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Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 

 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan salah 

satu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk 
miskin di perkotaan dengan strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan 
pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan (P2KP), (2) Bagaimana Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan 
(P2KP) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari 
peningkatan pendapatan dan  penciptaan kesempatan kerja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 163 dari  masyarakat  di Desa 
Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang mendapat 
bantuan  dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yaitu 
masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 
Jumlah sampel dalam penelitian ini 113 keluarga miskin. Pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner dan metode dokumentasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan uji t test.. 

Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berjalan baik. Program 
P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dari penduduk desa 
Mertoyudan, hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-test sebesar -3.643 yang 
diperoleh nilai sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari α=5%. Hal tersebut berarti 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Temuan lain menyimpulkan 
bahwa Program P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja 
dari penduduk desa Mertoyudan, hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-test 
sebesar -13.009 dimana diperoleh nilai sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari 
α=5%. Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Saran diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat 
memberikan peluang kerja bagi keluarga miskin agar mendapatkan sumber 
pendapatan, salah satu cara dengan memberikn pelatihan keterampilan sehingga 
masyarakat dapat membuka usaha produktif. 

 
 

 
 
 



 

 vi

ABSTRACT 
 

Maulana, 2008, The Effect of the Project of Urban Poverty Alleviation for 
Increasing Society Welfare in Mertoyudan Village of Mertoyudan Sub 
District of Magelang Regency in 2007. Thesis, Post Graduate Program of 
Social Science Education, State University of Semarang. Consultant I. 
Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. II Prof. Dr. Wasino, M.Hum.  

 
Keywords :  Welfare, income, working opportunity, the project of urban poverty 

alleviation (P2KP) 
 

The Project of Urban Poverty Alleviation (P2KP) is one of the 
governmental programs aimed at reducing the number of poor population by 
means of strategies and orientations emphasizing the importance of maximizing 
human resource. Here is the formulation of the problems: (1) How to implement 
the P2KP project (The Project of Urban Poverty Alleviation), (2) How is the 
effect The Project of Urban Poverty Alleviation (P2KP) on the improvement of 
people prosperity and creating working opportunities.  

163 inhabitants of Mertoyudan Village of Mertoyudan Sub District of 
Magelang Regency were taken as population for this research. Who got 
contribution from The Project of Urban Poverty Alleviation (P2KP) were those 
joining Public Innate Group (KSM). 113 poor families were invited to be the 
samples of this resource. The data were collected by using questionnaires and 
documentation method. The analysis implemented was descriptive analyses and t 
test.  

Based on the descriptive analysis it is concluded that the realization of The 
Project of Urban Poverty Alleviation (P2KP) runs well. The Program of Urban 
Poverty Alleviation (P2KP) significantly affects the income of inhabitants of 
Mertoyudan village. It is derived from the result of t-test for -3.643 within 0,000 
sig value smaller than α = 5%. It means the hypotheses proposed in this research 
are accepted. The other finding concludes that The Project of Urban Poverty 
Alleviation (P2KP) significantly affects working opportunities for the inhabitants 
of Mertoyudan village. It is derived from the result of t-test for -13.009 within 
0,000 sig value (significant) smaller than α = 5%. It means that the hypotheses 
proposed in the research are accepted.  

It is suggested to the Government of Magelang Regency to provide 
enough working opportunities for poor families in order to help them to gain 
income source, as one of the ways is by training them some significant skills so 
that the poor people can make their own productive business 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, oleh karena kemiskinan merendahkan harkat dan masyarakat 

manusia, maka penanggulangan kemiskinan merupakan acuan penting  dalam 

melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk 

miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. 

Ada beberapa alasan penting mengapa kemiskinan perlu mendapat 

perhatian untuk ditanggulangi. Pertama, kemiskinan merupakan kondisi yang 

kurang beruntung karena bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik dan 

institusional sangat terbatas. Kedua, kemiskinan merupakan kondisi yang 

cenderung menjerumuskan orang miskin ke dalam tindak kriminalitas. Ketiga, 

bagi para pembuat kebijakan, kemiskinan itu sendiri juga mencerminkan 

kegagalan kebijakan pembangunan yang telah diambil pada masa lampau. 

 Untuk melakukan pengentasan kemiskinan sebagai isu yang penting 

tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang gejala kemiskinan yang 

cenderung bervariasi. Pemahaman tersebut sangat bermanfaat dalam penyusunan 

kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya di tingkat daerah dan keluarga. 

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang 

rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku 
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dalam suatu masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung 

tampak berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan 

rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin (Suparlan, 1993 : xi) 

Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan 

memerlukan kesamaan persepsi berbagai pihak terkait serta keterpaduan 

pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran, efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Strategi yang diterapkan dalam berbagai program menggunakan 

prinsip dasar bahwa orang miskin apabila mempunyai kesempatan untuk 

mengambil keputusan secara mandiri maka mereka dapat berbuat yang terbaik 

bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Prinsip ini lebih lanjut dituangkan ke 

dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan kekuatan masyarakat 

miskin setempat dengan fasilitas dari tenaga pendamping, aparat desa dan 

kecamatan. Mekanisme ini efektif menghidupkan proses pemberdayaan 

masyarakat agar masyarakat mampu merencanakan, membangun, dan memelihara 

hasil kegiatan secara mandiri. 

Strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2007 tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah tahun 2007 (RKP 2007) dengan sasaran pokok sebagai berikut : 

a) Berkurangnya penduduk miskin hingga  14,36 % di akhir tahun 2007. 

b) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 

terutama pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar termasuk air minum 

dan sanitasi 

c) Meningkatnya kualitas keluarga miskin, ditandai oleh menurunnya beban 

konsumsi  keluarga miskin. 
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d) Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok 

masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan khusus, dan berbagai 

sarana dan prasarana produksi (Bappenas dalam Wrihatnolo, 2006) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia tingkat pertambahan 

kemiskinan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di 

daerah pedesaan.  Hal ini disebabkan antara lain oleh makin derasnya arus migrasi 

penduduk miskin dari pedesaan ke daerah perkotaan. Pada tahun   2006, jumlah 

penduduk miskin di Indonesia berjumlah  30,30 juta jiwa , atau 17,75 % dari 

jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 13,47 % berada di 

perkotaan (BPS dalam  Kompas, Edisi 10 Desember 2007). 

Selain itu terdapat dua kemungkinan pertambahan jumlah kaum miskin di 

perkotaan. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada 

beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan seperti konstruksi, 

perdagangan, dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap 

pengangguran di perkotaan. Kedua, sementara penduduk pedesaan dapat 

memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri, pertambahan harga 

bahan makanan mempengaruhi secara negatif pembeli pada umumnya lebih 

banyak dibanding pengaruhnya pada produsen makanan, yang mendatangkan 

penderitaan yang lebih banyak dia antara rumah tangga perkotaan dibandingkan 

pedesaan (Thorbecke dalam  Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:7) 

Untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan, beberapa program yang 

dijalankan antara lain : Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi 

(BMPLK), Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), Dana Bergulir Usaha 
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Kecil Industri dan Dagang (DBUKID), Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial 

Ekonomi Produktif (P2USEP), Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Program GRAMEEN BANK, Program 

Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan, Program 

Kompensasi Subsidi Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak (PKPS – BBM), Bea 

Siswa Supersemar, Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan, dan 

Pinjaman Tenda Bagi Pedagang Kaki Lima. 

Dalam implementasinya program-program tersebut acapkali tidak bisa 

berjalan sesuai target dan tujuan. Program tersebut dirancang dari pusat tanpa 

menghiraukan karakteristik masing – masing daerah dan perbedaan persoalan 

yang dihadapi. Masyarakat cuma dituntut partisipasinya tanpa dilibatkan dalam 

perencanaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, program-program tersebut dianggap telah berhasil dalam 

mengatasi kemiskinan hanya ketika program tersebut masih berlangsung. Setelah 

program tersebut selesai, maka pemerintah dan masyarakat juga selesai dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pernah dicanangkan dalam program. 

Kondisi ini menjadikan program pengentasan kemiskinan tidak efektif. 

Ketidak efektifan program pengentasan kemiskinan ini disebabkan oleh 

tiga hal. Pertama adalah adalah penduduk miskin tidak responsif dengan 

perubahan sebelum dia yakin benar apakah perubahan tersebut meningkatkan 

pendapatan keluarganya. Hal ini wajar dilakukan karena penduduk miskin 

menggunakan seluruh modal dan tenaga yang dimiliki untuk melaksanakan 

program sehingga kegagalan program berarti kelaparan. Maka penduduk tersebut 
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mengutamakan keamanan pangan sebelum modal dan tenaga yang dimiliki 

dicurahkan ke dalam program yang baru tersebut. Kedua adalah bias birokrat. 

Oleh karena program harus berhasil maka birokrat cenderung memilih penduduk 

diluar kelompok sasaran yang lebih responsip terhadap perubahan. Selain hal 

tersebut, setelah program selesai, birokrat tidak mempunyai insentif yang cukup 

untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan dalam program. 

Tanpa dukungan tersebut, kegiatan – kegiatan sesuai program tidak menarik lagi 

dilakukan oleh kelompok sasaran program. Ketiga adalah pemilihan program itu 

sendiri. Ketidakterlibatan kelompok sasaran program dalam pemilihan program 

menjadikan program tersebut tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang 

dihadapi (Ancok dalam Suyanto, 1995 : 230)  

Proyek  Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan 

program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan 

kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan 

lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, 

sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-

prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 

2005] 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) diharapkan 

mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Kabupaten 

Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan dan 370 desa memiliki 44 desa dengan 
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jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 50 %. Gambaran kemiskinan di 

Kabupaten Magelang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2005 

No Kecamatan 
Penduduk 

Laki - Laki Perempuan Jumlah Miskin % Miskin 

1 Borobudur 27.522 27.109 54.631 31.861 58,32 

2 Kaliangkrik 27.381 27.340 54.721 30.720 56,20 

3 Grabag 41.223 41.616 82.839 41.442 50,03 

4 Kajoran 27.207 26.608 53.815 24.716 45,93 

5 Candimulyo 23.014 22.949 45.963 20.474 44,54 

6 Bandongan 27.423 27.259 54.682 24.048 43,94 

7 Sawangan 27.038 27.683 54.721 23.358 42,69 

8 Salaman 32.886 33.939 66.825 28.484 42,62 

9 Dukun 21.072 21.181 42.253 17.796 42,12 

10 Ngablak 19.994 20.021 40.015 16.841 42,09 

11 Pakis 26.650 27.602 54.252 22.499 41,47 

12 Windusari 23.975 24.409 48.384 20.048 41,44 

13 Tegalrejo 26.679 24.001 50.680 20.668 40,78 

14 Secang 36.055 35.771 71.826 28.589 39,80 

15 Tempuran 22.730 22.549 45.279 16.488 36,41 

16 Mungkid 32.400 33.203 65.603 23.762 36,22 

17 Ngluwar 14.497 14.469 28.966 9.629 33,24 

18 Muntilan 35.636 36.413 72.049 22.046 30,60 

19 Salam 22.006 21.626 43.636 12.467 28,57 

20 Srumbung 21.951 21.766 43.717 11.166 25,54 

21 Mertoyudan 46.527 47.171 93.698 21.716 23,18 

 Jumlah 583.866 584.685 1.168.551 468.830 40,12 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang tahun 2005 
 

Untuk Kabupaten Magelang tidak semua kecamatan yang ada mendapat 

dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), hanya ada dua 



7 
 

 

Kecamatan yaitu Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Muntilan. Dipilihnya 

dua kecamatan ini atas dasar bahwa dua lokasi ini merupakan daerah urban. 

 Desa Mertoyudan yang terletak di Kecamatan Mertoyudan merupakan 

kawasan padat penduduk dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Jumlah 

penduduk 10.073 jiwa yang terdiri dari 2.376 Kepala Keluarga (KK), dan 

memiliki angkatan kerja sebanyak 5.376 orang. Keragaman mata pencaharian 

mereka dapat dilihat dari data monografi statis  sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Data mata pencaharian penduduk Desa Mertoyudan 

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Petani pemilik lahan 775 

2 Buruh tani 936 

3 Nelayan - 

4 Pengusaha 78 

5 Buruh industri 347 

6 Buruh bangunan 1.245 

7 Pedagang 78 

8 Pengangkutan 80 

9 Pegawai negeri (PNS/ABRI) 704 

10 Pensiunan 179 

11 Lain – lain 954 

 Jumlah 5.376 

Sumber : Kantor Desa Mertoyudan tahun  2007  

 Berdasarkan  data monografi Desa Mertoyudan, dari 2.376 kepala keluarga 

(KK)  terdapat 822  (KK) yang termasuk dalam kategori miskin berdasarkan 

kemampuan minimal memenuhi konsumsi kolori sama atau kurang dari antara 

2100 sampai 2300 kalori + PNM (Pengeluaran Non Makanan) atau setara Rp 
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175.000,. – per orang per bulan (BPS 2006 : 26).   Jumlah tersebut tersebar pada 

12 dusun yang masuk dalam wilayah Desa Mertoyudan. Persebaran kemiskinan di 

masing-masing dusun dapat kita lihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 1.3 Data Keluarga Miskin  di Desa Mertoyudan 

No Dusun Jumlah KK 

1 Mangunan 110 
2 Banyakan 99 
3 Mantenan 28 
4 Prajenan 127 
5 Mertoyudan 77 
6 Soka 71 
7 Dampit 127 
8 Salakan 68 
9 Kalimalang 67 
10 Kedung Karang 14 
11 Kedung Dowo 22 
12 Bandung Kalisari 12 

 Jumlah 822 
Sumber : BKM Mesra tahun 2007 

 

Sebagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada 

pemberdayaan masyarakat, Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) diharapkan mampu mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat 

setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, 

program ini berpotensi sebagai ”gerakan masyarakat”, yakni : dari, oleh dan untuk 

masyarakat. 

