajari hanya pada bagian kecilnya yaitu seperti perilaku konsumen serta 

penentuan harga-harga pasar yang diperjual belikan.
38

 Dalam perkembangan 

ekonomi mikro yang kini telah melahirkan berbagai teori dan konsep mengenai 

ekonomi itu sendiri. Namun yang menjadi perbedaan kedua konsep tersebut 

adalah ekonomi makro lebih kepada kepemerintahan dan pendapatan juga akan 
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disalurkan atau digunakan untuk Negara juga. Sedangkan ekonomi mikro bagian 

kecil usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan pendapatan yang 

diperoleh untuk pribadi atau untuk seseorang yang melakukan suatu dari 

usahanya. 

3. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro 

Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari 

konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor 

input, barang dan jasa yang di perjual belikan. Ekonomi mikro meneiliti 

bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran 

dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga. Individu yang 

melakukan kombinasi komsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama 

dengan individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam 

skala makro. 
39

 

Ekonomi mikro merupakan salah satu teori dalam dunia perekonomian 

selain teori ekonomi makro. Selain itu ekonomi mikro juga mempelajari 

bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk ke 

dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi penawaran dan permintaan atas suatu 

produk. Sesuai dengan namanya mikro yang artinya kecil maka dengan demikian 

ekonomi mikro yaitu membahas tentang ruang lingkup kecil misalnya, pedangang 

asongan, pedangan kaki lima, pedagang kantin  dan sebagainya. 
40
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Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda 

yang menjadi kebutuhan seseorang, sedangkan untuk mendapatkan hal tersebut 

yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan 

unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai 

rupa kebutuhan ekonomi atau benda.
41

 Upaya-upaya dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat yaitu dengan cara-cara berikut: 

a. Adanya modal yakni untuk memberi bantuan dalam membangun 

produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya. 

b. Memiliki keterampilan yakni membantu untuk seseorang dalam 

menentukan usaha produksinya yakni usaha berdagang. 

c. Menguasai usaha yang di produksinya. 

d. Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan usaha yang akan 

dijalani.
42

 

Sedangkan upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan usaha terdapat 

empat pilar yaitu:
43

 

a. Memperkuat permodalan yaitu dengan cara meminjam dari luar atau 

dengan modal sendiri. 

b. Meningkatkan usaha yakni dengan mengatur administrasi perusahaan, 

mengatur karyawan dan memperhatikan alat produksi. 
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c. Meningkatkan sumberdaya manusia yakni dengan membuka lapangan 

pekerjaan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan 

dalam usaha. 

d. Meningkatkan usaha dan melakukan pemasaran secara bersama 

dengan kebutuhan konsumen. 

Jadi, berdasarkan uraian penjelasan panjang lebar tentang pengertian 

ekonomi mikro di atas maka dengan usaha kegiatan-kegiatan sosial ekonomi 

sebagai dampak positif dari keberadaan komplek pelajar tijue (KPT), termasuk 

dalam kategori kegiatan ekonomi mikro. 

4. Usaha Ekonomi Mikro dan Kehidupan Sosial 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha 

yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara 

luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam 

mewujudkan stabilitas nasional.
44

 

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langung dari usaha 

menengah atau usaha besar. Yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  
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Tujuan dari usaha mikro kecil dan menengah yaitu menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro mempunyai 

peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja 

yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih 

fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini 

menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal. 

Dalam kehidupan suatu komunitas (dalam lingkungan apapun) akan 

melahirkan kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan pangan yakni makanan. 

Dalam hal ini masyarakat antusias untuk berdagang dan untuk merespon 

kebutuhan suatu komunitas itu maka akan melahirkan ide-ide dalam bidang 

usahanya.  

Kebutuhan tersebut merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh 

setiap individu di dalam kehidupannya.Tujuan dipenuhi supaya tercapai 

kelangsungan hidupnya. Selain kebutuhan primer individu juga memerlukan 

kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan 

primer. Kebutuhan sekunder seperti harta kekayaan atau kemewahan. Dalam 

pemenuhan kebutuhan sekunder apabila sudah terpenuhi kebutuhan dari primer 

atau kebutuhan pertama, karena kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan syarat 

yang kedua untuk dipenuhi oleh setiap individu. 

Persoalan tersebut sering terjadi dan dilalui dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga kebanyakan dari setiap individu membuat suatu pilihan atau keputusan 

tentang cara terbaik terhadap jalan keluarnya. Setiap individu juga pada umumnya 
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jumlah kebutuhan tidak terbatas, dalam artian tidak terbatas biasanya individu 

tidak pernah merasakan puas dengan kebutuhan yang lebih dimilikinya baik 

berupa barang dan juga harta kekayaan. Suatu barang yang di butuhkan oleh 

setiap individu dalam kehidupannya antara lain terdiri dari benda yang dapat di 

lihat dan dapat di raba seperti pakaian, makanan, minuman, rumah dan masih 

banyak kebutuhan primer lain yang tidak bisa di sebutkan.
45

 

Kebutuhan tersebut merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh 

setiap individu di dalam kehidupannya, tujuan dipenuhi supaya tercapai 

kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagaian dari 

individu sulit untuk didapatkannya, karena individu juga mempunyai keterbatasan 

ataupun kemampuan yang kurang memadai. Dalam sistem bekerja kemampuan 

sangat diutamakan dan dibutuhkan dalam kehidupan, karena kemampuan tersebut 

menentukan seseorang atau individu untuk dapat bekerja. 

Dengan berdagang juga akan terjadi interaksi atau hubungan sosial antara 

individu dengan individu lain yaitu penjual dan pembeli. Hubungan antara 

pedagang dengan konsumen dalam waktu relatif lama, karena dampak yang 

dirasakan sangat berdampak positif selain mendapatkan keuntungan juga 

memperoleh kegiatan sosial.  

