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ABSTRAK 

 

PUTRI DWI PURWATI. Dampak Pertumbuhan Penduduk Dan Stratifikasi Sosial 

Terhadap Sikap Ekonomi (Studi Deskriptif Di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

PGRI Yogyakarta. Agustus 2015. 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui dampak pertumbuhan 

penduduk dan stratifikasi sosial yang lebih difokuskan pada sikap ekonomi.  

 Penelitian ini dilakukan di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun jumlah 

responden 13 orang terdiri dari, 1 kepala desa, 9 kepala dusun, dan 3 warga 

masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 

kepustakaan, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dampak 

pertumbuhan penduduk dan stratifikasi sosial terhadap sikap ekonomi warga di 

Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah pertambahan 

ekonomi masyarakat, harga-harga bahan pokok semakin mahal, lahan pertanian 

berkurang karena banyak yang didirikan bangunan, misalnya dari rumah pribadi, 

ruko-ruko, perumahan, dan pabrik. Dampak stratifikasi sosial terhadap sikap 

ekonomi warga di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah 

banyak orang-orang Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yang 

berusaha untuk maju karena ingin menaikkan kasta (strata) yang lebih atas. Hal 

ini telah berdampak pada sikap ekonomi warga di Desa Kalitirto Kecamatan 

Berbah Kabupaten Sleman yang lebih maju dalam pola berfikir untuk lebih kreatif 

dan inovatif dengan adanya pertumbuhan penduduk, warga-warga masyarakat 

sudah banyak yang melakukan menambah penghasilan sendiri, seperti membuka 

usaha  warung kelontong, tambal ban, warung sayuran, angkringan, bengkel servis 

motor, jualan bakso, jual bensin eceran, toko besi, counter pulsa, toko baju, toko 

roti, dan laundry dan bermodalkan dari diri sendiri. Ada regenerasi pemuda-



 
 

pemuda yang lebih baik yang bisa membangun dusun menjadi baik lagi, lebih 

banyak tenaga-tenaga ahli. Warga di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman juga melakukan pelatihan memasak, menjahit, rias, sehingga dengan 

memiliki keahlian, maka dapat membuka usaha sendiri atau secara kelompok 

seperti pemberdayaan peternakan, pemberdayaan perikanan.  

 

Kata Kunci: pertumbuhan penduduk, stratifikasi sosial, sikap ekonomi 

  



 
 

ABSTRACT 

 

PUTRI DWI PURWATI. The Effect of Population Growth and Social 

Stratification toward Economic Behavior (A Descriptive Study in Kalitirto Sub-

regency, Berbah Regency, Sleman Municipality). Undergraduate Paper. Faculty 

of Teacher Training and Education, PGRI University, Yogyakarta. August 2015.  

 

This research aims to: identify the effect of population growth and social 

stratification which is focused on the economic behavior. 

This research was conducted in Sub-regency of Kalitirto, Regency of 

Berbah, Municipality of Sleman. The method used in this research is descriptive 

qualitative approach. There were 13 respondents, consists of 1 sub-regency chief, 

9 village chiefs, and 3 villagers. The techniques for data collection were done 

through interview, library study, and documentation. Data analysis used 

qualitative analysis.  

Based on the research result, it can be concluded that the effects of 

population growth and social stratification toward economic behavior in Sub-

regency of Kalitirto, Regency of Berbah, Municipality of Sleman are the 

development of society economy, the price of staple needs are getting higher, the 

mass-reduction of agricultural field because of built-up environment, like houses, 

stores, and factories.  

The effect of social stratification toward economic behavior in Sub-

regency of Kalitirto, Regency of Berbah, Municipality of Sleman is many residents 

want to achieve stability of economy because they want to improve their strata. 

This has been affected the economic behavior of residents in Sub-regency of 

Kalitirto, Regency of Berbah, Municipality of Sleman which tends to have more 

advanced way of thinking to be more creative and innovative. Many residents 

create their own business with their own capital to have additional income, like 

having small grocery, flat tire reparation, vegetables stall, angkringan, repair 

shop, meatball stall, retail fuel, building materials store, cell phone account 



 
 

counter, fashion store, bakery store, and laundry. There is a better regeneration 

of the youth which have a desire to develop their district. There are also many 

skillful people arise. Residents of Kalitirto Sub-regency also conduct cooking 

training, sewing, making up. Thus, by having skills, the residents can create their 

own business or they can also create businesses in grouping, like farming and 

fishery.  

