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ABSTRAK 

Permasalahan sosial merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan 

karena adanya interaksi sosial di antara para warga masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

atau kepentingan dalam hidupnya. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat menghasilkan gejala-gejala 

sosial yang normal dan abnormal. Untuk gejala sosial  normal,  dalam masyarakat akan terjadi 

keteraturan sosial, sedangkan interaksi sosial yang menghasilkan gejala-gejala abnormal dalam 

masyarakat mengalami ketidakteraturan sosial dalam bentuk disorganisasi atau disintegrasi sosial.  

Dalam kajian Sosiologi, gejala-gejala yang abnormal tersebut dinamakan dengan masalah sosial. 

Masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat 

yang membutuhkan suatu tindakan untuk dapat mengubahnya. Contoh masalah sosial di masyarakat, 

seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja, masalah kekurangan gizi dan 

penyakit menular serta masalah kontrol terhadap emosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

representasi kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarakat Gresik, khususnya di  daerah Randuagung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara antara 

peneliti dengan  informan. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi akan disajikan 

dalam  bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Selain itu ada juga 

data yang mendukung yaitu lokasi dan foto-foto hasil observasi. 

 

Kata Kunci :  interaksi sosial, masalah sosial 
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1.  PENDAHULUAN 

     Dewasa ini kemiskinan bukan lagi sekadar masalah kekurangan makanan dan kelaparan, tetapi 

bagi rakyat tertentu bahkan sudah mencapai tahap di mana kehabisan makanan dan bahan pangan. 

Potret kemiskinan itu menjadi sangat terlihat karena sebagian masyarakat hidup dalam kemewahan, 

sementara sebagian lagi hidup dalam serba kekurangan. Tidak sedikit orang gagal mengelola rasa 

lapar dan kemiskinan . Kekalutan hidup itu menghancurkan harapan, merasa diri kalah dan tidak 

berdaya. 

      Tingkat kesenjangan yang luar biasa cukup membahayakan bagi sebagian masyarakat Indonesia. 

Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di kehidupan masyarakat, baik itu secara 

personal maupun kelompok. Yang mana disana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal 

yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial dan 

ekonomi. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan 

kelompok yang lain.  

 

      

     Dalam lingkungan masyarakat pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial. Permasalahan 

sosial terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial 

ekonomi di masyarakat, antara lain:  

1. Faktor Perbedaan Sumber Daya Alam 

Tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di 

daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa meningkat jika sumber daya alam 

yang ada pada daerahnya bisa dikelola secara baik. 

 

2. Faktor Kebijakan Pemerintah 

     Contohnya seperti kesenjangan program transmigrasi, masyarakat pendatang biasanya akan lebih 

cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih 

besar yang diserahkan pada warga pendatang. 

 

3. Faktor Demografis 

    Ditunjukan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan 

pekerjaan, dan struktur kependudukan. 

 

4. Faktor Globalisasi 
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     Selain bisa dimanfaatkan untuk menyentuh kemajuan bersama, globalisasi juga ternyata bisa 

melahirkan adanya kesenjangan, Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir saat sebagian 

masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya 

globalisasi yang ada secara baik 

 

5. Faktor Kebijakan Pembangunan yang Kurang Tepat 

     Dalam pembangunan infrastruktur yang harus mengorbankan beberapa aspek. Perlu kita ketahui 

pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian. Seperti 

meningkatkan pendapatan, kemudahan akses ke beberapa tempat, lapangan kerja saat 

konstruksinya berjalan, mengurangi biaya transportasi, hemat biaya dan waktu, dan meningkatkan 

produktivitas industri. 