Untuk menganalisis respon masyarakat terhadap keberadaan komplek 

pelajar tijue (KPT) yaitu dengan menggunakan teori kebutuhan sebagaimana telah 

di uraikan di atas. Beranjak dari dasar kebutuhan maka siapapun akan mencari 
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peluang dan memanfaatkan kesempatan, mengambil bagian untuk pengembangan 

usahanya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Untuk mengetahui peningkatan ekonomi dalam suatu usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang. 

Namun demikian, masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha dapat 

memperbaiki perekonomian keluarga dan dapat memenuhi kebutuhan atau kondisi 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi melalui 

pemanfaatan sumber daya yang ada.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu pada Dampak Keberadaan Komplek Pelajar 

Tijue  Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.Terhadap kondisi sosial ekonomi baik 

bagi masyarakat sekitar komplek pelajar tijue maupun masyarakat lain di luar 

komplek pelajar tijue. Sedangkan ruang lingkupnya adalah semua usaha dagangan 

makanann minuman dan usaha dagangan lainnya. 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pada prinsipnya setiap karya ilmiah selalu memerlukan metode atau cara 

tertentu untuk menemukan data yang objektif dan akurat. Penelitian ini 

merupakan studi lapangan yang bersifat kualitatif dan merupakan studi tentang 

keberadaan komplek pelajar tijue dan dampaknya terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat sekitar. 

Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci.
46

 Sedangkan menurut Hardiansyah penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses 
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interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti.
47

 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research).Field 

research adalah pencarian data terpusat pada lapangan, karena penelitian yang di 

lakukan ini menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan 

nyata.
48

 Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari 

data dan informasi di tempat penelitian yaitu Komplek Pelajar Tijue. Hal ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan masalah 

yang dibahas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Margono, yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
49

 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuannya 

agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang di teliti 

berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Dikatakan metode 

deskriptif karena data yang di peroleh berupa kata-kata, gambar dan perilaku tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk 

kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. 

 

                                                           
47

  Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta 

Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 9. 
48

 Nasir Budiman dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Cet ke I, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 

2004), hal. 23  
49

 Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal.36. 



39 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan) beberapa teknik, sedangkan analisis data bersifat 

induktif ke deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi pada penelitian ini peneliti memilih teknik pengumpulan data.
50

 

1. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun data dengan menggunakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

dijadikan sasaran pengamatan.
51

 Dalam buku Rianto Adi juga mengatakan bahwa, 

pengamatan (observasi) merupakan data untuk menjawab masalah penelitian 

yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia 

(penglihatan dan pendengaran) di perlukan untuk menangkap gejala yang diamati. 

Kemudian yang telah diamati tersebut dicatat dan selanjutnyan dianalisis.
52

 

Teknik ini di lakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan 

yang menjadi subjek  penelitian ini. Dalam hal ini peneliti benar-benar terlihat 

langsung agar peneliti memahami proses-proses tertentu. Di samping itu juga 

teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang 

disampaikan oleh para responden ketika diskusi. 

                                                           
50

 Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta, hal. 225. 
51

Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan  

(Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2001), hlm. 7. 
52

 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1, (Jakarta: Granit, 2004), 

hal. 70. 



40 
 

Tujuan dari observasi dalam penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jauh 

tentang kehidupan pedagang, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang positif 

maupun hal-hal yang negatif. Teknik observasi ini harus dilakukan secara 

sistematis artinya ketika menggunakan teknik ini seorang peneliti harus 

menggunakan tiga indera yaitu secara melihat atau mengamati, mendengar dan 

mencatat apa saja yang terjadi pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). 

Sebagai data primer yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang 

utama guna menjawab permasalahan penelitian.Teknik wawancara berfungsi 

untuk melengkapi data hasil observasi. Sebagai kriterium, wawancara digunakan 

untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode 

lain.
53

 

Namun dalam penelitian ini proses pengumpula data yang digunakan 

adalah menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur atau pertanyaan terbuka 

yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya. 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview) yaitu pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak 
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hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum melainkan digali 

dan di perdalam secara lebih rinci.
54

 

D. Informan penelitian 

Informasi adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh 

pewawancara.
55

 Dalam peneliti ini, peneliti mengambil seorang informan yaitu 

Kepala sekolah SMA 1 Sigli dan seorang tokoh masyarakat yaitu mantan 

Sekretaris Gampong serta responden dari pedagang sebanyak 13 orang dan 

responden dari siwa 3 orang yang berada di Komplek Pelajar Tijue Kecamatan 

Pidie Kabupaten Pidie. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara terlebih 

dahulu data diolah dengan mengklarifikasi data yang relevan ke dalam catatan 

penelitian. Selanjutnya diuraikan dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap 

mengenai apa yang dilihat dan didengar baik secara langsung maupun dari hasil 

rekaman. Teknik pengolahan data kualitatif dengan menggunakan penelitian 

deskriptif ini melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilahan data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang: bagian data 
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yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus 

dilakukan peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman 

data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, 

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini 

dapat dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan, dan 

menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk 

naratif. 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai 

mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu 

konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan 

secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan 

perkembangan perolehan data.   

Dalam analisis data kualitatif terdapat dua metode dalam penarikan 

kesimpulan, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode induktif dalam penarikan kesimpulan. 