 

Keywords: population growth, social stratification, economic behavior 

 

 

 

  



 
 

A. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk adalah peristiwa bertambah atau 

berkurangnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dalam suatu wilayah. 

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus bertambah ini 

mengakibatkan adanya beban untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

kemerosotan standar kehidupan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih banyak 

menyediakan sarana dan prasarana demi mencukupi kebutuhan yang 

diperlukan oleh setiap orang. Dari sisi ekonomi dampak pertumbuhan 

penduduk ketika seorang memasuki usia kerja, dibutuhkan lebih banyak 

lapangan pekerjaan untuk menampung mereka. Jika dengan bertambahnya 

penduduk secara terus menerus tetapi tidak diimbangi dengan lapangan 

pekerjaan yang memadai hal tersebut akan mengakibatkan adanya 

pengangguran yang semakin bertambah. 

Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan memiliki banyak 

implikasi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat. 

Penduduk yang jumlahnya banyak tentunya membutuhkan tanggung jawab 

yang besar dari negara dalam menjamin setiap warga negara dapat 

memperolah hak dan kewajiban secara adil dan berimbang. Hal ini dapat 

memicu terbentuknya pemerataan kesejahteraan di masyarakat indonesia 

yang pada akhirnya akan berdampak baik terhadap stabilitas ekonomi 

Indonesia. Perkembangan penduduk yang besar di Indonesia yang 

ditunjukkan oleh data diatas maka akan membentuk stratitikasi sosial di 

masyarakat.  

Lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat akan membentuk suatu 

stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat digolongkan berdasarkan 

keturunan, ras, suku dan tingkat ekonomi. Di Indonesia banyak ditemui 

stratifikasi sosial yang berdasarkan ekonomi dan hal ini banyak membawa 

dampak terhadap kecemburuan sosial terutama bagi yang dianggap lapisan 

kaya dan lapisan miskin. Penggolongan berdasarkan ekonomi tersebut akan 

membentuk sikap dan perilaku ekonomi. Sikap ekonomi mengacu pada 

bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam menentukan pilihan-



 
 

pilihan ekonomi yang dianggap sesuai dan tepat sesuai dengan 

kemampuannya, sedangkan perilaku ekonomi adalah tindakan dan tingkah 

laku ekonomi seorang manusia.  

Kebijakan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk di 

suatu daerah. Karena semakin besar pertumbuhan penduduk suatu wilayah 

semakin memiliki pengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Soal ekonomi 

adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat  karena 

itu, masyarakat harus dapat menyikapi bagaimana cara mengkonsumsi suatu 

hasil yang diperoleh agar tidak berlebihan. Ekonomi suatu masyarakat 

mempengaruhi sikap ekonomi individu tersebut. Maka dari itu, penulis 

mengangkat judul skripsi tentang hal tersebut dengan judul “Dampak 

Pertumbuhan penduduk dan Stratifikasi Sosial Terhadap Sikap Ekonomi 

(Studi Deskriptif Di Desa Kalitirto kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta)”. 

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti yaitu untuk 

mengetahui Dampak Pertumbuhan Dan Stratifikasi Sosial Dan Lebih 

Difokuskan Pada Sikap Ekonomi Di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman. 

Manfaat hasil penelitian dalam penelitian ini dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

1. Kegunaan kajian secara teoritis 

Kegunaan kajian secara teoritis antara lain: 

a. Dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan sumbangan 

pengembangan tentang ilmu sosial dan ekonomi, khususnya pada 

dampak pertumbuhan penduduk dan stratifikasi sosial terhadap sikap 

ekonomi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang 

relevan di masa yang akan datang. 

2. Kegunaan kajian secara praktis 



 
 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam meningkatkan 

dan menambah wawasan mengenai dampak pertumbuhan penduduk 

dan stratifikasi sosial terhadap sikap ekonomi. 