Dari data di atas terlihat bahwa program-program pengentasan kemiskinan 

yang telah dilaksanakan sebelumnya masih menyisakan banyak persoalan. Ini bisa 

kita lihat dari tingginya jumlah kemiskinan di Desa Mertoyudan. Berdasarkan 

pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
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berkaitan dengan dampak pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari deskripsi latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, 

khususnya di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan 

peningkatan arus urbanisasi. 

2. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan oleh 

pemerintah, namun belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan 

tersebut. 

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai salah satu 

program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menjawab 

kegagalan dari proyek penanggulangan kemiskinan sebelumnya. Hal ini 

karena program tersebut mengedepankan pemberdayaan masyarakat 

sebagai strateginya, yang  berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat 

harus dilibatkan dalam program tersebut mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggung jawaban.      

4. Ukuran keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) adalah bila bisa dilaksanakan secara efektif. Keefektifan tersebut 

bisa dilihat dari : 
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a. Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), 

semakin tinggi persentase masyarakat miskin yang paham dan 

mengerti dengan jelas P2KP  berarti semakin efektif 

b. Ketepatan sasaran, semakin tinggi persentase dana bantuan yang 

diterima kelompok masyarakat miskin dan tepat pada orangnya berarti 

semakin efektif 

c. Ketepatan penggunaan dana, semakin tinggi persentase penggunaan 

dana bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

untuk kegiatan usaha produktif berarti semakin efektif. 

d. Pengembalian dana, semakin tinggi persentase pengembalian dana 

bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) oleh 

masyarakat miskin berarti semakin efektif 

e. Pelatihan usaha, semakin tinggi persentase masyarakat miskin yang di 

latih usaha ekonomi produktif dan kemudian menerapkan sesuai 

dengan usahanya berarti semakin efektif 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang?  
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2. Bagaimanakah dampak  Proyek  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan 

(P2KP) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Indikator 

keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari  peningkatan 

pendapatan  dan penciptaan kesempatan kerja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan Proyek  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mertoyudan Kecamatan 

Mertoyudan Kabupaten Magelang 

2. Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terhadap peningkatan pendapatan,  

terhadap penciptaan kesempatan kerja  di Desa Mertoyudan Kecamatan 

Mertoyudan Kabupaten Magelang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian dari  Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan 

pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan para ilmuwan serta pihak 

terkait 

b. Sebagai informasi bagi penelitian – penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi empiris kepada pihak-pihak yang berkompeten  

mengenai dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur 

dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja  di 

Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. 

b. Sebagai  bahan evaluasi terhadap masyarakat miskin penerima dana 

bantuan  Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

berkaitan dengan penyaluran dana dan pengawasannya. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 
 

 
2.1      Konsep Kemiskinan 

Konsep kemiskinan sesungguhnya merupakan sesuatu yang problematik, 

terlebih lagi apabila diikuti dengan pendefinisian yang kemudian harus diikuti 

dengan satu set indikator untuk mengukur secara kuantitatif kelompok masyarakat 

atau individu mana yang dapat disebut miskin. Hal itu telah dicoba dilakukan oleh 

banyak ahli, pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendapatkan rumusan 

mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin. 

Pengertian ”miskin” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 

disusun oleh WJS Poerwadarminta, berarti ”tidak berharta benda, serba kurang”. 

Sementara Te Confise Oxford Dictionary memberikan definisi ”poor” sebagai: 

”lacking adequate money or means to live comfortably”. Dari kedua pengertian 

tersebut jelas sekali bahwa pengertian kemiskinan tidak semata-mata berhubungan 

dengan ”uang” saja ( Tjiptoherijanto, 1996 : 109).  

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang 

rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku 

dalam masyarakat tersebut. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung 

tampak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga 

diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan, 1993 : xi). 

Selanjutnya Fuad Ansyari mengemukakan bahwa kemiskinan dalam arti umum 
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adalah kondisi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak 

(Ansyari, 1995 : 179). 

 Menurut Friedman (1995 : 207), mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis 

kekuasaan sosial ini menurut Friedman meliputi : 1). modal yang produktif atas 

assets, misalnya, tanah perumahan, peralatan, kesehatan. 2). sumber keuangan, 

seperti income dan kredit yang memadai. 3). organisasi sosial dan politik yang 

dapat  digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik, atau 

koperasi. 4). network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-

barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan 5) informasi-informasi 

yang berguna untuk kehidupan. 

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan 

mencapai standar hidup minimum  (Suyanto ,1993 : 31). Sedangkan Mubyarto 

(1997 :35) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi 

sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan 

pendidikan dasar bagi anak-anak. 

Bambang Sudibyo (1995 : 11) mendefinisikan substansi kemiskinan 

adalah kondisi deprevasi terhadap sumber-sumber pemenuhan  kebutuhan dasar 

yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar. Kemiskinan adalah 

sebuah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau suatu keluarga (Rahardjo, 

1995 : 146). 
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 Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan. Dijejali kemiskinan, orang 

yang terkena musibah ini tidaklah akan berdaya. Jangankan untuk 

mengembangkan diri (jasmani maupun rohani), untuk bertahan menegakkan hidup 

fisiknya pada tarafnya yang subsisten saja terkadang si orang ini tidak cukup 

berkemampuan  dan kian dipermiskin hidup seseorang, akan kian rendah dan 

menurun pulalah tingkat keberdayaannya itu (Wignyosubroto, 1995 : 55) 

 Menurut Arsyad (1993 : 10), kemiskinan adalah terjadinya kekurangan 

modal. Masalah kekurangan modal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan 

konsep lingkaran tak berujung pangkal (vicious circle). Kekurangan modal ini 

disebabkan oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi disebabkan oleh 

rendahnya pendapatan, sedangkan rendahnya pendapatan karena tingkat 

produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. 

Rendahnya produktivitas disebabkan oleh keterbelakangan penduduk, belum 

dimanfaatkannya sumber daya alam secara optimal.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan 

sebenarnya merupakan kekurangan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, 

papan, dan pendidikan dasar. Sehingga konsep kemiskinan sendiri merupakan 

akibat dari situasi ketidakberdayaan untuk merubah nasib hidupnya agar menjadi 

lebih baik. 

 

2.2       Sebab- Sebab Kemiskinan 

 Menurut Ramlan Surbakti  kemiskinan disebabkan oleh : Pertama, pihak 

yang menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk 
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membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan. Kedua, penduduk 

miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutannya baik kepada pemerintah 

maupun kepada  pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka 

diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat. Ketiga, pemerintah 

daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber 

daya ekonomi (Surbakti, 1995 : 75) 

 Dalam melakukan identifikasi penyebab kemiskinan, Dawam Rahardjo 

sependapat dengan Juni Tamrin mengenai penyebab kemiskinan. Penyebab 

kemiskinan yang pertama adalah langkanya kesempatan kerja. Kemudian, 

penyebab kemiskinan yang kedua adalah pemberian upah di bawah minimum, dan 

disusul oleh rendahnya produktivitas, rendahnya asset yang dikuasai, dan 

terjadinya diskriminasi jenis kelamin (Rahardjo, 1995 : 177)  

Mengapa orang menjadi miskin? Berdasarkan hasil identifikasi, penyebab 

orang menjadi miskin adalah : 1) perbedaan akses ekonomi yang dimiliki 2) 

ketidakberuntungan yang dimiliki oleh ”Kelompok Masyarakat Miskin” 3) 

ketimpangan distribusi 4) pembangunan sebagai ideologi 5) strategi pembangunan 

dan industrialisasi 6) intervensi pemerintah (Rais, 1995 :227). 

Sementara itu, dari hasil penelitian para ahli seperti Ghose dan Grifin 

(1983), Chambers (1983), Mubyarto (1985) dan Korten (1988) sekurang-

kurangnya ada empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab mengapa 

kemiskinan di pedesaan masih tetap mencolok. Pertama, karena adanya 

pemusatan pemilikan tanah yang dibarengi dengan adanya proses fragmentasi 

pada arus bawah masyarakat pedesaan. Kedua, karena nilai tukar hasil produksi 
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warga pedesaan khususnya sektor pertanian yang semakin jauh tertinggal dengan 

hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari warga pedesaan. Ketiga, 

karena lemahnya posisi masyarakat desa khususnya petani dalam mata rantai 

perdagangan. Keempat, karena karakter struktur sosial masyarakat pedesaan yang 

terpolarisasi (Suyanto, 1995 : 106). 

 Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia (2003 : 8) 

menyimpulkan penyebab kemiskinan terkait dengan tiga isu strategis yaitu: (1) 

Terbatasnya kesempatan; (2) Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia; (3) 

Kurangnya perlindungan sosial. Ketiga isu strategis itu dapat diuraikan sebagi 

berikut: 

(1) Terbatasnya Kesempatan (Lack of Opportunity) 

Bidang Ekonomi 

a. Akses terhadap lapangan kerja 

b. Akses terhadap faktor produksi : terdiri dari kemudahan masyarakat 

dalam mengakses modal usaha, kemudahan masyarakat dalam 

mengakses pasar, kepemilikan asset. 

c. Kepemilikan aset 

Bidang Sosial 

         a.   Kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan 

         b.   Kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan 

(2) Rendahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia  

         Bidang ekonomi 

a. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar 
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b. Aktivitas penduduk berdasarkan status usaha dan sektor usaha 

Bidang sosial 

         a.   Kondisi kesehatan 

         b.   Kondisi lingkungan 

(3) Kurangnya perlindungan sosial 

a. Kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan 

b. Kelompok masyarakat usia pasca-produktif 

c. Kelompok usia sekolah dari keluarga miskin 

Menurut Ramlan Surbakti, dari segi penyebabnya  kemiskinan acapkali 

dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumberdaya ekonomi, dan 

kemiskinan struktur (Surbakti dalam Suyanto, 1005 : 201). Sedangkan menurut 

Dawam Rahardjo kondisi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berbeda, diantaranya adalah pertama, kesempatan kerja, kedua, upah gaji dibawah 

standar minimum, ketiga, produktivitas kerja yang rendah, keempat, ketiadaan 

asset, kelima, diskriminasi jender, keenam, tekanan harga, ketujuh, penjualan 

tanah (Rahardjo, 1995 : 147). 

Kemiskinan sesungguhnya tidak semata disebabkan oleh masalah-masalah 

internal orang miskin, seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, 

budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan atau rendahnya kemampuan orang 

miskin dalam mengelola sumber daya alam dan  lingkungannya. 

Menurut Bappenas (2003 : 2) kemiskinan berkaitan erat dengan faktor-

faktor eksternal, seperti : 
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a. Rendahnya akses terhadap sumberdaya dasar (pendidikan, kesehatan, air 

bersih), atau berada di daerah terpencil 

b. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat yang antara 

lain disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung 

c. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) 

d. Konflik sosial dan politik 

e. Bencana alam, seperti longsor, gempa bumi, dan lain – lain 

f. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan, serta aspek eksternal lainnya yang dapat 

menjadi determinan dari proses kemiskinan 

Mudrajad Kuncoro ( 2006 : 120) mengidentifikasi penyebab kemiskinan 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena 

adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distibusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam 

jumlah terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya 

upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena 

keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada lingkaran setan kemiskinan 

(vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, 

dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya 
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produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. 

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 

Rendahnya tabungan dan investasi berakibat pada keterbelakangan dan 

sebagainya seperti digambarkan dalam lingkaran setan yang oleh Ragnar Nurkse. 