Metode induktif adalah cara analisis berdasarkan contoh-contoh konkrit atau 

fakta-fakta yang diuraikan menjadi suatu kesimpulan umum. 
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Dalam hal ini analisis data merupakan tahapan yang penting dalam 

menyelesaikan suatu penelitian ilmiah, setelah melakukan pengumpulan data 

maka selanjutnya peneliti melakukan analisis dari data-data yang berkaitan 

dengan dampak keberadaan komplek pelajar tijue terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. Data yang diperoleh disusun, dipilah-pilah yang mana 

dianggap penting dan kemudian dibahas secara narasi dan sistematis.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis  

Pada tahun 1950 masyarakat Kabupaten Pidie antusias menyekolahkan 

anak-anaknya ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) setelah 

tamat Sekolah Menengah Pertama, karena kondisi ekonomi masyarakat pada saat 

itu tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dikarenakan Sekolah Lanjutan Tingkat atas hanya ada di Banda Aceh 

yaitu Sekolah Menengah Atas 1 Banda Aceh. 

Masyarakat Kabupaten Pidie sangat mengharapkan hadirnya suatu Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pidie. Oleh karena itu tercetus gagasan dari 

tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie khususnya tokoh masyarakat yang 

ada di kemungkiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie. Maka untuk itu berniat 

dan tekat bulat untuk membentuk suatu panitia pembangunan Perkampungan 

Pelajar Tijue. 

Oleh karena itu panitia bersama Camat Daud dan Pemerintah Kabupaten 

Pidie menegosiasi untuk membebaskan tanah masyarakat dengan ganti rugi untuk 

membangun Perkampungan Pelajar Tijue. 

Setelah pembebasan tanah, pemerintah Daerah (Pemda) membangun salah 

satu unit Sekolah Menengah Atas 1 Sigli pada tahun 1964 yang di gerakkan  oleh 

H. Mahyudin Hasyem,  M. Yusuf Hasan,  M. HasanYusuf dan Camat Pidie. Pada 
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tahun 1964 Sekolah Menengah Atas 1 Sigli di percayakan kepada M. Kasem Main 

selaku direktur Sekolah dan menjabat lebih kurang selama lima tahun.  

Jumlah siswa pada saat itu ada 6 rombongan belajar yaitu jurusan ilmu 

pasti alam, ilmu sosial dan sosial budaya. Setiap rombongan belajar diisi 45 siswa. 

Setelah SMA 1 Sigli dibangun pada saat itu juga hadir satu Sekolah Agama yaitu 

MAIN dan Sekolah Teknik (ST) yang berlokasi di perkampungan pelajar tijue. 

Setelah semua sekolah terbangun di perkampungan pelajar tijue tersebut maka 

nama tempatnya berubah menjadi Komplek Pelajar Tijue. 

Komplek Pelajar Tijue ini telah memiliki akses yang memadai 

sehingga komplek ini mudah diakses. Komplek Pelajar Tijue sangat mudah 

dijangkau baik itu menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, hal 

ini disebabkan karena letak komplek pelajar tijue yang sangat strategis yang 

terletak di jalan raya Banda Aceh – Medan dan sangat dekat dengan Kota Sigli 

yang merupakan Ibukota Kabupaten Pidie. 

Sarana dan prasarana Komplek Pelajar Tijue terdiri dari TK/PAUD Alifba, 

SD Negeri 2 Percontohan Sigli, SMP Negeri 2 Sigli, SMP 4 Sigli, SMA Negeri 1 

Sigli, MAN 1 Sigli, SMA TGK Chik Ditiro,  MTSN, SMPs Unggul Sigli dan 

SMK 3 Sigli. 

Komplek Pelajar Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie memiliki luas 

wilayah Komplek Pelajar Tijue sebesar 8 Ha. Dan secara geografis terletak di 95
0
 

57’ 35” LU – 95
0
 58’ 0” LU  dan 5

0
 22’ 3” BT – 5

0
 21’ 36” BT. Komplek pelajar 

tijue terletak di kemukiman Gampong Lhang dengan dibatasi oleh gampong-



46 
 

gampong yang ada disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah komplek pelajar 

tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut: 

a.  Sebelah Utara  :  Lapeudeu Baroh 

b.  Sebelah Timur  :  Kecamatan Simpang Tiga 

c.  Sebelah Selatan  :  Gampong Baroh 

d.  Sebelah Barat  :  Gampong Tijue 
56

 

2. Demografi 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan data yang  diperoleh di 

Komplek Pelajar Tijue tahun 2017. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

berikut :  

Tabel 4.2.1. Jumlah Pedagang Kantin 

No 
Pedagang Sekitar dari 

Komplek Pelajar Tijue 

Pedagang Lain Selain Sekitar 

Komplek Pelajar Tijue 
Jumlah 

1 44 10 54 

    Sumber Data: Di Olah Oleh Peneliti Tahun 2017-2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pedagang di Komplek 

Pelajar Tijue mencapai 54, yaitu 44 pedagang dari masyarakat sekitar Komplek 

Pelajar Tijue dan 10 pedagang lain selain dari masyarakat sekitar Komplek Pelajar 

Tijue. Rata-rata pedagang tersebut berasal dari Gampong Lampeudeu Tunong, 

Gampong Baroh dan Gampong Mesjid Runtoh selebihnya pedagang bersal dari 

Kota Sigli. 

Tabel 4.2.2. Jumlah Pedagang Jalanan 

No Pedagang Jalanan Jumlah 

1 Gerobak Becak 7 

2 Sepeda Motor 2 

3 Gerobak Meja 1 

      Sumber Data: Di Olah Oleh Peneliti Tahun 2017-2018 

                                                           
56

 Hasil wawancara dengan Cut Malem, tanggal  11 januari 2018.  



47 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pedagang gerobak becak berjumlah 7 

pedagang rata-rata menjual bakso goreng, sosis, nugget, pisang molen, gorengan 

dan serabi. Sedangakn pedagang yang menjual dengan sepeda motor berjumlah 2 

pedagang dengan menjual bakso rebus dan bakso goreng. Namun pedagang yang 

berjualan dengan gerobak meja hanya 1 saja dengan dagangannya bakso bakar. 