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi 

yang luas mengenai dampak pertumbuhan penduduk dan stratifikasi 

sosial terhadap sikap ekonomi. 

  



 
 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Dampak 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 234) menerangkan arti 

kata dampak sebagai benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

baik positif maupun negatif. Dampak secara umum dalam hal ini 

diartikan sebagai segala sesuatu yang timbul akibat adanya sesuatu. 

Dampak itu sendiri bisa berarti sebagai konsekuwensi sebelum dan 

sesudah adanya sesuatu tindakan. 

2. Pengertian Pertumbuhan Penduduk 

Mulyadi (2014: 16) menjelaskan Pertumbuhan penduduk adalah 

merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen 

kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk, 

meliputi komponen: (1) kelahiran (fertilitas), (2) kematian (mortalitas), (3) 

migrasi masuk, dan (4) migrasi ke luar. Selisih antara kelahiran dan 

kematian disebut pertumbuhan alamiah. Sedangkan selisih antara migrasi 

masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto. 

3. Pengertian Stratifikasi Sosial (Lapisan Sosial) 

Sistem lapisan sosial dalam sosiologi dikenal dengan istilah social 

stratification. Ini merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat 

kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Sistem lapisan sosial dapat terjadi 

dengan sendirinya  tetapi ada pula yang dengan sengaja didudun untuk 

mengejar suatu tujuan bersama. Selama masyarakat memiliki sesuatu 

untuk dihargai, maka akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan 

sistem lapisan sosial itu (Deny Haryanto dan G. Edwi Nugrohadi, 2011: 

229).. 

4. Sikap Ekonomi 

Sikap ekonomi mengacu pada bagaimana seseorang mengambil 

keputusan dalam menentukan pilihan-pilihan ekonomi yang dianggap 

sesuai dan tepat sesuai dengan kemampuannya, sedangkan perilaku 

ekonomi adalah tindakan dan tingkah laku ekonomi seorang manusia. 

C. Latar Penelitian 



 
 

Penelitian yang berjudul “Dampak Pertumbuhan Penduduk Dan 

Stratifikasi Sosial Terhadap Sikap Ekonomi (Studi Deskriftif Di Desa 

Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)” Mengambil Lokasi 

Penelitian Di Kota Yogyakarta Khususnya Di Desa Kalitirto Kecamatan 

Berbah Kabupaten Sleman. Peneliti memilih Desa Kalitirto karena melihat 

pertumbuhan penduduk dan sikap ekonomi di Desa Kalitirto dari tahun ke 

tahun mengalami perubahan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan 

yaitu dari bulan Juli sampai Aguatus 2015. 

D. PAPARAN DATA DAN   

Desa Kalitirto merupakan salah satu dari empat Desa di Kecamatan 

Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa 

Kalitirto merupakan daerah dengan topografi di dataran rendah dengan 

ketinggian tanah dari permukaan laut 118 s/d 93 m dpal. Daerah penelitian 

meliputi 16 dusun di Desa Kalitirto, yaitu Dusun Berbah, Bedilan, Baran, 

Kaliajir Lor, Kaliajir Kidul, Teguhan, Pondok Kulon, Sumber Kidul, Sumber 

Kulon, Demangan, Mangunan, Kalipentung, Jebresan, Tanjungtirto, Karang, 

dan Sumber Kulon. Luas daerah penelitian adalah 620,5955 ha dan 

berpenduduk sekitar 13.480 jiwa dengan presentase perempuan berjumlah 

7050 jiwa dan laki-laki berjumlah 6430 jiwa. Secara administratif batas-batas 

Desa Kalitirto adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tirtomartani dan Desa 

purwomartani, kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegaltirto, Kecamatan 

Berbah, Kabupaten Sleman, DIY. 

3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegaltirto, Kecamatan 

Berbah, Kabupaten Sleman, DIY. 

4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah 

Dan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 

DIY.  