 

     Adanya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat dapat membawa dampak bagi 

masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam, baik dampak positif maupun 

negatif. Adapun dampak negatif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, antara lain :  

1.  Kemiskinan dan Pengangguran 

2.  Target Pasar yang tidak jelas 

3.  Sulit mencari tenaga kerja yang kompeten 

4.  Maraknya tindak kejahatan  

5.  Menimbulkan Kecemburuan 

6.  Menimbulkan Ketidakpuasan dengan hal apapun 

7.  Pendidikan dan Mobilitas social yang rendah 

 

     Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah suatu masalah yang cukup serius di negara kita, di 

mana kemiskinan dan kesenjangan sosial setiap tahun semakin bertambah, dan  menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau 

meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode September 2020, tingkat 

kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dari 9,22 persen periode 

September 2019.  

     Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dialami oleh setiap negara berkembang tidak 

terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket 

barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Terdiri dari 

sandang, pangan dan papan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga 

masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan 
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bagi sejumlah orang berrti kemiskinan bagi oarng lain. Salah satu penyebab kemiskinan adalah 

karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan 

juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan 

miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka 

pada umumnya tidak memadai. 

     Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus positif Covid-19 terdeteksi di Indonesia pertama kali, ketika 

dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi 

sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi 

paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi 

penyebaran wabah COVID-19 selain  melakukan kebiasaan dengan cara sering mencuci tangan, 

menghindari berkumpul dalam jumlah banyak, menggunakan masker dan disinfektan, serta  menjaga 

jarak,  pemerintah juga  mengeluarkan kebijakan yaitu beraktifitas di dalam rumah saja untuk 

mencegah penyebaran virus. Namun disisi lain, beraktivitas di dalam rumah telah  memberi dampak 

signifikan yang di rasakan bagi masyarakat. Banyaknya usaha telah mengalami gulung tikar akibat 

kurang peminat dan hal ini  berdampak dengan pengurangan pegawai atau banyak pegawai yang 

mengalami kehilangan pekerjaan atau PHK.  Jelas ini berdampak tidak hanya untuk kelas menengah 

ke bawah tetapi juga untuk kelas menengah keatas.  

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kesenjangan kesenjangan sosial-

ekonomi pada masyarakat Gresik, khususnya di  daerah Randuagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Jawa_Tengah


6 
 

2.  METODE PENELITIAN 

 

     Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi 

dan wawancara antara peneliti dengan  informan. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan 

observasi. 

1.  Teknik observasi kesenjangan sosial  

                                     

   
                            

Gambar 1. Rumah mewah                              Gambar 2. Rumah sederhana 

 

 

            

Gambar 3. Observasi ke pedagang kaki lima       Gambar 4. Observasi ke rumah makan 
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2.  Teknik Wawancara 

 

     Gambar 5. Wawancara ke pedagang  

                       kaki lima 
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3.  PEMBAHASAN 

 

     Kesejangan sosial merupakan kondisi dimana terjadinya suatu ketidakseimbangan dalam tatanan 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Salah satu contoh  yang terjadi di perumahan 

Randuagung disebabkan oleh beberapa faktor adalah kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi yang 

merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam 

keseharian. Kesenjangan yang terjadi dalam aspek ekonomi, salah satunya ditandai dengan perbedaan 

kekuatan perekonomian masyarakat yang berada di perumahan tersebut, yaitu antara masyarakat yang 

memiliki pendapatan atau secara finansial masih tergolong rendah (kurang mampu) dengan 

masyarakat yang memiliki kondisi keuangan tergolong mampu atau bahkan sangat mampu. Hal ini 

bisa dilihat dari perbedaan bangunan tempat tinggal dimana masyarakat dengan  kondisi keuangan 

yang mampu atau sangat mampu memiliki bangunan rumah yang besar, kokoh dan indah. Sedangkan 

masyarakat dengan kondisi keuangan kurang mampu, memiliki bangunan rumah yang sederhana 

bahkan sangat sederhana.  Contoh lain dari  kesenjangan sosial  bisa dilihat, bila sepulang sekolah, 

disekitar lingkungan sekolah pasti ada seorang pedagang yang menjualkan daganganya ke siswa 

sekolah. Pedagang ini rela berjualan berpanas-panasan sambil menunggu pesanan/orderannya, dan  

berjualan juga seadanya yang ia punya atau low budget. Hal ini akan  berbeda halnya dengan seorang 

yang profesinya sama sebagai penjual tetapi memiliki fasilitas yang lebih baik, sebagai contoh adalah 

seorang pemilik atau karyawan sebuah restoran atau rumah makan, dimana  mereka akan memiliki 

pendapatan yang lebih banyak daripada seorang pedagang di sekitar sekolah. Dengan begitu, 

perbedaan ini dapat menimbulkan rasa kecemburuan atau kesejangan sosial dalam tatanan masyarakat. 