Untuk mengetahui jumlah murid dan siswa yang berada di Komplek 

Pelajar Tijue dapat dilihat di tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2.3. Jumlah Sekolah dan Murid/Siswa 

No Nama-nama Sekolah 
Jumlah Murid dan 

Siswa 

1 TK Alifba 25 

2 SD 2 Percontohan 360 

3 MTsN 840 

4 SMP 2 806 

5 SMP 4 256 

6 SMP YPPU 288 

7 SMA 1 1080 

8 SMA Tgk Chik Ditiro 120 

9 SMK 3 450 

10 MAN 700 

 Total 
4925 murid dan  

Siswa 

          Sumber : Data dari setiap sekolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan murid dan siswa 

di Komplek Pelajar Tijue sebanyak 4925 murid dan siswa. Sekolah yang memiliki 

siswa terbanyak di Komplek Pelajar Tijue tersebut adalah SMAN 1 Sigli dengan 

jumlahnya sebanyak 1080 siswa. 
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B. Respon Masyarakat Dalam Memanfaatkan Keberadaan Komplek 

Pelajar Tijue 

Pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan di Komplek Pelajar Tijue 

Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie pada tanggal 26 Oktober 2017. Sebelum 

melakukan penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi langsung 

ketempat pedagang kantin  sekolah yang berada di Komplek Pelajar Tijue untuk 

melihat bagaimana pedagang kantin mengelola usahanya.  

Juhairiah sebagai pedagang ia sangat mendukung  dengan adanya komplek 

pelajar tijue karena komplek tersebut dapat di jadikan sebagai tempat untuk 

berdagang sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal serupa juga 

dikatakan oleh Rusli, ia mengatakan bahwa dengan keberadaan komplek pelajar 

tijue membuat ia mudah untuk menyekolahkan anak-ankanya. Bukan hanya itu 

saja ia juga merasa terbantu karena dulu ia adalah seorang pengangguran dan 

setelah ia membuka usaha di komplek pelajar tijue ia merasa sangat terbantu 

bahkan ia dapat membantu dengan mempekerjakan orang lain.
57

 

Selain itu peneliti juga mewawancarai Mai selaku pedagang, menurut 

keterangan dari Mai bahwa ia bersyukur dapat berdagang di area Komplek Pelajar 

Tijue karena dengan usaha tersebut ia dapat membiayai pendidikan anak sampai 

keluar kota. Selain dapat menyekolahkan anak dengan berdagang di komplek 

pelajar tijue beberapa pedagang juga dapat membangun rumah, hal ini 
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disampaikan oleh Mona yang dengan berdagang di komplek pelajar tijue sudah 

dapat memabngun rumah permanen.
58

 

Begitu juga Riska mengatakan bahwa ia sebelumnya hanya karyawan di 

salah satu kantin selama 3 tahun dan sekarang ia sudah dapat membuka usaha 

saya sendiri karena dengan usaha tersebut ia dapat menghasilkan uang yang 

cukup.
59

 

Berbeda pula yang dikatakan oleh Adi mengatakan bahwa ia sangat 

senang berdagang di komplek pelajar tijue karena ia yakin dengan berdagang 

setiap hari ia dapat menghasilkan uang yang banyak, hal tersebut dikarenakan 

jumlah siswa yang banyak. Sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hal 

yang sama juga dikatakan oleh Kaisar bahwasanya ia merasa terbantu dan dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga serta dapat membantu orang tuanya. Dengan 

adanya komplek pelajar tijue tersebut sangat membantu seluruh masyarakat di 

sekitar komplek. Sehubungan dengan Adi dan Kaisar, Ahyar juga mengatakan 

bahwa ia merasa sangat terbantu dengan berdagang gerobak di sekitar komplek 

pelajar tijue sehingga dengan memanfaatkan hal tersebut Ahyar bisa 

meningkatkan ekonomi dalam keluarganya.
60

 

Selain dari pedagang peneliti juga mewawancarai kepala sekolah SMAN 1 

Sigli yang bernama M. Jamil, ia sangat mendukung adanya kantin komplek 

pelajar tijue, karena dapat mempermudah siswa dan guru yang tidak sempat 
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sarapan di rumah dapat sarapan di kantin di setiap sekolah dan dapat 

meningkatkan antusias para siswa dalam bersekolah.
61

 

Kartika adalah seorang siswa di SMAN 1 sigli mengatakan bahwa ia 

sangat senang sekolah di sigli karena SMA tersebut mempunyai banyak kantin 

baik di dalam lokasi sekolah maupun di luar sekolah. Ia sangat terbantu dengan 

adanya kantin tersebut karena ketika ia tidak sempat sarapan ia dapat sarapan di 

kantin tersebut. Para pedagang di sana pun sangat baik apalagi pelayanannya yang 

sangat memuaskan. ia sangat suka nongkrong dikantin dan juga juga pernah bolos 

jam belajar. Meskipun demikian para guru tetap tegas dalam menentapkan 

peraturan sekolah yaitu agar tidak keluar pekarangan sekolah pada jam pelajaran. 

Kendala dan masalah yang ia hadapi ialah menu jualan yang terbatas. Kondisi 

semua kantin bersih dan rapi. Nufus  seorang siswa di SMP juga mengatakan 

bahwa ia sangat senang sekolah di lokasi Komplek Pelajar Tijue karena 

mempunyai banyak kantin sehingga ketika membeli ia dapat memilih jajan apa 

saja dan untuk menuju lokasi kantin tidak terlalu jauh karena disekeliling sekolah 

semuanya ada kantin dan Zuhra juga mengatakan  bahwa ia seorang siswi di 

MTsN dan ia sangat nyaman ketika jajan karena tidak perlu ngantri dan 

berdesakan untuk membeli sesuatu, hal tersebut dikarenakan jumlah kantin yang 

sangat banyak. Pelayanan kantin kurang baik karena ketika sedang ramai orang 

membeli pemilik kantin sibuk mengurus pelanggan lain.
62

 

                                                           
61

 Hasil Wawancara dengan  M. Jamil Arif sebagai kepala sekolah, tanggal 26 oktober 

2017. 
62

 Hasil wawancara dengan  Kartika, Nufus dan  Zuhra siswi Komplek Pelajar Tijue, 

tanggal 02 November 2017. 