  



 
 

E. PEMBAHASAN 

1. Dampak dari Pertumbuhan Penduduk Dusun di Desa Kalitirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terhadap Ekonomi 

Sehubungan dengan dampak dari pertumbuhan penduduk 

terhadap ekonomi tersebut, dengan banyaknya jumlah penduduk yang 

terus bertambah ini mengakibatkan adanya beban untuk pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan kemerosotan standar kehidupan. Dalam hal ini 

pemerintah harus lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana demi 

mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang. Dari sisi 

ekonomi dampak pertumbuhan penduduk ketika seorang memasuki usia 

kerja, dibutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk menampung 

mereka. Jika dengan bertambahnya penduduk secara terus menerus, tetapi 

tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka hal 

tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran yang semakin 

bertambah. 

2. Dampak Positif dari Pertumbuhan Penduduk Dusun di Desa 

Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terhadap Ekonomi 

Dampak positif dari stratifikasi sosial yaitu karena adanya 

stratifikasi sosial mereka yang ingin mengikuti yang lebih punya, 

sehingga semakin mempunyai keinginan untuk sama, banyak warga yang 

ingin berusaha lebih mensejahterakan hidupnya mengikuti perkembangan 

zaman. Pertumbuhan penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan 

jumlah penduduk di suatu wilayah merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari oleh negara disetiap waktu. Tingkat pertumbuhan penduduk 

berbeda-beda disetiap negara, tingkat pertumbuhan penduduk negara 

maju lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di 

negara berkembang. Dampak pertumbuhan penduduk bisa berupa 

pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif tentu 

saja berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk di suatu negara. 

Pertumbuhan positif ini juga memiliki manfaat, jika pertumbuhan 

penduduk ini diikuti dengan bertambahnya sumber daya yang baik, dan 



 
 

mempercepat pembangunan sarana dan prasarana khususnya di daerah-

daerah yang jarang penduduknya.  

3. Dampak Negatif dari Pertumbuhan Penduduk Dusun di Desa 

Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terhadap Ekonomi 

Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap ekonomi 

Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah berpengaruh 

pada harga-harga kebutuhan pokok, karena semakin banyak orang 

membutuhkannya. Jika barang yang dibutuhkan tersebut tidak memenuhi 

akan terjadi kenaikan harga. Kemudian dampak negatifnya adalah 

lapangan kerja berkurang, kebanyakan terjadi pencemaran lingkungan 

dari limbah rumah tangga yang diakibatkan semakin berkurangnya lahan-

lahan kosong. Sampah yang semakin lama semakin menumpuk.  Dalam 

stratifikasi sosial sendiri pasti banyak menimbulkan kecemburuan sosial 

bagi orang yang kurang mampu kepada orang yang mampu. 

4. Keadaan Ekonomi di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman Sebagai Dampak Pertumbuhan Penduduk dan Stratifikasi 

Sosial 

Keadaan ekonomi di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman yang sudah baik atau dapat dikatakan sedang-sedang 

saja. Karena yang kaya juga tidak banyak, artinya hanya orang-orang 

tertentu. Sedangkan orang yang kurang mampu pun juga tidak banyak, 

karena dilihat dari data statistik penerima bantuan keluarga kurang 

mampu pun hanya sekitar 500 kepala keluarga dari 4.000 kepala keluarga 

se Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Ada warga yang 

sudah berkecukupan, tetapi ada yang masih kurang dan masih ada 

beberapa kepala keluarga (10 kepala keluarga dari 285) 

5. Sikap Ekonomi di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman sebagai Dampak Pertumbuhan Penduduk dan Stratifikasi 

Sosial 



 
 

Upaya warga masyarakat dalam mengembangkan 

perekonomiannya adalah sudah banyak warga mengembangkan 

ekonomikan dari berbagai sektor. Ada yang membuat usaha kecil-

kecilan, ada yang menginvestasikan uangnya. Tetapi kebanyakan warga 

di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yang terlihat 

adalah mengembangkan usaha kecil-kecilan seperti membuka warung 

yang menjadi penghasilan pokok, ada yang sebagai tambahan atau 

sampingan. Ada juga warga mendirikan usaha kecil-kecilan ada ada juga 

untuk peternakan.  