Gambar 2.1  Lingkaran Setan Kemiskinan  

   Ketidaksempurnaan pasar, 
   Keterbelakangan, 
   Ketertinggalan,  
 
 
 
    Kekurangan modal 
 
 
Investasi rendah 
 
 
        Produktivitas rendah 
 
 
Tabungan rendah   Pendapatan rendah 

 

Selanjutnya Gunawan Sumodiningrat ( 1998 : 27) menjelaskan membagi 

penyebab kemiskinan menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural (alamiah), 

kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural terjadi 

masyarakat tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, 

sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya, sehingga 

mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan. Atau, kalaupun ikut serta 

dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang 

rendah. Kemiskinan natural ada di setiap negara yang sedang membangun. 

Pembangunan yang direncanakan melalui bermacam program dan kebijakan, 
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ditujukan untuk menghilangkan keadaan kemiskinan natural ini. Namun 

pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak 

seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan, akan menyebabkan tingkat 

keikutsertaannya menjadi tidak merata pula. Inilah yang menyebabkan perolehan 

pendapatan tidak seimbang, dan kemudian menimbulkan struktur masyarakat 

yang timpang. Perbedaan struktur masyarakat inilah yang masih menyebabkan 

kemiskinan. Kemiskinan, baik yang absolut maupun relatif, dikenal dengan 

kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini juga dikenal dengan kemiskinan 

yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang. Sedangkan 

kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang 

disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka 

sudah merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak 

mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk 

melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan, dan tidak mau 

berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Akibatnya, tingkat 

pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai umum. Dengan ukuran 

absolut, misalnya tingkat pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskin. 

Tapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin. Dengan keadaan 

seperti ini, bermacam  tolok ukur dan kebijakan pembangunan sulit menjangkau 

mereka. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan  

bersumber dari faktor internal dan eksternal yang mengkondisikan seseorang 
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tersebut tidak berdaya atau tidak mampu dalam hal pemenuhan sandang, pangan, 

papan, dan pendidikan dasar sehingga dikatakan miskin. 

   

2.3      Ukuran dan Indikator Kemiskinan 

 Secara konvensional, kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan 

belanja yang hanya mampu menunjang standar hidup minimum yang menentukan 

sebagai ukuran kemiskinan absolute. Memperhatikan kemiskinan dengan sifat 

multidimensinya, maka kemiskinan tidak hanya diukur melalui kurangnya 

pendapatan dan konsumsi, melainkan juga diukur dengan sejumlah indikator yang 

memperluas gambaran kemiskinan. 

  Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia (2003 : 43) 

menegaskan bahwa garis kemiskinan adalah nilai ambang batas (rupiah) untuk 

menentukan jumlah penduduk miskin yang dihitung berdasarkan komponen 

kecukupan makanan yaitu bundel konsumsi yang setara dengan energi sebanyak 

2.100 kalori per orang per hari, dan kecukupan non makanan yang dihitung dari 

besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti 

perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lain – lain. 

Arsyad (1999 : 238) mengemukakan bahwa ada dua macam ukuran 

kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut 

diukur dari pendapatan seseorang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan 

minimum. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka 

orang dapat dikatakan miskin. Kemiskinan relatif diukur dari pendapatan 

seseorang dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Jadi, bisa jadi 
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seseorang yang sudah memiliki pendapatan diatas tingkat kebutuhan minimum 

kategorikan miskin karena lebih rendah dibandingkan lingkungan dimana dia 

tinggal. 

Menurut Suparlan (1993 , xi) tolok ukur yang umum dipakai adalah yang 

tingkat pendapatan per waktu kerja (untuk Amerika di gunakan ukuran setahun 

sebagai waktu kerja, sedangkan di Indonesia digunakan waktu kerja sebulan). 

Namun secara umum Bank Dunia menggolongkan semua orang yang hidup 

dengan penghasilan kurang dari $ 370 seorang per tahun adalah miskin (Rizal, 

1995 : 29). 

 Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya 

rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan 

minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan 

digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran minimum bukan 

makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan 

jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan dua pendekatan, yaitu : pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. 

Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam 

metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran 

yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah 

penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, 

yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makan dan non makanan. 

Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis 



24 
 

 

kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non-makanan (non-food-

line)(Kuncoro, 1997 : 115). 

Pada hampir semua negara-negara di dunia, kelompok penduduk miskin 

memiliki ciri-ciri serupa yaitu :  

Ciri pertama ialah bahwa bagian terbesar dari kelompok yang miskin ini 

terdapat di daerah pedesaan, dan mereka ini umumnya buruh tani yang tidak 

memiliki tanah sendiri. Kalaupun ada yang memiliki tanah luasnya tidaklah cukup 

untuk membiayai ongkos hidup yang layak. 

Ciri kedua ialah bahwa mereka itu penganggur atau setengah penganggur. 

Kalaupun ada pekerjaan maka sifatnya tidaklah teratur atau pekerjaan itu tidaklah 

memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar. Mereka ini 

terdapat baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Ciri ketiga ialah bahwa mereka berusaha sendiri, biasanya dengan 

menyewa peralatan orang lain. Sifat usaha mereka kecil dan terbatas karena 

ketiadaan modal. Mereka banyak terdapat terutama diperkotaan maupun di 

pedesaan (Salim,  1982 : 19). 

Menurut Arsyad ( 1999 : 240) indikator kemiskinan ada bermacam-macam 

yakini : konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat 

kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM) dan tingkat kesejahteraan. 

(i) Tingkat konsumsi beras 

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai 

indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi 

beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. 
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Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. 

Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut 

menjadi 3 kelompok : 

Kategori Pedesaan Perkotaan 

Melarat 180 kg 270 kg 

Sangat Miskin 240 kg 360 kg 

Miskin 320 kg 480 kg 

Namun sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian 

ditambah dengan garis Nyaris Miskin, yaitu dengan 480 kg di desa dan 

720 kg di pedesaan. 

(ii) Tingkat pendapatan 

Menurut BPS (1989) di daerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan 

untk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp. 4.522,00 per kapita 

pada tahun 1976, sedang pada tahun 1993 adalah Rp. 27.905,00 Di daerah 

pedesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yakni sekitar 

Rp. 2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp. 18.244 pada tahun 1993 

(iii) Indikator kesejahteraan rakyat 

Tingkat kesejahteraan diukur dengan (9) sembilan komponen yaitu 

kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. 

Indikator kemiskinan diantaranya : akses dan mutu pendidikan yang 

rendah, kesempatan kerja dan berusaha yang terbatas, ketersediaan perumahan 
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dan sanitasi yang minim, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah 

terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa 

aman, lemahnya partisipasi, hingga besarnya beban kependudukan akibat dari 

besarnya tanggungan keluarga berikut tekanan hidup yang mendorong terjadinya 

migrasi (Flamma, 2006, Edisi 25 : 7). 

Menurut Bank Dunia ciri-ciri dari penduduk miskin adalah sebagai  

berikut : 

 Pertama, mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti 

tanah yang cukup, modal atau ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit 

sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.  

 Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset 

produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan mereka tidak cukup untuk 

memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sedangkan syarat tidak 

terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan, seperti adanya jaminan kredit dan 

lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit  terpaksa perpaling pada lintah darat 

yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang 

tinggi. 

 Ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar. 

Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk 

belajar. Juga anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah, karena harus 

membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di 

rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan 

dibawah garis kemiskinan itu. 
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 Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara 

mereka  tidak memiliki tanah, kalaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka 

menjadi buruh-tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Karena pertanian bekerja 

dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak di antara 

mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja.  

 Kelima, banyak diantara mereka yang hidup dikota masih berusia muda 

dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan. Sedangkan kota dibanyak 

negara berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa ini. 

Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan 

pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja dikota, 

maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai dengan penyerapan 

tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya terjadi, 

perkembangan tehnologi di kota-kota negara berkembang justru menampik 

penyerapan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke 

kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan di tengah-tengah masyarakat 

yang meningkat maju berkat dorongan modal, ketrampilan dan kemajuan 

tehnologi. 

Dari beberapa pendapat diatas  dapat diketahui bahwa indikator untuk 

mengukur kemiskinan sebenarnya dapat diketahui dari tingkat pendapatan atau 

penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, 

dan pendidikan dasar. 
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2.4  Penanggulangan Kemiskinan  

Menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 

dijelaskan bahwa sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya 

penganggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh. 

Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami 

kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan 

struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang 

mengalami kemiskian struktural, antara lain memberdayakan mereka agar 

mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah 

terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu penanggulangan kemiskinan yang 

berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain 

melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan 

ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil (Propenas, 2003 :54). 

Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin bertujuan 

membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar dibidang kesehatan, 

pendidikan, dan perumahan bagi keluarga dan kelompok  masyarakat miskin 

secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah 

terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus 

dengan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan 

bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin. Kegiatan 

pokok yang dilakukan adalah: (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok 

secara terus-menerus; (2) pengendalian harga bahan pokok; (3) penyediaan 
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pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (4) perluasan jaringan 

pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; dan (5) perbaikan lingkungan 

perumahan termasuk air bersih.  

Untuk program pengembangan budaya usaha masyarakat miskin 

dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan 

ketrampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha 

ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran 

program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha, 

berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, 

dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi 

keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah: (1) 

pengembangan pendidikan dan latihan ketrampilan kerja; (2) pendampingan 

melalui  bimbingan konsultasi; (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan 

usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, 

swasta, dan perguruan tinggi; (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber 

daya-sumber daya; (5) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga 

miskin; dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh 

tani yang tidak memiliki lahan pertanian. 

Bank Dunia berkesimpulan bahwa strategi yang paling efektif untuk 

mengurangi kemiskinan terdiri atas dua bagian yang saling menunjang dan sama 

pentingnya, yaitu : 
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1) Penciptaan peluang kerja bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber 

pendapatan melalui pola pembangunan yang menggalakkan penggunaan 

tenaga kerja secara efisien. 

2) Meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan meningkatkan kemampuan 

mereka untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara 

meningkatkan pelayanan-pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, dan 

lain-lain) bagi kaum miskin (Suyanto, 1995 : 29). 

 Cara untuk mengatasi kemiskinan sangat tergantung pada penyebab 

kemiskinan itu sendiri. Beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan meliputi : 

Kemiskinan alami, kemiskinan yang disebabkan oleh minimalnya potensi sumber 

daya alam, yang harus dikerjakan adalah pembangunan manusia, baik secara fisik 

maupun rohaninya, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas agar dapat bermannfaat untuk membangun negaranya sendiri maupun 

dapat bekerja di negara lain. Kemiskinan karena penjajahan, mutlak harus segera 

membebaskan bangsa negara tersebut dari belenggu penjajahan baik yang masih 

dalam bentuk kolonialisme maupun bentuk-bentuk penjajahan modern 

(penjajahan ekonomi, politik, dan lain sebagainya). Miskin karena tradisi sosio – 

kultural, penerangan, penyuluhan, pembangunan proyek percontohan dan dakwah 

secara intensif perlu segera dilaksanakan untuk mendobrak keterbelakangan 

karena hambatan tradisi sosio-kultural tersebut. Miskin karena lokasi yang 

terisolasi, segera membuka isolasi daerah tersebut, baik dengan cara membuat 

jalan tembus, pelayaran perintis secara reguler atau bila perlu dengan subsidi 

penerbangan reguler, agar daerah tersebut terbuka tahap demi tahap untuk 
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mempermudah pembangunan selanjutnya. Kemiskinan struktural, kemiskinan 

struktural ini cukup berat untuk diberantas dalam waktu singkat, sebab selain 

faktor internal seperti timpangnya pemilikan faktor produksi lahan dan dana, 

terdapatnya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah pusat kegiatan dan 

daerah belakang/ hinterland-nya serta masih rendahnya kualitas sumber daya 

setempat, masih terdapat lagi faktor penghambat secara eksternal, yakni perilaku 

negara industri untuk mengabdikan negara  yang sedang berkembang tetap 

menjadi pangsa pasar hasil produksinya, pasar permodalan  serta pasar untuk 

tenaga konsultan/ tenaga ahli atau pasaran produksi lainnya (Suyanto, 1995). 

 Menurut Heru Nugroho (1995 : 38), kemiskinan merupakan hasil dari 

konstruksi sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan 

dominasi baru. Untuk itu, ia mengajukan upaya pengentasan kemiskinan sebagai 

berikut : 

1. Standarisasi kemiskinan dan pendataan tentang kemiskinan 

2. Pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi kelompok miskin dalam 

pembangunan 

3. Meniadakan eksploitasi 

4. Melakukan social construction untuk meningkatkan etos kerja 

5. Pembangunan sosial budaya 

6. Redistribusi pendapatan yang merata 

Bagaimanapun, bobot dan jenis masalah yang dihadapi oleh penduduk 

miskin di setiap daerah berbeda-beda, sehingga cara  penanggulangan kemiskin 

yang digunakan juga berbeda. Meskipun demikian, kebijakan dan langkah – 
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langkahnya senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal (Sumodiningrat, 

1998 : 44) : 

Pertama, program pengentasan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif 

apabila ada suasana tenteram dan stabil. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan 

adalah  upaya untuk menciptakan ketentraman dan memantapkan kestabilan 

ekonomi, sosial dan politik. Kestabilan diperlukan untuk menjamin kelangsungan 

pelaksanaan program ini.  