51 
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat 

terhadap komplek pelajar tijue sangat bervariasi yang namun mereka sangat 

merespon keberadaan komplek pelajar tijue dengan melakukan berbagai aktivitas 

ekonomi dan rata-rata masyarakat di sana memanfaatkan komplek tersebut dengan 

cara membuka usaha di lingkungan sekolah dengan berbagai macam jenis 

dagangan. Hasil penelitian yang berupa respon masyarakat terhadap keberadaan 

Komplek Pelajar Tijue. 

C. Jenis-Jenis Usaha Dagangan Masyarakat 

Jenis usaha dagangan dalam penelitain ini adalah jenis makanan ringan 

dan makanan berat yang dijual oleh pedagang komplek pelajar Tijue sesuai 

dengan kelompok dagangannya. Dengan adanya komplek pelajar Tijue 

masyarakat memiliki kreativitas untuk membuka usaha dagangan di lingkungan 

sekolah dengan bermacam jenis dagangan.  

Adapun jenis-jenis yang dibuat adalah : Bakso, Mie goreng, Nasi goreng 

dan Serabi.Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa pedangang di 

Lingkungan komplek Pelajar Tijue : 

Hasil wawancara pertama dengan Juhairiah yaitu pemilik kantin dan 

statusnya warga sekitar komplek yang sehari-hari menjual bakso, gorengan (Tahu, 

Tempe, sosis) dan mie goreng, usaha yang digeluti sudah 10 tahun lamanya, 

alasan Juhairiah membuka usaha itu karena lokasi kantinnya terletak di SMAN 1 

Sigli yang mana pada umumnya siswa SMA lebih suka dengan jajanan seperti 

bakso, gorengan (Tahu,Tempe,sosis) dan mie goreng. Usaha tersebut sangat 

bermanfaat bagi keluarganya, seperti ekonomi keluarga meningkat, dapat 
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menyekolahkan anak-anak, serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Usaha 

tersebut adalah hasil kerja sama keluarga dengan pendapatan laba sekitar 2 

juta/bulan. Hasil wawancara kedua dengan Rusli yaitu pemilik kantin dan status 

warga sekitar komplek, yang berdagang di lingkungan Sekolah Menengah Atas, 

dengan menjual berbagai makanan instan seperti mie instan dan makanan instan 

lain nya, usaha yang digeluti sekitar 20 tahun. Rusli juga menerima titipan kue 

dari orang lain berjumlah 2 (dua) orang dengan jenis kue seperti risol, bakso, sosis 

dan bakwan. Adapun jumlah titipan kue tersebuat sehari sebanyak 50-100 potong 

kue. Untuk mendirikan kantin di dalam sekolah harus memiliki izin dari kepala 

sekolah. Setiap kantin sudah memiliki langgananan sendiri, Adapun 

keuntungannya sebesar 2,5 juta/bulan.
 63

 

Hasil wawancara ketiga dengan Mai yaitu pemilik kantin dan status warga 

sekitar komplek, yang berdagang di lokasi SMP YPPU  dengan menjual nasi 

goreng, nasi sayur, dan bakso goreng sebagai tambahan, alasan Mai menjual nasi 

karena itu merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh siswa, proses belajar siswa 

SMP YPPU sampai dengan sore hari. Usaha yang digeluti sudah selama 10 tahun. 

Dengan membuka usaha tersebut membawa banyak perubahan, seperti ekonomi 

keluarga meningkat dengan pendapatan laba sekitar Rp 3 juta/bulan.
64

 

Hasil wawancara dengan Maulina yaitu anak pemilik kantin dan status 

warga sekitar komplek yang berdagang di perkarangan sekolah, sebelumnya 

Maulina berjualan mie lontong namun sekarang sudah beralih menjual nasi 

goreng karena minat konsumen terhadap mie lontong semakin hari semakin 
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menurun dan hal tersebut akan berdampak pada penghasilan Maulina yang 

semakin menurun. Dengan berdagang nasi goreng Maulina mengaku 

penghasilannya sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan berdagang mie 

lontong. Maulina sudah berjualan selama 10 tahun dan dengan usaha tersebut 

menghasilkan pendapatan laba sebanyak 2,5 juta/bulan.
65

 

Selanjutnya Nong yaitu pemilik kantin dan status warga sekitar komplek 

mengatakan bahwa ia dan suami memanfaatkan Komplek Pelajar Tijue dengan 

cara membuka usaha dan ia sangat senang karena sudah diberi izin untuk 

berdagang dan ia berdagang diluar perkarangan sekolah (pinggir jalan komplek 

pelajar). Usaha yang digeluti selama 16 tahun dan dari hasil usahanya itu dapat 

membangun rumah serta ekonomi keluarganya meningkat. Adapun jenis usaha 

yang ia dagangkan yaitu nasi goreng dan gorengan serta minuman. Semua jenis 

dagangan itu merupakan hasil kerjasama dengan keluarganya dan merupakan 

buatan sendiri. Keuntungan yang didapatkan sebesar 3 juta/bulan. Masalah yang 

ia hadapi banyak masyarakat yang iri kepada para pedangan dikarenakan orang 

yang berdagang disitu tidak ganti-ganti.
66

 