Usaha warga masyarakat dalam mengembangkan 

perekonomiannya adalah warung kelontong, tambal ban, warung 

sayuran, angkringan, bengkel servis motor. Pemuda di Desa Kalitirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman ada juga yang meneruskan usaha 

karena menjadi perwakilan pelatihan di kabupaten. Awalnya mengikuti 

pelatihan menservis mobil, setelah itu meminjam uang di bank untuk 

membuka usaha hasil dari ilmu yang didapat dari pelatihannya itu. Selain 

itu ada yang jualan bakso, jual bensin eceran, toko besi, kounter pulsa, 

toko baju, toko roti, dan laundry. Sedangkan untuk yang usaha katering 

itu malah membuat lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang dulunya 

menganggur karena catringannya semakin lama semakin besar jadi 

tenaga kerjanya berasal dari tetangganya sendiri.  



 
 

6. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

a. Simpulan 

Masyarakat lebih sadar karena perubahan perkembangan semakin 

tahun akan semakin berat. Dampak pertumbuhan penduduk dan 

stratifikasi sosial terhadap sikap ekonomi warga di Desa Kalitirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah pertambahan ekonomi 

masyarakat, harga-harga bahan pokok semakin mahal, lahan pertanian 

berkurang karena banyak yang didirikan bangunan, misalnya dari rumah 

pribadi, ruko-ruko, perumahan, dan pabrik. Dampak stratifikasi sosial 

terhadap sikap ekonomi warga di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman adalah banyak orang-orang Desa Kalitirto Kecamatan 

Berbah Kabupaten Sleman yang berusaha untuk maju karena ingin 

menaikkan kasta (strata) yang lebih atas. Hal ini telah berdampak pada 

sikap ekonomi warga di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman yang lebih maju dalam pola berfikir untuk lebih kreatif dan 

inovatif dengan adanya pertumbuhan penduduk, warga-warga 

masyarakat sudah banyak yang melakukan menambah penghasilan 

sendiri, seperti membuka usaha  warung kelontong, tambal ban, warung 

sayuran, angkringan, bengkel servis motor, jualan bakso, jual bensin 

eceran, toko besi, counter pulsa, toko baju, toko roti, dan laundry dan 

bermodalkan dari diri sendiri. Ada regenerasi pemuda-pemuda yang lebih 

baik yang bisa membangun dusun menjadi baik lagi, lebih banyak 

tenaga-tenaga ahli. Warga di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman juga melakukan pelatihan memasak, menjahit, rias, 

sehingga dengan memiliki keahlian, maka dapat membuka usaha sendiri 

atau secara kelompok seperti ternak ayam ternak kambing, ternak sapi, 

ternak bebek, pemberdayaan perikanan, pembuatan abon lele. 

b. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini dengan Warga Desa Kalitirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yang ingin lebih maju dalam pola 



 
 

berfikir untuk lebih kreatif dan inovatif, maka Warga Desa Kalitirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dapat bersikap mendorong 

tumbuhnya perekonomian dari investor luar yang akan mengembangkan 

wilayah tersebut, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Sebab 

jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai hal 

tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran yang semakin 

bertambah. 

c. Saran 

Berkaitan dengan dampak pertumbuhan penduduk dan stratifikasi 

sosial terhadap sikap ekonomi di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman, maka dapat diberikan saran kepada pihak 

Pemerintah, warga Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, 

dan stakeholder untuk: 

1. Pihak Pemerintah dapat menggiatkan program bantuan ke desa. 

Bantuan tersebut dapat berupa bantuan dana, tenaga ahli, konsultan, 

tenaga ahli pelatih dalam bidang pertanian. Hal ini akan dapat 

membantu positifnya dampak pertumbuhan penduduk dan stratifikasi 

sosial terhadap sikap ekonomi di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman. 

2. Pihak pemerintah desa Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten 

Sleman stakeholder selalu mengawasi secara langsung program 

bantuan maupun kegiatan-kegiatan produktif di desa tersebut, 

sehingga program tersebut dapat bermanfaat bagi positifnya dampak 

pertumbuhan penduduk dan stratifikasi sosial terhadap sikap ekonomi 

di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. 

Dengan demikian, maka pertumbuhan penduduk dan stratifikasi 

sosial selalu dapat berdampak positif bagi sikap ekonomi dan ekonomi di 

Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. 
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