Kedua, program pengentasan kemiskinan hanya akan dapat berjalan efektif 

apabila pertumbuhan penduduk dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera 

adalah salah satu faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran ini. Dalam hal ini, 

kebijakan dibidang kependudukan, terutama program Keluarga Berencana yang 

diarahkan secara tajam kepada mereka yang berpenghasilan rendah akan sangat 

mendukung. 

Ketiga, program ini harus dikaitkan dengan kelestarian lingkungan. 

Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan 

distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata. 

Keempat, program pengentasan kemiskinan harus merupakan program 

yang berkelanjutan, yang dapat terus-menerus berjalan dan dapat mandiri. 

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan 

terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu kemampuan penduduk miskin 

untuk menolong diri mereka sendiri. Ini berarti, program pengentasan kemiskinan 

hasus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk 

melakukan kegiatan produktif. Sehingga mampu menghasikan nilai tambah yang 
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lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, paling tidak harus ada 

perbaikan akses terhadap empat hal : (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses 

terhadap tehnologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan 

lebih efisien; (3) akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual 

untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti, penyediaan sarana produksi dan 

peningkatan ketrampilan harus diimbangi dengan tersediaanya pasar yang terus 

menerus; (4) akses terhadap sumber pembiayaan. Disini, koordinasi dan 

pengembangan sistem kredit  kecil yang menjangkau  masyarakat bawah perlu 

dilanjutkan dan ditingkatkan. 

Kelima, pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan 

diupayakan sampai ke tingkat yang serendah mungkin. Aparat daerahlah yang 

mengetahui permasalahan dan lokasi kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. 

Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan 

masyarakat di daerah itu sendiri. Semakin dekat pelaksana proyek dan kegiatan 

dengan kelompok sasaran, akan semakin efektif.  

Keenam, tekanan yang paling utama sebaiknya diberikan pada perbaikan 

pelakunya, manusianya (invest in people), menyangkut aspek pendidikan dan 

kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan 

sekaligus mutu yang lebih baik. Peningkatan akses berarti berbagai program perlu 

diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di 

daerah-daerah terpencil, terutama di luar Jawa. 
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Ketujuh, pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu dan 

kelompok masyarakat lain yang memerlukan, merupakan bagian tak terpisahkan 

dari upaya pengentasan kemiskinan. Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan 

secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektifitas, 

efisiensi dan jangkauan program tersebut. 

 Berdasarkan realita tersebut diatas, maka beberapa strategi dan  kebijakan 

untuk mengatasi permasalahan diatas meliputi  sebagai berikut : pertama, strategi 

pertumbuhan yang berkualitas (quality growth). Strategi ini bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai oleh menguatnya 

daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi 

keluarga miskin dan terkuranginya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih 

jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk 

meningkatnya nilai/ asset keluarga miskin. Kedua, strategi peningkatan akses 

pelayanan dasar bagi keluarga miskin, yang bertujuan meningkatkan kualitas 

penduduk miskin yang ditandai oleh meningkatnya kehadiran keluarga miskin 

pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi 

pangan dan gizi yang bermutu, serta makin mudahnya menjangkau fasilitas 

tersebut akibat semakin baiknya prasana dan sarana dasar. Ketiga, strategi 

perlindungan sosial (social protection). Srategi ini bertujuan meningkatkan 

perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai oleh semakin 

banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan 

sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah 

kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli 
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penduduk miskin. Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat (community 

development). Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi 

kemiskinan yang mereka alami sendiri (Wrihatnolo, 2006 : 3). 

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan perlu diperhatikan lima prinsip penting : 

1. Prinsip targeting (targetting mechanism) : alokasi dana, dan prasarana 

harus terarah pada kelompok sasaran masyarakat, kegiatan ekonomi 

dan wilayah yang paling memerlukan. Dalam hal ini, daftar usulan 

proyek dari daerah yang mencerminkan sasaran perencanaan jangka 

menengah, akan sangat membantu sebagai dasar pertimbangan dalam 

penentuan alokasi. 

2. Prinsip penyaluran (delivering mechanism) : dana, sarana dan prasarana 

disalurkan pada kelompok sasaran secara utuh, lancar dan tepat waktu. 

3. Prinsip penggunaan ( receiving mechanism) : masyarakat kelompok 

sasaran harus siap menerima dan menggunakan bantuan tersebut.  

4. Prinsip pengguliran (revolving mechanism) : dana, sarana dan prasarana 

yang ditujukan pada kelompok sasaran penduduk miskin harus dapat 

menjadi modal dasar (injeksi, bukan infus), untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kegiatan ekonomi mereka secara berkelanjutan. 

5. Prinsip pemantauan dan evaluasi (monitoring mechanism) :dana, sarana 

dan prasarana yang ditujukan kepada kelompok sasaran harus dapat 

dipantau dan dievaluasi. Pencatatan, walaupun sederhana, dapat 
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digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan. Pencatatan juga berguna 

untuk menilai tingkat keberhasilan (Sumodiningrat, 1998 : 62). 

Secara umum, menurut Juni Tamrin (dalam Rais, 1995 : 140) ada empat 

sisi strategis yang perlu terus menerus diisi secara simultan dan terencana jika 

ingin mengembangkan peranannya dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan. 

Keempat sisi tersebut adalah : (1) memperkuat sisi supply dengan aktivitas yang 

mampu mengangkat dan merangsang pusat-pusat pertumbuhan produksi rakyat 

kecil, (2) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan policy advocacy agar 

pemerintah sungguh-sungguh melindungi produk usaha kecil (3) membangun 

kekuatan institusi milik masyarakat (4) membangun jaringan-jaringan kerja sama 

antar aktor yang mempunyai kepedulian perbaikan nasib kelompok marginal. 

Karena penyebab kemiskinan sangat terkait dengan jumlah asset dan 

rendahnya harga pasaran dari output yang dihasilkan masyarakat miskin maka 

penanggulangan kemiskinan seharusnya difokuskan pada upaya-upaya sebagai 

berikut : 1) meningkatkan jumlah asset yang dimiliki kaum miskin, 2) 

meningkatkan volume penjualan di pasaran, dan 3) meningkatkan harga jasa yang 

dihasilkan masyarakat miskin (Lewis, 1987 :69). 

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2007 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan 

menggunakan strategi : 

1. Peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas masyarakat 

miskin untuk memperoleh perlindungan dan kemampuan pengelolaan 

dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 
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2. Pengurangan-pengeluaran sebagai beban keluarga miskin untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti halnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

hidup layak, dan infrastruktur. 

 

2.5 Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

2.5.1 Latar Belakang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) 

Menurut Manual Proyek Buku Satu (1999 : 1), pengertian Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu program 

penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan 

untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat 

miskin di perkotaan. P2KP menekankan pada pentingnya proses 

pembangunan kapasitas institusi lokal (local building) sebagai inti dan 

penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing- masing komunitas. 

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terdahulu, umumnya 

hanya melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang tampak 

dari luar atau hanya melihatdari satu sisi saja, seperti kurangnya modal, tidak 

memiliki ketrampilan, rendahnya asset, dan lainnya. Sehingga pendekatan 

yang dilakukan pun cenderung bersifat parsial, sektoral dan charity. Tidak 

heran apabila kemudian sering dijumpai berbagai kondisi kurang 

menguntungkan, misalnya salah sasaran, penyalahgunaan dana dan wewenang 

serta penyimpangan.  
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Implikasi dari pendekatan tersebut tidak hanya akan mengakibatkan 

ketidakmampuan menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan secara 

komprehensif, tetapi justru akan lebih memperpuruk kondisi kehidupan 

masyarakat, terutama menyuburkan ketergantungan masyarakat pada bantuan 

luar, menumbuhkan benih-benih fragmentasi sosial di tatanan masyarakat 

(saling curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan, dll) serta 

melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, 

musyawarah, keswadayaan, dll). 

Lemahnya kapital sosial dan pudarnya tatanan kehidupan 

bermasyarakat pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku 

masyarakat yang semakin jauh dari kemandirian kebersamaan dan kepedulian 

untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Situasi ini menyehabkan 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal (fisik dan nonfisik) serta 

tidak mampu memenuhi kebutuhan hubungan antar manusia secara layak 

(manusiawi).  

Berpijak pada keyakinan dasar tersebut, P2KP mengembangkan 

konsep penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara komprehensive dan 

utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat rnelalui proses 

transformasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat 

berdaya, dan selanjutnya menuju masyarakat mandiri dan harapan akhirnya 

terbangun masyarakat madani. Inti dan konsep P2KP adalah bahwa 

kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan bantuan pihak luar 

semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya masyarakat itu sendiri, 
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yang telah mampu mentransformasikan dirinya ke arah tatanan masyarakat 

madani (civil society), yakni tatanan masyarakat yang mampu mengurus 

persoalannya sendiri (Self community management). 

Salah satu indikator dari tatanan masyarakat madani adalah 

kelembagaan masyarakat yang kokoh. Lembaga masyarakat yang benar-benar 

mampu berperan menjadi wadah perjuangan masyarakat, terutama kaum 

miskin, khususnya dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka 

maupun dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan kebijakan publik di tingkat lokal. Artinya, lembaga masyarakat 

tersebut mampu menjadi motor penggerak masyarakat untuk berbagai upaya 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara 

berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan P2KP dalam proses 

transformasi masyarakat adalah dengan memulihkan dan mengokohkan 

kembali kelembagaan masyarakat di lokasi sasaran. Keberadaan lembaga 

masyarakat yang kokoh ini hanya bisa dicapai apabila lembaga tersebut benar-

benar mengakar, representatif dan dipercaya oleh  masyarakat di wilayahnya, 

sehingga mampu mengorganisir dan menjadi wadah sinergi masyarakat 

sekaligus menggalang potensi yang ada untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya. Lembaga 

masyarakat seperti demikian, dalam konteks P2KP, secara generik disebut 

“Badan Keswadayaan Masyarakat”. 
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Melalui keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebut 

diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada 

lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat 

tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam 

permukiman yahg lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang 

lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

2.5.2 Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bertujuan 

sebagai berikut : 

i. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal 

kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi 

pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu 

memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan 

keputusan lokal, dan mampu  menjadi wadah sinergi masyarakat dalam 

penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; 

ii. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan 

sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk 

membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, 

dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap 

lembaga masyarakat (BKM); 

iii. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui 
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pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, 

maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat. 

 

2.5.3 Kelompok Sasaran Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) 

Pada dasarnya, kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran 

utama, yakni masyarakat, Pemerintah Daerah dan KPK Daerah, kelompok 

peduli, para pihak terkait. 

Tabel 2.1  Komponen Sasaran P2KP 

Kelompok 
Sasaran 

Kelompok Sasaran P2KP 
Pengembangan 
Masyarakat & 

Pemda 

Dana BLM (Bantuan 
Langsung 

Masyarakat) 
Dana PAKET 

Masyarakat Masyarakat warga 
kelurahan peserta 
P2KP dan 
BKM/lembaga 
masyarakat yang 
mengakar serta 
KSM 

Masyarakat kelurahan 
pada umumnya dan 
warga miskin pada 
khususnya, menurut 
kriteria kemiskinan 
setempat yang telah 
lama miskin, yang 
penghasilannya 
menjadi tidak berarti 
karena inflasi, yang 
kehilangan sumber 
penghasilannya 

BKM/Lembaga 
masyarakat yang 
mengakar dan 
representatif 

Pemerintah 
Daerah & KPK 
Daerah 

Perangkat 
pemerintah tingkat 
kota/kab. s/d 
lurah/kepala desa 
yang terkait P2KP 
& anggota KPKD 

- 

Dinas atau unit 
pemerintah kota/kab. 
Yang bermitra dangan 
BKM/lembaga 
masyarakat yang 
mengakar 

Kelompok 
Peduli 

Perorangan/anggota 
asosiasi profesi, 
asosiasi usaha 
sejenis, perguruan 
tinggi, LSM, dsb 
yang peduli dengan 

- 

Perorangan/anggota 
asosiasi profesi, 
asosiasi usaha sejenis, 
perguruan tinggi, LSM, 
dsb yang peduli dengan 
kemiskinan 
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kemiskinan 
Para Pihak 
terkait 

Bank, notaris, 
auditor publik, 
media masa (radio, 
tv, dsb) 

- - 

 

2.5.4 Lokasi Sasaran Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) 

Pada awalnya lokasi sasaran P2KP yang disepakati meliputi 2.227 

kelurahan/desa di perkotaan yang tersebar di 79 Kota/Kabupaten. Lokasi 

sasaran terletak di Pulau Jawa bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Nusa Tenggara Barat. Daftar lokasi sasaran tersebut adalah sebagaimana 

tercantum di dalam buku Pedoman Umum sebelumnya. Namun, sesuai dengan 

hasil koordinasi interdept dan proyek-proyek lainnya serta adanya pemekaran 

wilayah administratif di daerah, maka daftar lokasi sasaran tersebut telah 

direvisi sesuai dengan surat Dir. Bina Teknik, Ditjen. Perumahan dan 

Permukiman nomor UM.01.11 -Ma/252 tanggal 9 Maret 2004 perihal Lokasi 

Kelurahan Sasaran P2KP. Berdasarkan surat tersebut, lokasi sasaran P2KP 

berubah menjadi 2.058 kelurahan/desa yang tersebar di 80 Kota/Kabupaten 

sebagaimana tercantum di dalam buku Pedoman Umum P2KP. 