Hal lain juga disampaikan Mona yang merupakan pemilik kantin dan 

status warga sekitar komplek yang sehari-harinya berdagang di lokasi MTsN 

dengan menjual bakso, makanan ringan dan minuman. Mona juga mengatakan 

bahwa selama 5 tahun ia mulai berbisnis dengan usaha dagang di Komplek Pelajar 

Tijue, banyak sekali perubahan yang di alami, seperti dapat membangun rumah 
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dua tingkat (mewah) dan  ekonomi keluarganya meningkat. Dari hasil 

penjualannya dapat menghasilkan laba sebesar 3 juta/bulan.
67

 

Hal serupa juga disampaikan Riska yaitu pemilik kantin dan status sebagai 

warga sekitar komplek merupakan seorang remaja yang kurang mampu serta 

hidup serba kekurangan, setelah tamat SMA ia terjun di bidang usaha dagang 

bersama adiknya. Sejak 2 tahun lalu sudah membuka usaha sendiri, dengan jenis 

usaha dagangan yang di jual yaitu nasi, kentang goreng, minuman, pop mie dan 

bakso (titipan dari masyarakat komplek). Dalam sebulan mendapatkan 

keuntungan sebesar 1,6 juta. Dari hasil yang di dapatkan itu ia dapat membeli 1 

unit sepeda motor.
68

 

Sehubungan dengan itu Ani sebagai pemilik kantin dan status warga 

komplek mengatakan bahwa ia adalah seorang perantau, usaha yang digeluti 

sudah selama 11 tahun dengan berdagang kecil-kecilan seperti snack dan bakso 

dengan luas lapak yang lumayan kecil dan sekarang usahanya tersebut sudah 

berkembang menjadi lebih besar, seperti berjualan nasi saja. Keuntungan yang di 

peroleh dari usahanya sebesar 2,6 juta/ bulan. Pelanggan yang datang membeli 

kebanyakan dari siswa SMP YPPU dan mahasiswa dari AKPER yang 

bertetanggaan dengan komplek.
69

 

Berdeda pula dengan Kaisar yaitu pedagang gerobak dan status pedagang 

dari luar komplek mengatakan bahwa usaha berjualan sudah selama 5 tahun 

dengan jenis dagangan seperti sosis dan nugget. Untuk berjualan di lingkungan 
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komplek sekolah tidak harus memiliki izin dari kepala sekolah ataupun geuchik 

dan ia bisa datang kapanpun. Dari hasil penjualan tersebut ia memiliki pendapatan 

laba sebesar 2 juta/bulan. Selain itu ia juga merasa terbantu dan dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga dan dapat membantu orang tua khususnya. 

Hubungan sosial ia dengan pedagang lain juga sangat baik karena masyarakat 

tersebut sangat menghargai pedagang yang masuk untuk berjualan.
70

 

Adi sering di sapa dengan “Bang Molen” yaitu pedagang gerobak dan 

status pedagang dari luar komplek mengatakan bahwa usaha yang digeluti sudah 

selama 6 tahun berkecimpung dalam dunia perdagangan dan ia sangat terbantu 

dengan usaha tersebut karena dapat meningkatkan ekonomi keluarganya serta 

dapat membeli apapun yang ia inginkan. Adapun jenis dagangan yaitu pisang 

molen.
71

 

Ahyar yaitu pedagang gerobak bakso dan pedagang dari luar komplek 

mengatakan bahwa usaha tersebut sudah 7 tahun ia kelola dan ia merasa sangat 

terbantu karena dapat meningkatkan ekonomi keluarganya dari susah menjadi 

senang. Usaha tersebut adalah hasil kerja sama dengan keluarganya dan 

merupakan produk sendiri. Akan tetapi tidak selamanya dagangan akan habis 

terjual setiap harinya, kadang sehari terjual beberapa saja.
72

 

Sehubungan dengan itu Ramlan yang sehari-hari berdagang serabi keliling 

menggunakan gerobak  becak, Ramlan mengatakan alasan berjualan 

menggunakan gerobak lebih praktis karena bisa pindah-pindah sesuai jam istirahat 

sekolah jadi apabila sekolah SD sudah istirahat maka Ramlan menuju sekolah  SD 
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untuk berjualan dan juga seterusnya. Ramlan sudah lebih 2 tahun berjualan di 

komplek pelajar Tijue. Adapun jenis usaha yang Ramlan dagangkan adalah 

berupa serabu, yang mana serabi tersebut hasil dari olahan dalam keluarganya. 

Selain itu, yang menjual serabi di komplek pelajar tijue hanya ada pada Ramlan 

saja. 
73

 

Mega  merupakan pendatang dari luar komplek pelajar tijue yang 

berjualan di perkarangan sekolah MTsN menjual bakso goreng, Mega mengatakan 

sangat senang karena dapat berjualan di perkarangan komplek yang perharinya 

dapat menjual sebanyak 300 tusuk bakso yang memperoleh pemasukan sebanyak 

Rp 300.000-, dan Mega juga mengatakan bahwa komplek pelajar tijue merupakan 

sumber penghasilan bagi setiap orang yang ingin berdagang.
74

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menegah Atas 

Negeri 1 Sigli yaitu M. Jamil Arif mengatakan bahwa jumlah kantin di Komplek 

Pelajar Tijue sekitar 43 kantin baik yang diluar sekolah maupun di dalam sekolah. 