     Selain itu, dengan adanya kondisi  pandemi  yang sudah berlangsung  selama 2 tahun ini, 

menambah beban ekonomi  yang sangat dirasakan juga oleh masyarakat.  Salah satu yang paling 

terkena dampaknya adalah pedagang kaki lima,  apalagi yang memiliki target pembeli para siswa 

sekolah. Adanya penerapan kebijakan lockdown yang mengharuskan semua masyarakat melakukan 

"work from home" dan "school from home", membuat semua tempat yang awalnya menjadi pusat 

dagang kian sepi. Para pedagang kaki lima pun hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, 

karena mereka mencari uang dengan mengandalkan tatap muka / pertemuan langsung dengan 

pelanggan.  Pendapatan merekapun juga telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun 

dengan usaha keras dan doa, mereka masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.  
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4. KESIMPULAN 

 

     Kesenjangan sosial sangatlah mungkin terjadi di Indonesia karena banyak daerah-daerah terpencil 

yang terisolir dari keramaian. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah sekarang, bagaimana 

lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalis kesenjangan sosisal. Banyak hal yang bisa 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kesenjangan 

sosial yang terjadi di masyarakat. Tugas pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan agar setiap anak memiliki 

kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik tenaga 

medis maupun pelayanan Kesehatan, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, seperti 

memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memperbaiki hidup dan meningkatkan perekonomiannya.  

 

 

Peneliti :  Achmad Muchtar R  

                 Aditya Rahma  

                 Daris Hikmah  

                 Sabrina Rahiel  

                 Esa Chandra R 

                 Aulia Ramadhani 

                 Nafis Okbah 

                 M. Rizky Martin 

                 Zacky M Irfan 

 

Kelas     : XI IPS 2  

Guru Pembimbing : Siti Mufarohah, S.Pd 
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I.Pembahasan  :  

Kesejangan sosial merupakan kondisi dimana terjadinya suatu ketidakseimbangan 

dalam tatanan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, salah satunya yang 

terjadi di perumahan Randuagung yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah kesenjangan sosial dalam ekonomi.  

 

Berbicara mengenai ekonomi merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam keseharian. Kesenjangan yang terjadi dalam 

aspek ekonomi salah satunya ditandai dengan perbedaan kekuatan perekonomian 

masyarakat yang berada di perumahan tersebut, sehingga masyarakat yang memiliki 

pendapatan atau secara finansial masih tergolong rendah atau kurang mampu dengan 

kondisi keuangan masyarakat yang tergolong mampu. Dengan begitu dapat 

menimbulkan rasa kecemburuan atau kesejangan sosial dalam tatanan masyarakat. 

Dampak dari terjadinya kesenjangan sosial tersebut adalah kecemburuan social 

terhadap kelompok lain, perbedaan tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. 

 

 Oleh sebab itu bagi pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga 

masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomiannya.  
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II.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai kesenjangan sosial di perumahan 

Randuagung dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial dalam aspek ekonomi 

sangat sering terjadi dalam tatanan masyarakat salah satunya adanya perbedaan 

kekuatan perekonomian masyarakat masyarakat yang berada di perumahan tersebut, 

sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan atau secara finansial masih tergolong 

rendah atau kurang mampu dengan kondisi keuangan masyarakat yang tergolong 

mampu. Dengan begitu dapat menimbulkan rasa kecemburuan atau kesejangan sosial 

dalam tatanan masyarakat. 

 

 