Proyek dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap l dengan lokasi 

sasaran meliputi 1.131 kelurahan/desa yang tersebar di 54 Kota/ Kabupaten di 

wilayah-wilayah luar Pualu Jawa, yakni Kalimantan, SuIawesi dan 

NusaTenggara Barat. Sedangkan tahap II dilaksanakan di 927 kelurahan / desa 

yang tersebar di 26 Kota/ Kabupaten di Pulau Jawa bagian Selatan. Seleksi 

pemilihan lokasi sasaran tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan data 
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dasar yang sama, yakni Podes 2000 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat 

Statistik selaku instansi yang berwenang di bidang statistik (UU No. 16 Tahun 

1997). 

2.5.5 Strategi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

Dalam penyelenggaraan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP), semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan 

perpedoman pada asas-asas dan prinsip-prinsip. Program ini mempunyai lima 

(5) asas dan lima (5) prinsip. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut 

(Manual Proyek Buku Satu, 1999 : 4) ; 1). Keadilan; 2). Kejujuran; 3). 

Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan; 4). Kemitraan; 5). Kesederhanaan. 

Setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) harus pula bertindak dengan 

mengingat prinsip-prinsip berikut ; 1). Demokratisasi 2). Partisipasi 3). 

Transparasi 4). Akuntabilitas 5). Desentralisasi. 

 

2.5.6 Komponen Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) 

Komponen P2KP dikelompokkan atas: (a) komponen fisik, komponen 

ini meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana 

dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan/desa 

setempat; (b) komponen ekonomi skala kecil, yang dimaksud adalah meliputi 

kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang 

dilakukan oleh perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam 
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suatu KSM; (c) komponen pelatihan, kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai 

dengan kebutuhan dan kesepakatan warga pada kelurahan/desa setempat. 

Misalnya ketrampilan untuk meningkatakan ketrampilan teknis dan 

manajerial, guna mendukung penciptaan peluang usaha baru dan peluang 

pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

 

2.5.7 Siklus Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) 

Siklus P2KP menempuh beberapa langkah pelaksanaan program, 

mulai dari sosialisasi substansi P2KP yang melakukan pertemuan antar warga 

baik tingkat rukun tetangga (RT) hingga ke tingkat kelurahan/desa, dengan 

strategi sosialisasi dilakukan mengacu pada hasil pemetaan sosial (social 

mapping)oleh tim fasilisator. Sedangkan tahap selanjutnya, pelaksanaan 

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), upaya melakukan pengkonfirmasian 

ulang tentang kesiapan warga dalam pelaksanaan P2KP dengan konsekwensi 

partisipasi dan kontribusinya, yang kemudian dilakukan pengidentifikasian 

kriteria, karakteristik, faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan 

menggalang kepedulian warga miskin melalui Focus Group Discussion (FGD) 

refleksi kemiskinan. Hasil dari pelaksanaan FGD ini ditindaklanjuti dengan 

melaksanakan proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan kebutuhan 

masyarakat (need assesment) dengan klasifikasi pada prasarana lingkungan 

(fisik) dan ekonomi produktif serta pengembangan sosial dan peningkatan 
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Sumber Daya Manusia melalui pelatihan keterampilan dan kelompok 

potensial. Sebagai proses pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan 

melalui rembug warga, dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), 

untuk memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis, 

partisipatif, transparan dan akuntabel, dalam mendorong pemecahan masalah 

berbasis kebutuhan masyarakat yang telah terinventarisir dari kegiatan 

pemetaan swadaya yang tersusun dalam Perencanaan Jangka Menengah 

Program penanggulangan Kemiskinan(PJM pronangkis), akhirnya usulan-

usulan (proposal) kegiatan yang diajukan BKM akan membentukdan 

menumbuhkembangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dapat 

mengakses Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) P2KP melalui kegiatan 

Tridaya. 

 
2.5.8 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) 

a) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah forum masyarakat 

dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang 

berhak menilai rencana atau usulan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 

jenis kegiatan P2KP. Sebagai konsep generik, BKM dapat berupa lembaga 

(atau lembaga-lembaga) masyarakat yang telah ada yang berfungsi dan 

diterima secara meluas dalam masyarakat kelurahan. Dengan demikian 

LKMD dapat difungsikan sebagai BKM jika LKMD tersebut diterima secara 
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meluas oleh masyarakat atau sudah disusun sesuai Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri No. 411.2/2441/SJ tentang pemberdayaan LKMD. 

Terbentuknya dan berfungsinya BKM merupakan persyaratan bagi 

disalurkannya dana bantuan P2KP kepada masyarakat di kelurahan sasaran. 

Dalam jangka panjang, BKM merupakan forum yang bertugas mengelola 

berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, khususnya 

pengelolaan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanggulangan 

kemiskinan secara berkelanjutan. 

Tujuan pembentukan BKM adalah untuk menumbuhkan kembali 

solidaritas sosial sesama warga agar dapat bekerja sama secara demokratis, 

sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri. 

 

b) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kegiatan 

pengorganisasian warga yang berhak menjadi peserta P2KP  di tiap Kelurahan 

ke dalam kelompok-kelompok usaha atau kegiatan. 

Pengorganisasian peserta ke dalam kelompok minat (berdasarkan 

prasarana atau modal usaha yang akan digarap) akan memudahkan proses 

pendampingan oleh fasilitator kelurahan, di samping juga akan memudahkan 

proses pengguliran dana. 

Tujuan dari pembentukan KSM adalah memudahkan pendampingan, 

baik teknis maupun nonteknis, bagi warga penerima bantuan dalam proses 

penyusunan usulan kegiatan dan pelaksanaan pengguliran dana. 



47 
 

 

2.6      Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga 

miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2007 : 62). 

Menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2007 : 42), pengertian pemberdayaan 

dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu : perspektif 

pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. 

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses 

untuk menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung 

agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-

kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong 

mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, 

menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, dan 

memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat 

bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan 

kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan 

kelompok atau individu dalam bagaimana bersaing di dalam peraturan (how to 

compete within the rules). 

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya 

untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau 

tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya,  dan lain-lain. Selain itu, juga untuk 
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membentuk aliansi dengan kalangan elite, serta melakukan konfrontasi dan 

mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat 

masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat 

dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, 

birokrasi, dan perlemen. 

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu 

agenda perjuangan yang lebih menantang, karena tujuan pemberdayaan dapat 

dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi. Umumnya, 

masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang 

mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, gender, 

ras, atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya 

menghilangkan penindasan struktural. 

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah 

suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih 

ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi, atau praksis. 

Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya 

mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan 

analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu 

aksi.  

Gerakan pengentasan kemiskinan harus mengedepankan pemberdayaan 

masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan penguatan masyarakat miskin. 

Menurut Abdul Rozaki,  pertama perlunya pemberdayaan komunitas lokal (adat-
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pedesaan) melalui perlindungan atas akses dan pengelolaan sumber daya alam di 

lingkungannya agar tidak lepas ke tangan global capitalism . Kedua, modal sosial 

desa, apakah dalam konteks organisasi, kelembagaan, kepemimpinan di 

kembangkan untuk menguatkan komunitas sosial di dalamnya. Solidaritas sosial 

inklusif perlu dikembangkan melampaui batas administrasi desa. Ketiga, berupaya 

untuk melakukan proses pengkondisian melalui kekuatan ide atau gagasan 

(Rozaki dalam Flamma, 2006 : 17) 

Di dalam memberdayakan masyarakat perlu komitmen  pada masyarakat 

lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa 

depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri orang – orang lemah, tidak 

berdaya, dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki 

kemampuan untuk mengontrol sarana – sarana produksi. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga 

mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata 

(Papilaya dalam Zubaedi, 2007 : 42). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat untuk 

menanggulangi  kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat.  Menurut 

Wrihatnolo (2006 : 5), pemberdayaan masyarakat yang baik memuat paling 

sedikit lima syarat yaitu : 
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1) Harus melibatkan warga masyarakat setempat secara kolektif dalam 

organisasi masyarakat setempat secara pro aktif. Untuk itu perlu dibentuk 

kelompok masyarakat yang berurat akar ditingkat akar rumput 

(kolektivitas) 

2) Harus mempermudah akses warga masyarakat setempat kepada sumber 

pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan 

3) Harus menyadarkan secara kognitif kepada masyarakat bahwa proses 

penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sendiri oleh mereka secara 

demokratis  memperkuat modal sosial dan membina nilai-nilai universal. 

Untuk itu diperlukan proses pendampingan yang dilakukan dengan 

swadaya maupun dengan mekanisme bantuan teknis oleh personil yang 

terlatih/ terdidik. Proses penyadaran kolektif ini merupakan proses belajar 

yang harus dilakukan secara siklikal dan terus-menerus dalam suatu 

skenario pemberdayaan masyarakat (demokratis) 

4) Harus melibatkan jajaran aparat negara mulai dari yang paling dekat 

dengan lingkungan warga masyarakt hingga kabupaten/ kota dan provinsi, 

karena merekalah hingga saat ini dianggap paling memahami kondisi 

warga masyarakat mereka dan sekaligus meningkatkan tanggung-jawab 

jajaran aparat setempat untuk memfasilitasi kegiatan warga masyarakatnya 

dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat sendiri. 

5) Pendekatan pemberdayaan harus dipahami sebagai strategi, bukan tujuan. 

Sementara tujuan pendekatan pemberdayaan yang harus  dipahami adalah 

meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang ditandai terutama oleh 
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semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin dan selanjutnya 

ditandai semakin menurunnya beban pengeluaran keluarga miskin. 

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan kebijakan, komitmen, 

organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu diperlukan 

juga sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi 

subyek. Kartasasmita dalam Zubaedi (2007 : 103) menyatakan bahwa 

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan 

perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah kemampuan dan memandirikan 

masyarakat, yang dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu : 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk 

berkembang (enabling). 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). 

3. Melindungi (protecting). 

Komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai 

prioritas tertinggi telah tertuang dalam Propenas, yaitu pemenuhan kebutuhan 

dasar dan pengembangan usaha dengan mengembangkan model kerja sama antar 

sektor, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan 

serta kelompok masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat atau masyarakat 

miskin dapat dilaksanakan melalui pendekatan peningkatan kemampuan 

masyarakat (capacity building) dan peningkatan kemampuan kelembagaan 

(institution building) alam wadah pendekatan komunitas (community development 
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approach) dengan menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan 

kemandiriannya. 

Pemberdayaan masyarakat, sebagaimana digambarkan United Nations 

dalam Zubaedi (2007 :100) meliputi : 

1) Getting to know the local community 

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (local) yang akan 

diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan 

masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. 

2) Gathering knowledge about the local community 

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai 

masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual 

tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, 

ritual, dan custom, jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik 

formal maupun informal. 

3) Identifying the local leaders 

Segala usaha memberdayakan masyarakat akan sia-sia apabila tidak 

memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

Untuk itu, faktor “the local leaders” harus selalu diperhitungkan karena 

mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. 

4) Stimulating the community to realize that it has problems 

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak 

sadar, mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu 
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dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasive agar mereka 

punya masalah yang perlu dipecahkan dan juga kebutuhan yang perlu 

dipenuhi.  

5) Helping people to discuss their problem 

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 

mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana 

kebersamaan. 

6) Helping people to identify their most pressing problems 

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan 

yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus 

diutamakan pemecahannya. 

7) Fostering self-confidence 

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri 

masyarakat. Rasa percaya diri ini merupakan modal utama masyarakat untuk 

berswadaya. 

8) Deciding on a program action 

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan 

dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, 

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas 

tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. 

9) Recognation of strengths and resources 

Memberdayakan masyarakat berarti juga membuat masyarakat tahu dan 

mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber 
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yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi 

kebutuhannya. 