Adapun sistem buka usaha kantin tersebut harus mendapatkan izin dari kepala 

sekolah dan diluar sekolah harus mendapatkan izin dari keuchik serta membayar 

pajak. Meskipun jumlah kantin terlalu banyak, namun  proses belajar mengajar 

tetap terjaga karena pada dasarnya di sekolah tersebut sudah ada peraturan yang 

telah ditetapkan. Kepala sekolah sangat mendukung atas keberadaan kantin 

tersebut karena dapat membantu siswa-siswi yang tidak sempat sarapan, dan 

makan siang bagi yang melanjutkan sekolah sampai sore hari, guru-guru pun 

sangat terbantu. Di sisi lain kepala sekolah juga peduli akan kesehatan siswa 
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seperti tidak memberi izin untuk menjual belikan rokok dan makanan yang 

membahayakan kesehatan siswa. Selain jenis usaha dagangan masyarakat berupa 

makanan yang bermacam jenis ada juga jebis usaha yang lain seperti Foto Copy 

dan ATK, akan tetapi masyarakat banyak yang menjual makanan karena itu yang 

lebih menguntungkan. Sedangkan Foto Copy yang ada di sana hanya satu saja. 

Lingkungan sekolah selalu bersih karena setiap pedagang memiliki kesadaran 

untuk membersihkan lokasi kantinya masing-masing. Sehingga lingkungan 

tersebut selalu terjaga akan kebersihannya. Kepala sekolah sangat mendukung 

adanya kantin di lokasi komplek pelajar tijue, akan tetapi dikarenakan terlalu 

banyak kantin di komplek membuat keindahan pemandangan sekolah terganggu 

dan juga terganggunya arus lalu lintas.
75

 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa jenis-jenis 

dagangan masyarakat di komplek pelajar tijue berupa mie bakso, gorengan, mie 

goreng, minuman, snack, nasi goreng, kue, nasi sayur, bakso, mie instan, sosis, 

nugget, serabi, foto copy dan pisang molen. 

D. Dampak Keberadaan Komplek Pelajar Tijue 

Keberadaan komplek pelajar tijue sangat penting bagi masyarakat sekitar 

khususnya yang berdagang di komplek untuk memperoleh penghasilan 

mencukupi kebutuhan hidup. Adapun dampak positif dari penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu :  ekonomi pedagang meningkat, dapat menyekolahkan anak, 

membangun rumah dan membuka lapangan pekerjaan. 
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a. Ekonomi Pedagang Meningkat 

Bagi masyarakat sekitar komplek maupun masyarakat lain di luar komplek 

yang memiliki usaha berdagang di area komplek merupakan salah satu jenis usaha 

yang mereka sukai dengan hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian 

pedagang sehingga pedagang tersebut dapat terbantu dalam segi ekonomi 

keluarganya meningkat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaisar mengatakan bahwa dalam hal 

ini keberadaan komplek pelajar tijue tersebut  sangat membantu seluruh 

masyarakat khususnya masyarakat sekitar komplek pelajar tijue agar dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Dulu sebelum ia berdagang ia membantu 

orang tuanya pergi ke sawah karena orang tuanya adalah seorang petani, hal yang 

sama juga yang dikatakan  oleh Juhairiah bahwasanya ia merasa sangat terbantu 

dengan adanya komplek pelajar tijue karena setelah ia  berdagang banyak sekali 

perubahan yang di alami seperti ekonomi keluarganya meningkat.
76

 

Dari informasi yang peneliti peroleh dari kaisar dan Juhairiah dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan komplek pelajar tijue beliau sangat merespon 

dengan jalan membuka usaha berdagang. 

b. Dapat Menyekolahkan Anak 

Alasan orang tua untuk bekerja yaitu bukan hanya untuk mencari uang 

semata, akan tetapi juga agar dapat menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-

sekolah terbaik di Aceh. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Mai mengatakan bahwa dalam hal 

ini ia senang dan ia sangat terbantu dengan adanya komplek  pelajar tijue sehingga 

ia dapat membuka usaha berdagang karena dapat meningkatkan perekonomian 

keluarganya dan dapat menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ternama.
77

 

Hal tersebut sama juga dikatakan oleh Ani bahwasanya dengan adanya 

komplek pelajar tijue saya dapat berdagang dan usaha saya tersebut dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga dan juga saya dapat menyekolahkan anak serta 

dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
78

 

Dari hasil wawancara dengan Mai dan Ani dapat peneliti simpulkan bahwa 

dengan adanya komplek pelajar Tijue mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya 

sampai jenjang perguruan tinggi. 

c. Membangun Rumah 

Bagi masyarakat pedagang yang sungguh-sungguh bekerja akan 

membuahkan hasil yang sangat maksimal sehingga pedagang dengan hasil jerih 

payah tersebut dapat membangun istina yang lebih nyaman utuk ditepati. Adapun 

hal tersebut benar yang dikatakan oleh pedang : 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mona juga mengatakan bahwa ia  

sangat bersyukur sekali karena dapat membangun suatu usahanya dengan 

berdagang di komplek pelajar tijue karena dapat meningkatkan ekonomi rumah 

tangga meningkat dan dapat membangun rumah dari hasil dagangan di komplek 

pelajar tijue.
79
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Sedangkan hasil wawancara dengan Ahyar mengatakan bahwa dengan 

adanya komplek pelajar tijue tersebut dapat membantu masyarakat banyak 

termasuk dalam segi ekonomi dan ia dapat membangun rumah sederhana untuk 

keluarga kecilnya. Harapannya ia maengatakan bahwa agar masyarakat lain dapat 

terinspirasi dengan usaha tersebut.
80

 

d. Membuka Lapangan Pekerjaan 

Berdasakan hasil wawancara dengan Nong ia mengatakan bahwa dengan 

adanya komplek pelajar tijue dapat membuka suatu lapangan pekerjaan dimana 

masyarakat yang tidak ada pekerjaan dengan hal ini masyarakat dapat bekerja 

sesuai apa yang dibutuhkan oleh komplek pelajar tijue seperti dengan cara 

berjualan di sekolah.  Ketika ia masih duduk si sekolah dasar ia bercita-cita sangat 

tinggi tetapi cita-citanya tidak tercapai sehingga ia memutuskan untuk memulai 

berdagang dan ternyata jadi pedagang itu sangat menyenangkan. Senada dengan 

apa yang dikatakan oleh Nong, Ani yang berasal dari Medan merantau ke Aceh 

yang dulunya tidak memiliki pekerjaan, setelah pindah ke Tijue Ani membuka 

usaha dagangan mie bakso dan alhamdulillah usaha Ani berjalan dengan baik 

serta dapat mempekerjakan orang lain. 
81

  

Selain dampak positif di atas keberadaan komplek pelajar tijue juga 

berdampak negatif  yaitu dapat mengganggu keindahan pemandangan sekolah, 

banyak sampah serta terganggunya arus lalu lintas.  

Hal tersebut juga dikatakan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Sigli yaitu 

Bapak Jamil, ia sangat mendukung dengan keberadaan kantin di komplek pelajar 
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tijue akan tetapi dikarenakan terlalu banyak kantin di komplek sehingga membuat 

keindahan pemandaganag sekolah yang terganggu dan sampah yang berserakan 

serta terganggunya arus lalu lintas.
82

 

Setiap permasalahan selalu ada dampak positif maupun negatifnya, namun 

dari penjelasan di atas terlihat bahwa dampak positif yang lebih dominan 

dibandingkan dengan dampak negatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya 

dari hasil penelitian tentang dampak keberadaan komplek pelajar tijue terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Respon masyarakat dalam memanfaatkan Komplek Pelajar Tijue dengan 

membuka usaha dagangan berupa kantin di dalam sekolah maupun diluar 

sekolah dipinggiran jalan. Usaha tersebut membawa perubahan bagi 

masyarakat seperti meningkatnya perekonomian masyarakat. 

2. Jenis-jenis usaha yang diperdagangkan yaitu: Mie Goreng, Mie Bakso, 

Snack, Nasi Goreng, Nasi Sayur, Minuman, gorengan (tempe, kentang, 

risol, bakso, serabi dan molen). 

3. Dampak postif yaitu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta 

mengeratkan hubungan sosial antar pedagang. Sedangkan dampak 

negatifnya yaitu banyak persaingan antar pedagang, ketidak indahan 

pemandangan sekolah, sampah yang berserakan serta terganggunya arus 

lalu lintas. 
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B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Agar jenis dagangan dapat diperbanyak, 

2. Agar masyarakat dapat merapikan tempat dagangannya, sehingga lokasi 

jalan tidak macet (sempit), 

3. Agar selalu menjaga kebersihan, 

4. Hendaknya keuchik selalu memperhatikan ketertiban masyarakat Komplek 

Pelajar tijue. 

Demikaianlah beberapa kesimpulan dan saran yang peneliti kemukakan 

dalam skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada peneliti, mudah-

mudahan ada manfaatnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Pertanyaan untuk Kepala SMA 1 Sigli 

1. Berapa luas komplek pelajar tijue? 

2. Berapa jumlah keseluruhan siswa SMA 1? 

3. Berapa jumlah kantin yang ada di sekolah? 

4. Bagaimana proses mendirikan kantin, apakah ada izin? 

5. Apakah dengan adanya kantin proses belajar mengajar siswa terganggu? 

6. Apa saja usaha-usaha dagangan masyarakat di komplek pelajar tijue? 

7. Apakah usaha-usaha dagangan masyarakat cenderung kearah makanan-makanan atau 

ada jenis lain seperti usaha Foto Copy dan ATK? 

8. Bagaimana keadaan lingkungan menyangkut dengan kebersihan? 

9. Siapa yang membersihkan sampah-sampah karena dampak dari keberadaan kantin 

dan para penjual aneka makanan dan minuman? 

10. Apakah kebersihan lingkungan cukup terjaga atau bagaimana? 

11. Kalau kebersihan lingkungan tidak di jaga, bagaimana cara mengatasinya? 

 

II. Pertanyaan untuk pedagang di Komplek Pelajar Tijue 

1. Apakah anda sebagai pemilik kantin? 

2. Apakah anda sebagai warga komplek atau warga diluar komplek? 

3. Apakah anda mendirikan kantin dalam komplek ini harus ada izin? 

4. Kalau harus mendapatkan izin, siapa yang mengeluarkan surat izin? 

5. Kalau diharuskan surat izin, apakah diberikan peluang kepada masyarakat di luar 

komplek? 

6. Sejak kapan anda mulai berjualan disini? 

7. Bagaimana respon anda terhadap kantin di sekolah? 

8. Di kantin anda apa saja jenis makanan dan minuman yang di perdagangkan? 

9. Apakah makanan-makanan anda produk sendiri atau ada titipan dari warga 

masyarakat? 

10. Apakah kue-kue yang dititipkan masyarakat itu banyak jenisnya? 



11. Apakah hasil produk yang anda lakukan merupakan hasil kerja sama dalam keluarga? 

12. Apakah kantin tersebut membayar pajak? 

13. Apakah dengan berjualan di kantin ekonomi anda meningkat? 

14. Apakah penghasilan yang anda peroleh dari hasil dagangan mencukupi kebutuhan 

keluarga? 

15. Berapa keuntungan rata-rata perhari dan perbulan? 

16. Dalam berdagang apakah anda merasa ada yang tersaingi? 

17. Bagaimana hubungan anda dengan pedagang lainnya? 

18. Apakah ada kecemburuan dengan pedagang lain? 

 

III. Pertanyaan untuk pembeli 

1. Bagaimana pelayanan dari para pedagang kantin yang ada datangi? 

2. Adakah ada keuntungan bagi anda dengan adanya kantin? 

3. Apakah anda pernah bolos ke kantin saat proses belajar mengajar berlangsung? 

4. Bagaimana pendapat anda dengan penyajian makanan di kantin tersebut? 

5. Bagaimana pendapat anda dengan penyajian makanan para pedagang terssebut? 
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