10) Helping people to continue to work on solving their problems 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. 

Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu memecahkan 

masalahnya secara kontinyu. 

11) Increase people ability fo self-help 

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian 

masyarakat. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu 

menolong dirinya sendiri. 

 

2.7 Kesejahteraan 

2.7.1. Ekonomi Klasik 

Pemikiran kaum klasik telah membawa perubahan besar dalam bidang 

ekonomi. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik adalah telah mempelopori 

pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa 

perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian 

diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan 

hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah di 

dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan 

pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar. 

Peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi 

kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Membatasi APBN 
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dapat mengurangi defisit, karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam 

ekonomi. Pemanfaatan kekuatan pasar yaitu mengembangkan pasar yang efisien, 

bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal disekonomis.  

Harga yang dibentuk pasar dianggap sebagai harga yang sebenarnya. Pasar 

dianggap lebih efisien daripada pemerintah yang menggarap sektor perekonomian, 

sehingga perekonomian akan lebih optimal. John Maynard Keynes (1883-1946) 

berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisa 

ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi 

dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada 

para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu 

pengangguran yang tidak dikehendaki (involuntary unemployment). 

”Harga pasaran” dapat berbeda dengan ”harga alami” di mana akan 

menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang 

bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan 

pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga 

pasaran. Tetapi bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas 

penetapan harga pasaran. 

 

2.7.2. Ekonomi Neo Klasik 

Teori nilai menurut Marshall  merupakan sintetis antara pemikiran pemula 

dari marjinalis dan pemikiran klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, 

yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan 
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demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan 

teori kepuasan marjinal sebagai inti pembahasan permintaan.  

Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien 

barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai 

koefisien ini dapat sama dengan satu, lebih besar dan lebih kecil dari satu. Tetapi, 

ada dua masalah yang belum mendapat penyelesaian dalam hal sisi permintaan, 

yakni aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan. Robert Giffen telah 

dapat membantu penyelesaian kaitan konsumsi dan pendapatan dengan 

permintaannya terhadap barang-barang.  

Marshall menemukan surplus konsumen. Pengertian ini dikaitkan pula 

dengan welfare economics. Bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang 

belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi 

surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil 

daripada surplusnya itu, maka kesejahteraannya tidak menurun. Tetapi, pajak juga 

dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur 

ongkosnya telah meningkat. Kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat, 

hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan atau industri.  

Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan 

ketidakstabilan, karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi 

seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang menjauhi titik 

keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika kurva penawaran berjalan dari 

kiri-atas ke kanan-bawah. Jika variabel kuantitas independen, terjadi kestabilan, 

tetapi jika berubah harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil. 
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Batasan kesejahteraan masih banyak diperdebatkan. Banyak batas-batas 

kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun secara umum 

kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

Selain itu kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai tingkat 

aksesibilitas seseorang dalam pemilikan faktor-faktor produksi yang dapat 

dimanfaatkan dalam suatu proses produksi yang dapat ia manfaatkan dalam suatu 

proses produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran (compensations) dari 

penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu 

meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai maka semakin 

tinggi tingkat kesejahteraan yang diraihnya. 

Ibnu Khaldun dalam teori ”Model Dinamika” berpendapat bahwa 

kesejahteraan bukan hanya sebuah kondisi dimana seseorang dapat mencukupi 

kebutuhan dasar jasmaninya saja, tetapi juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani 

meliputi ketenangan mental, keharmonisan rumah tangga dan masyarakat, 

kebebasan dan persaudaraan umat manusia. Sementara itu, menurut ensiklopedia 

bebas berbahasa Indonesia, kesejahteraan atau sejahtera mempunyai arti yang  

dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi dimana 

manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. 

Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang membutuhkan interaksi dengan 

orang lain, sehingga harus bisa bekerjasama dan saling membagi tugas sesuai 

dengan spesialisasinya. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa 
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indikator antara lain tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi semua, terpenuhinya kesempatan bekerja/ berusaha bagi semua anggota 

masyarakat, terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, 

stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi, rendahnya 

penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem 

yang membahayakan kehidupan. 

Kesejahteraan dipandang sebagai kebaikan artinya kesejahteraan 

menunjuk kepada kondisi kehidupan sejahtera, kebaikan sosial, keadaan yang 

baik, kemakmuran, kebahagiaan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan 

kemanusiaan terutama yang mendasar. Misalnya, orang dikatakan sejahtera jika 

memiliki tubuh yang sehat, mempunyai penghasilan memadai, memiliki rumah 

yang layak untuk dihuni, memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar (seperti 

membaca dan menulis), atau dapat berinteraksi dengan dan berpartisipasi dalam 

lingkungan sosialnya. 

Menurut Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sebagai 

“…a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala 

kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta 

manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang 

mengancam kehidupannya. 

Menurut Suryaningsum  kesejahteraan merupakan tingkat dimana 

seseorang dapat terpenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya baik kebutuhan 

dasarnya maupun kebutuhan yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
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menurut UU RI No 13 tahun 2003   dijelaskan pengertian kesejahteraan pekerja/ 

buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 

dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.  

Aspek-aspek penting yang sering mempengaruhi kesejahteraan pekerja 

diantaranya adalah : 

1. Asuransi 

Asuransi adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja apabila 

mengalami keadaan buruk yang tidak terduga pemberian asuransi ini 

bertujuan agar memberikan rasa aman yang lebih besar kepada pekerja. 

2. Tunjangan  

Dimaksudkan agar  pada saat tertentu dapat memberikan tambahan yang 

bermanfaat kepada pekerja 

3. Jaminan Kesehatan 

Dimaksudkan agar dengan jaminan kesehatan dapat memberikan rasa 

tenang pada keluarga khususnya pekerja agar dapat bekerja lebih 

produktif. 

4. Pendidikan 

Pendidikan diberikan kepada pekerja dimaksudkan agar dalam 

pekerjaannya tidak hanya menguasai satu bidang pengetahuan semata, 

namun juga diperlukan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung 

pekerjaannya. 
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5. Pendapatan 

Merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan atas 

jenjang pekerjaan pada perusahaan dimana dia bekerja. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah 

sebuah kondisi dimana seseorang dapat  untuk mencukupi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisik yang merupakan kebutuhan dasar maupun kebutuhan rohani. 

 

2.8 Pendapatan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ( Buku Satu, 2004 : 18) 

pendapatan (revenues) timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa 

(fees), dividen, royalti dan bunga. Selain itu pendapatan ( Revenue) dapat 

diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh perusahaan  sebagai hasil penjualan 

barang atau jasa dalam bentuk uang tunai, wesel tagih atau piutang (Abdulah, 

1995 : 377). 

Winardi (1996 : 13) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil 

berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan 

atau jasa-jasa manusia bebas. Berdasarkan pengertian tersebut seseorang dianggap 

telah memiliki pendapatan  apabila telah melakukan aktifitas dengan kemampuan 

modal kekayaan yang dimiliki dengan cara investasi atau dengan cara melakukan 

kegiatan mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki sehingga dihargai oleh orang 

lain dengan imbalan berupa uang atau material lainnya. 

Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi dua, yaitu : 
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1. Pendapatan berupa uang 

Merupakan segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan 

diterimanya biasanya sebagai balas jasa. Sumber utama berupa gaji dan 

upah serta balas jasa yang serupa dari majikan, pendapatan bersih dari 

usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dan penjualan barang yang 

dipelihara di halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang, 

pertanian, jaminan sosial serta keuntungan sosial. 

2. Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang yaitu segala penghasilan yang bersifat reguler 

akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa, diterima dalam bentuk barang 

dan jasa yang diterima atau diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun 

tidak diimbangi ataupun disertai transaksi oleh yang menikmati barang 

dan jasa tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, 

pemberian barang dan jasa dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan 

merupakan pendapatan berupa barang. 

 Selain pendapatan berupa barang dan uang, menurut BPS bisa juga 

dikelompokkan dalam pendapatan sektor formal, informal, subsisten dan 

penerimaan yang bukan merupakan pendapatan. 

1. Pendapatan Sektor Formal 

Merupakan segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya 

reguler dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari 

sektor formal. Pendapatan ini meliputi :  

a. Pendapatan berupa uang dari gaji dan upah serta hasil investasi 



62 
 

 

b. Pendapatan berupa barang yang meliputi : beras, pengobatan, 

transportasi, perumahan dan rekreasi. 

2. Pendapatan Sektor Informal 

Merupakan segala penghasilan baik berupa uang dan barang yang diterima 

biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor informal. 

Pendapatan ini berupa  

a. Pendapatan dari usaha yang meliputi : hasil bersih dari usaha sendiri, 

komisi, hasil penjualan dari kerajinan rumah 

b. Pendapatan dari investasi 

c. Pendaptan dari keuntungan sosial 

Menurut Christhoper Pass & Bryan Lowes ( 1994 : 287), pendapatan 

adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji 

(salaries), upah (wages), sewa (rent), bunga (interest), laba (profit) dan lain 

sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan 

lain sebagainya. Dalam analisis mikroekonomi, istilah pendapatan khususnya 

dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang 

berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi masing-masing dalam bentuk sewa, 

upah, bunga, dan laba secara berurutan. Dalam analisis ekonomi makro istilah 

pendapatan nasional dipakai berkenaan dengan pendapatan agregat suatu negara 

dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, tidak termasuk pembayaran transfer 

(tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya). 

Selanjutnya, Rivai Wirasasmita,dkk (1999 : 229) menjelaskan pengertian 

pendapatan sebagai berikut : 
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1. Dalam pengertian ekonomi teoritis, pendapatan adalah hasil berupa uang atau 

hasil material lainnya yang berasal dari pemakaian kekayaan atau dari jasa-

jasa manusia yang bebas. 

2. Dalam pengertian akuntansi, pendapatan umumnya adalah penerimaan-

penerimaan individu atau perusahaan. 

Dari beberapa pendapat tersebut kita disimpulkan bahwa pendapatan yang 

diterima seseorang disebabkan karena dia membuka usaha sendiri atau bekerja 

pada orang lain. Pendapatan yang diterima seseorang yang bekerja pada orang lain 

dapat berupa gaji dan upah. Bentuk sistem pengupahan  yang berlaku umumnya 

didasarkan atas waktu, satuan produk yang dihasilkan, komisi, maupun 

pembagian keuntungan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hasil yang diperoleh individu berupa uang dari usaha yang dilakukan sebagai 

bentuk penerimaan dana bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP). 

 

2.9 Kesempatan Kerja 

Ciri pokok dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah 

rendahnya pendapatan karena rendahnya produktivitas. Tingkat produktivitas 

yang rendah dipengaruhi berbagai macam faktor diantaranya tidak memiliki asset 

produksi dan lemah jasmaniah dan rohaniah sehingga tidak mampu 

berproduktivitas lebih tinggi. Oleh karena itu untuk menanggulangi kemiskinan 

tidak boleh lepas dari sasaran pokok yaitu penciptaan kesempatan kerja agar 
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masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatannya dengan kemampuan dan 

kekuatannya sendiri. 

Pengertian kesempatan kerja tidak terlepas dari konsep ketenagakerjaan 

seperti di jelaskan oleh UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 : 

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

3. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

4. Pelatihan  kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu 

sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

Selanjutnya dalam UU tersebut dijelaskan tujuan dari pembangunan 

ketenagakerjaan adalah untuk : 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan 
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d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Menurut Rivai Wirasasmita ( 2002 : 280), angkatan kerja (labor force) 

adalah jumlah total penduduk suatu negara yang memenuhi syarat untuk bekerja. 

Menurut kriteria Biro Sensus Amerika Serikat, angkatan kerja terdiri atas orang-

orang berusia 14 tahun atau lebih yang dipekerjakan dengan imbalan dan sedang 

tidak menganggur, atau yang dipekerjakan dengan imbalan tetapi kadang-kadang 

tidak bekerja, atau yang bekerja paling sedikit 15 jam per minggu tanpa gaji di 

pertanian keluarga atau dalam perusahaan keluarga, yang menganggur, atau 

anggota angkatan bersenjata.  

Kesempatan kerja adalah peluang yang dimiliki oleh seseorang 

anggota keluarga untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh 

penghasilan. Kesempatan kerja dapat diperoleh karena  berusaha sendiri atau 

pemberian bantuan kepada pihak lain, sehingga ketrampilan  sangat dibutuhkan . 

Untuk menambah ketrampilan pemerintah membuat kebijakan seperti tercantum 

dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : 

a. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan 

kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. 

b. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja 

dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

c. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang 

mengacu pada standar kompetensi kerja. 
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Kesempatan kerja dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan yang 

menggambarkan tersedianya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. 

Di Indonesia kesempatan kerja di jamin dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang 

berbunyi :” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa pemerintah berkewajiban atas 

penciptaan lapangan kerja karena penciptaan lapangan kerja berhubungan dengan 

peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.  

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan berangkat 

dari kondisi riil masyarakat  yang belum sepenuhnya terangkat kondisinya lewat 

program-program penanggulangan kemiskinan sebelumnya. Pelaksanaan Proyek  

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang efektif diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tahapan proses yang melibatkan 

masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara aktif  mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Keberhasilan Proyek Penangulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

kesejahteraan tersebut dapat   diukur dari adanya peningkatan pendapatan dan 

terciptanya kesempatan kerja.  

  Dampak dari pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 

Magelang tergambar dengan kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir  

 

2.11 Hipotesis 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mempunyai 

dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan 

peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja  di Desa Mertoyudan Kecamatan 

Mertoyudan Kabupaten Magelang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan 

desain ex post facto. Sebagaimana dikemukakan oleh Ary, D, Jacobs, L.., & 

Razavieh, A (1982: 382) bahwa “Penelitian ex post facto adalah penelitian yang 

dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena 

perkembangan kejadian secara alami”. Sejalan dengan itu (Dewanto & Tarmudji, 

1995: 65) mengemukakan “Penelitian ini sangat tepat untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas”. Dengan desain ex post facto bisa 

dikaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami responden. Dengan demikian 

peneltiian yang bersifat ex post facto tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek 

penelitian dan tidak mengadakan manipulasi data, melainkan hanya menggali 

fakta-fakta yang peristiwanya telah terjadi dengan menggunakan kuesioner.  

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang bisa merefleksikan 

persepsi responden terhadap dampak proyek penanggulangan kemiskinan 

perkotaan dan kesejahteraan di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang. Melalui pendekatan kuantitatif korelasional diharapkan 

data yang diperoleh dapat diubah dalam bentuk angka dan analisisnya 

menggunakan statistik korelasional sehingga dapat disimpulkan dengan tepat. 

. 
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3.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud menguji dampak antara Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Berdasarkan 

jenis penelitian seperti telah dijelaskan diatas, maka rancangan penelitian ini 

menempatkan P2KP sebagai variabel bebas dan peningkatan kesejahteraan 

sebagai variabel terikat. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat miskin di Desa 

Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang mendapat 

bantuan  Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yaitu masyarakat 

yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jumlah populasi 

di desa ini adalah sebanyak 163 warga miskin yang tergabung dalam KSM. 

 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif amat penting karena 

menentukan derajat kemantapan penarikan generalisasi. Tanpa menunjukkan 

secara jelas teknik pengambilan sampel maka seorang peneliti tidak berhak untuk 

membuat generalisasi dan hasil penelitiannya diragukan (Dewanto dan Tarmudji, 

1995:66). 
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Dalam menentukan jumlah sampel yang  menggunakan tabel Krejcic, 

perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang 

diperoleh mempunyai kepercayaan 95% dari populasi. Berdasarkan tabel Krejcic, 

jika diketahui jumlah populasi 163 dengan tingkat kesalahan 5 %, diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 113, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 

113 keluarga miskin. 

 

 
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Penelitian 

Sebagai variabel yang mempengaruhi (independen) dalam penelitian ini 

adalah dampak yang ditimbulkan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) (X), sedangkan sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen) 

adalah pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Y). 

Beberapa indikatornya akan diungkap melalui angket yang dipersiapkan. 

 

3.4.2. Definisi Operasional 

3.4.2.1.Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pelaksanaan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dengan indikator variabel 

sebagai berikut :  

1. Ketepatan tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) 
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2. Ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin 

3. Ketepatan penggunaan dana untuk usaha yang produktif 

4. Ketepatan pengembalian dana bantuan 

5. Pelatihan usaha kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha 

produktif secara mandiri 

 

3.4.2.2.Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah yang diramalkan akan timbul dalam hubungan 

fungsional dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

dampak yang ditimbulkan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP). Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah : 

a. Peningkatan pendapatan masyarakat 

b. Penciptaan kesempatan kerja 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan cara 

menyebarkan kuesioner atau pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk 

memberikan pendapatnya. Atas pernyataan dari indikator-indikator pengukuran 

variabel yang diteliti. Instrumen disusun sesuai variabel yang diteliti yang 

dilengkapi dengan petunjuk cara pengisiannya secara jelas. 
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3.6 Sumber Data 

3.5.1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data primer adalah tanggapan dari keluarga 

miskin di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang 

berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.  

 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan 

maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan 

mereka. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan peneliti dan karena 

itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang dihadapinya. 

Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat 

pribadi, surat kabar, notula rapat, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai 

instansi pemerintah (Nasution, 2003: 143-144). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Data diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan adalah data interval. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis kuesioner 

tertutup dan tidak langsung digunakan untuk mengungkap variabel perilaku 

profesional guru. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 
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digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. 

Pertimbangan bahwa kuesioner tertutup digunakan memiliki kelebihan 

antara lain : (1) memberikan kemudahan bagi responden untuk memilih jawaban 

karena alternatif telah tersedia, (2) tidak memerlukan kehadiran peneliti, (3) 

praktis, mudah dilaksanakan dan relatif obyektif, (4) hasilnya mudah 

ditabulasikan dan dianalisa, dan (5) lebih efektif dari segi tenaga, waktu dan 

biaya. 

Salah satu keterbatasan kuesioner tertutup yang paling menonjol yiatu 

responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan alternatif jawaban lainnya, 

selain yang sudah disediakan oleh peneliti. Karena itu untuk mengatasi kelemahan 

ini alternatif jawaban yang disediakan jawaban tertutup yang dapat diisi bebas. 

 

3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Pengujian hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai 

dalam pengujian. Penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang akurat bilamana 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak 

memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi (Singarimbun, 1982). 

 

3.8.1 Uji Validitas 

 Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen itu benar-

benar “... Apakah alat itu dapat mengukur apa yang hendak diukur” 

(Nurgiyantoro, dkk. 2004: 336). Jadi validitas adalah ketepatan suatu alat ukur 
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dalam hal ini instrumen penelitian untuk dapat mengungkap data variabel yang 

diteliti secara tepat dan benar. 

Uji validitas instrumen penelitian pada umumnya para peneliti 

menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk penelaahan  dilakukan 

oleh orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan atau yang dikenal 

dengan istilah penilaian oleh ahlinya (expert judgment). 

Uji validitas konstruk juga menggunakan bantuan program komputer 

dengan menggunakan analisis faktor, dan uji validitas tersebut harus berdasarkan 

data-data empirik. Hal ini berarti alat tes tersebut harus diujicobakan terlebih 

dahulu, dan data-data hasil ujicoba itulah yang kemudian dianalisis dengan 

komputer. 

Untuk mengukur kesahihan validitas instrumen dalam pelaksanaan uji 

coba instrumen penelitian, pengambilan responden di luar sampel (responden 

untuk uji coba) penelitian berjumlah 30 orang, hasil skor yang diperoleh diakhiri 

berdasarkan korelasi Product Moment dengan rumus : 
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dan teknik Part Whole Correlation (dari semua populasi diambil sebagian) 

dengan rumus rpq (Guilford, 1978: 321) sebagai berikut : 
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Keterangan : 

P  : Skor bagian (part score) 
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t  : Skor total (total score) 

q  : t – p (total dikurangi bagian) 

Validitas instrumen ditetapkan dengan membandingkan rpq dan rtabel untuk 

n = 30. Instrumen disebut valid apabila rpq ≥ rtabel, dan sebaliknya rpq ≤ rtabel 

instrumen disebut tidak valid.  

Berdasarkan perhitungan nilai rhitung untuk seluruh pertanyaan akan 

dibandingkan dengan nilai rtabel 0,296 pada taraf signifikansi 0,05. Jika nilai rhitung 

> r table, pertanyaan dinyatakan valid. Dari hasil perhitungan semua nilai 

probabilitas (signifikansi) dari r hitung (korelasi product moment) lebih kecil α = 

0,05. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Rangkuman Hasil Uji Validitas  

 

Variabel Korelasi  Signifikansi  Kesimpulan 

Tujuan program P2KP  
- Item 1 
- Item 2 
- Item 3 
- Item 4 
- Item 5 
Ketepatan sasaran 
Program 
- Item 6 
- Item 7 
Ketepatan penggunaan 
dana 
- Item 8 
- Item 9 
- Item 10 
- Item 11 
Pengembalian dana 
- Item 12 
- Item 13 
- Item 14 

 
0,892 
0,804 
0,957 
0,908 
0,964 

 
 

0,862 
0,926 

 
 

0,756 
0,845 
0,616 
0,773 

 
0,812 
0,682 
0,682 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

0,000 
0,000 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 

 
 

Valid 
Valid 
Valid  
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
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- Item 15 
- Item 16 
- Item 17 
- Item 18 
Pendapatan 
- Item 19 
- Item 20 

0,598 
0,629 
0,675 
0,769 

 
0,443 
0,501 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
0,014 
0,005 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 

 
 

 Berdasarkan tabel diatas untuk variabel Ketepatan tujuan Program (X1), 

Ketepatan sasaran dalam membantu masyarakat miskin (X2), Ketepatan 

penggunaan dana untuk usaha yang produktif (X3), Ketepatan pengembalian dana 

bantuan (X4) dan Pelatihan usaha (X5), serta pendapatan (Y) yang terdiri dari 20 

item dinyatakan valid dan dapat di pakai sebagai alat instrumen penelitian. 

 

3.8.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat seberapa besar hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu instrumen dikatakan reliabel (derajat 

konsisten), jika instrumen itu memberikan hasil yang relatif sama meskipun 

digunakan untuk mengukur berulangkali. Menurut Singarimbun (1982) bahwa 

“Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih”. 

Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus “Alpha Cronbach” (Dewanto & Tarmudji, 1995: 140) sebagai berikut : 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− ∑
∑

2

2

21 t
b

k
k  

Keterangan : 

r11 : relibilitas 

k  : adalah banyaknya butir pertanyaan 
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∑ 2b  : adalah jumlah varians butir 

∑ 2t  : adalah varian total 

S 2
1  : varian dari setiap item skala 

Kuesioner dapat dikatakan realibitas tinggi jika nilai Alpha Croanbach 

melebihi angka 0,6. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

NO. VARIABEL CRONBACH ALPHA 
1. Tujuan program P2KP  0,9422 
2. Ketepatan sasaran Program 0,7354 
3. Ketepatan penggunaan dana 0,8569 
4 Pengembalian dana 0,8326 
5 Pendapatan 0,9488 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari variabel-variabel itu 

didapatkan bahwa masing-masing variabel tersebut didapatkan nilai Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian ini dapat dikatakan handal 

(reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

 Untuk mengetahui dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) perlu ditinjau dari dua segi yaitu pelaksanaan dan dampaknya. 

Dalam merinci keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

Deskripsi data digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel sehingga 

didapatkan gambaran umum tentang variabel yang diungkap, dan dalam penelitian 
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Angka tertinggi – Angka terendah 

Kelas interval 

ini berdasarkan tujuan program P2KP dan dampak program P2KP. Dalam 

kaitannya dengan analisis statistik mengolah dan menampilkan data kualitatif, 

maka data yang digunakan adalah berdasarkan angket yang disebarkan kepada 

responden. Pendeskripsian di sini akan menampilkan data statistik sederhana 

terhadap kelima variabel tersebut diatas. Skor yang diperoleh ”ditata berdasarkan 

urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah” (Dewanto & Tarmudji, 

1995: 131). 

Berdasarkan alternatif jawaban yang diperoleh ditentukan skor tertinggi 

dan skor terendah. Skor tertinggi dan terendah diperlukan untuk menentukan 

interval, dan diketahui jumlah kelas intervalnya yaitu 5 dengan menggunakan 

rumus : 

 

Interval =       (Irianto, A. 1988: 13) 

Dalam hal ini melihat kecenderungan data heterogen atau homogen 

bagaimana rata-rata jawaban responden dengan peninjauan tiap-tiap variabel 

dengan tujuan agar deskripsi data lebih mendalam tergolong kategori : sangat 

baik, baik, sedang, kurang baik, tidak baik. 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan 

teknik statistik deskriptif. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan 

bentuk distribusi frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, 

modus, median, skor maksimum, dan skor minimum yang disertai histrogram. 
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Deskripsi data berguna untuk menjelaskan penyebaran data menurut 

frekuensinya untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk menjelaskan 

kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran (maksimum-

minimum), untuk menjelaskan pola penyebaran data atau homogenitas data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini 

terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni variabel 

pelaksanaan  program P2KP dan dampak dari program P2KP. 

 

3.9.2 Analisis Statistik Uji-t 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode statistik dengan 

memakai teknik path analisis yaitu analisis variansi garis path analisis dalam 

meramal variabel terikat dari variabel bebas (Dewanto & Tarmudji, 1995: 120). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  terhadap peningkatan kesejahteraan dengan 

indikator peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja. 

Untuk mengetahui dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan konsep ”sebelum” dan 

”sesudah” memperoleh dana. Dalam uji statistik akan diuji mengenai ada tidaknya 

perbedaan secara signifikan terhadap pendapatan bersih dan  penciptaan 

kesempatan kerja yang dicapai pada waktu sebelum dan sesudah program. Setelah 

dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah menerima bantuan dana, ada tiga 

kemungkinan perubahan yaitu bertambah, tetap, atau berkurang.  
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Selisih atau beda nilai karakteristik sebelum dan sesudah observasi akan 

digunakan t ob (nilai t yang dihitung dari observasi berpasangan). Langkah-

langkah dalam uji statistik adalah sebagai berikut : 

 

a. Hipotesis 

Ho : Us=Ub, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

pendapatan dan kesempatan kerja sebelum dan sesudah program penanggulangan 

kemiskinan dilakukan. 

Ha : Us>Ub, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan atau 

peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja sesudah adanya 

program penanggulangan kemiskinan. 

 

b. Menentukan uji nyata (uji t) statistik : 

nSD
UbUst

/
−

=  

Keterangan : 

Us-Ub = Rata-rata perbedaan yang dihasilkan suatu perlakuan (D). 

Selanjutnya untuk menentukan D digunakan rumus : 

n
D

D
∑=  

SD = Simpangan baku perbedaan yang dihasilkan suatu perlakuan.(Standar 

deviasi) dapat dihitung dengan : 
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SD = 1
)( 2

−

−∑
n

DD  

n = jumlah observasi 

Tabel t yang digunakan adalah uji satu arah dengan 5=α dan derajat 

bebas (n-1). Bila uji t (atau t observasi) lebih kecil dari t tabel maka Ho 

diterima, artinya rata-rata karakteristik sebelum dan sesudah adalah sama 

atau tidak ada perbedaan dalam program penanggulangan kemiskinan. 

Sebaliknya apabila Ho ditolak berarti rata-rata karakteristik sesudah 

menerima dana program penanggulangan kemiskinan lebih besar dari pada 

sebelum menerima dana program penanggulangan kemiskinan, dengan 

perkataan lain ada dampak positif Proyek Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan 

kesempatan kerja. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan terhadap penduduk miskin anggota Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapat dana bergulir Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  di Desa Mertoyudan Kecamatan 

Mertoyudan Kabupaten Magelang yang tersebar di 12 dusun. Sampel dalam 

penelitian ini sejumlah 113 orang. Data penelitian diambil dengan menggunakan 

angket yang telah terlebih dahulu telah diuji validitas maupun reliabilitasnya 

untuk masing-masing.  

Hasil kajian lapangan diambil untuk mengungkap dampak program P2KP 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan 

Mertoyudan Kabupaten Magelang. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

program P2KP dengan indikator tujuan program, ketepatan sasaran, ketepatan 

penggunaan dana, pengembalian dana dan pelatihan usaha serta variabel terikat 

(Y) adalah kesejahteraan dengan indikator peningkatan pendapatan dan 

kesempatan kerja. 

 

4.1       Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1. Letak Geografi Kabupaten Magelang 

Kabupaten Magelang terletak antara 110º 01’ 51” dan 110º 26’ 58” BT 

serta antara 7º 19’ 13” dan 7º 42’ 16” LS. Sebagai salah satu Kabupaten di 

Propinsi Jawa Tengah yang letaknya diapit oleh beberapa kabupaten dan kota, 

antara lain : 
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a. Wilayah utara dan timur laut berbatasan dengan Kabupaten Temanggung 

dan Kabupaten Semarang 

b. Wilayah barat dan barat laut berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan 

Kabupaten Wonosobo 

c. Wilayah timur dan tenggara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali 

d. Wilayah selatan dan barat daya berbatasan dengan propinsi DIY 

e. Di bagian tengah mengelilingi Kota Magelang 

 

4.1.2 Wilayah Administratif Kabupaten Magelang 

Tabel 4.1 Gambaran Wilayah administratif di Kabupaten Magelang 

No Kecamatan 
Jumlah (unit) Luas wil Elevasi Jarak 

Desa/ 
Kel Dsn/lingk Km2 meter km 

1 Salaman 20 116 68,87 208 15 
2 Borobudur 20 92 54,55 235 4 
3 Ngluwar 8 67 22,44 202 22 
4 Salam 12 95 31,63 336 19 
5 Srumbung 17 127 53,17 501 19 
6 Dukun 15 143 53,40 578 21 
7 Muntilan 14 121 28,61 348 17 
8 Mungkid 16 128 37,42 320 7 
9 Sawangan 15 124 72,37 575 15 
10 Candimulyo 20 97 46,95 437 17 
11 Mertoyudan 13 126 45,35 347 6 
12 Tempuran 15 89 49,04 210 8 
13 Kajoran 28 121 83,41 578 31 
14 Kaliangkrik 19 117 57,34 823 34 
15 Bandongan 14 93 45,79 431 20 
16 Windusari 20 100 61,65 525 25 
17 Secang 20 136 47,34 470 22 
18 Tegalrejo 21 128 35,89 478 22 
19 Pakis 19 147 69,56 841 29 
20 Grabag 28 156 77,15 680 33 
21 Ngablak 16 93 43,80 1378 37 
 Rata2/jumlah 370 2416 1.085,73 500,05 20,14 

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2005 
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Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 365 desa 

dan 5 kelurahan, dengan luas wilayah per kecamatan yang bervariasi, tersebar 

dengan berbagai ketinggian serta mulai dari yang dapat dijangkau atau dekat 

dengan ibukota kabupaten, hingga terletak cukup jauh dari ibukota karena berada 

di lereng – lereng gunung. 

 

4.1.3 Fakta Kependudukan Yang Mendukung Adanya Kemiskinan 

 Penduduk merupakan salah satu potensi yang tersedia di wilayah, terutama 

jumlah angkatan kerja yang tersedia (umur 15 sampai dengan 55 tahun), namun 

akan menjadi masalah apabila angkatan kerja yang tersedia tidak mendapatkan 

lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Fenomena ini akan 

menstimulasi kemiskinan, disamping itu akan terjadi mobilisasi penduduk keluar 

wilayah (migrasi). Apabila dipetakan dalam sebuah kabupaten akan terjadi 

penumpukan angkatan kerja yang bekerja di sektor tertentu dan di wilayah 

tertentu. Di Kabupaten Magelang Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan 

Muntilan merupakan daerah urban yang sehingga merupakan daerah sasaran 

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

. 

4.1.4 Tingkat dan Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Magelang 

Tingkat dan sebaran kemiskinan di Kabupaten Magelang dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.2 Data Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2005 

No Kecamatan 
Penduduk 

Laki - Laki Perempuan Jumlah Miskin Persentase 
Miskin 

1 Borobudur 27.522 27.109 54.631 31.861 58,32 
2 Kaliangkrik 27.381 27.340 54.721 30.720 56,20 
3 Grabag 41.223 41.616 82.839 41.442 50,03 
4 Kajoran 27.207 26.608 53.815 24.716 45,93 
5 Candimulyo 23.014 22.949 45.963 20.474 44,54 
6 Bandongan 27.423 27.259 54.682 24.048 43,94 
7 Sawangan 27.038 27.683 54.721 23.358 42,69 
8 Salaman 32.886 33.939 66.825 28.484 42,62 
9 Dukun 21.072 21.181 42.253 17.796 42,12 
10 Ngablak 19.994 20.021 40.015 16.841 42,09 
11 Pakis 26.650 27.602 54.252 22.499 41,47 
12 Windusari 23.975 24.409 48.384 20.048 41,44 
13 Tegalrejo 26.679 24.001 50.680 20.668 40,78 
14 Secang 36.055 35.771 71.826 28.589 39,80 
15 Tempuran 22.730 22.549 45.279 16.488 36,41 
16 Mungkid 32.400 33.203 65.603 23.762 36,22 
17 Ngluwar 14.497 14.469 28.966 9.629 33,24 
18 Muntilan 35.636 36.413 72.049 22.046 30,60 
19 Salam 22.006 21.626 43.636 12.467 28,57 
20 Srumbung 21.951 21.766 43.717 11.166 25,54 
21 Mertoyudan 46.527 47.171 93.698 21.716 23,18 
 Jumlah 583.866 584.685 1.168.551 468.830 40,12 
Sumber : 
1).  Diolah dari Kabupaten Magelang Dalam Angka 2005 (BPS) 
2).  Data BKKBN berdasarkan alasan ekonomi 
 
 Berdasarkan  tabel diatas dapat dilihat rata – rata KK miskin di Kabupaten 

Magelang menunjukkan 30,35 %. Apabila angka ini dipakai standar penetapan 

kecamatan yang miskin maka terdapat kecamatan miskin yang terdapat di 

Kabupaten Magelang. Untuk Kecamatan Borobudur dari data tersebut 

menunjukkan sebaran datanya di bawah rata – rata angka kemiskinan kabupaten, 

namun ditinjau dari PDRB kecamatan seluruh kabupaten berada di peringkat 16 

dari 21 kecamatan, hal ini menarik untuk dikaji sebab di kecamatan tersebut 
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terdapat asset internasional yang nilai jualnya sangat tinggi, seperti Candi 

Borobudur, Candi Pawon, Hotel Amanjiwo, Hotel Manuhara dan sebagainya.  

 Dilihat secara keseluruhan masih terdapat angka kemiskinan yang relatif 

tinggi di Kabupaten Magelang. Apabila diambil persentase sebesar 50 %, masih 

terdapat 44 Desa yang tingkat kemiskinan di atas 50 % yang masing – masing 

tersebar di 16 Kecamatan. Persentase tertinggi sebesar 79,36 % terdapat di Desa 

Munggangsari, Kecamatan terdapat di Desa Kalirejo Kecamatan Salaman dan 

Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur. Data selengkapnya  terlihat di bawah ini. 

Tabel 4.3  Daftar 44 Desa dengan Jumlah KK Miskin Lebih dari 50 % 

No Kecamatan No Desa Persentase 
1 Kaliangkrik 1 Munggangsari 79,36 

2 Ketangi 76,55 
3 Bumirejo 61,59 
4 Kebonlegi 56,29 
5 Balerejo 53,44 
6 Balekerto 51,97 

2 Kajoran 7 Bangsri 66,78 
8 Krinjing 66,76 
9 Sukomulyo 65,90 
10 Wadas 61,76 
11 Wonogiri 60,20 
12 Banjaretno 59,34 
13 Sangen 55,35 
14 Lesanpuro 50,39 

3 Grabag 15 Pesidi 62,38 
4 Dukun 16 Ngargomulyo 72,56 

17 Paten 68,75 
18 Ngadipuro 56,31 

5 Windusari 19 Wonoroto 60,40 
6 Sawangan 20 Soronalan 53,67 

21 Jati 53,34 
7 Sawangan 22 Purwosari 58,94 

23 Paripurno 55,16 
24 Sidosari 55,09 
25 Margoyoso 52,96 
26 Ngargoretno 52,20 
27 Ngampeldento 52,07 
28 Kalirejo 50,00 

8 
 

Tempuran 
 

29 Growong 79,20 
30 Tanggulrejo 54,73 

9 Candimulyo 31 Podosoko 56,16 
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10 Pakis 32 Jambewangi 60,00 
33 Daleman kidul 53,15 
34 Gondangsari 51,09 

11 Mungkid 35 Senden 58,91 
12 Bandongan 36 Sukodadi 62,92 

37 Rejosari 56,35 
13 Secang 38 Candisari 61,19 

39 Karangkajen 60,42 
40 Donomulyo 54,24 

14 Ngablak 41 Seloprojo 66,19 
42 Selomira 62,56 

15 Borobudur 43 Bigaran 50,00 
16 Mertoyudan 44 Pasuruhan 56,26 
 

4.1. 5   Lokasi Sasaran dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 

Kabupaten Magelang meliputi seluruh desa/ kelurahan di 2 (dua) kecamatan 

urban, yaitu Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Muntilan. Masing-masing 

desa/ kelurahan mendapatkan alokasi dana BLM P2KP yang besarnya bervariasi 

sesuai dengan jumlah penduduk miskin di masing-masing desa dan kelurahan. 

Dana tersebut  digunakan untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dana 

BLM P2KP untuk kedua kecamatan tersebut berjumlah Rp. 6.146.000.000,00 

dengan perincian Kecamatan Mertoyudan Rp. 3.251.000.000,00 dan Kecamatan 

Muntilan Rp. 2.895.000.000,00. 

 

4.1. 6 Letak Geografi Desa Mertoyudan 

 Desa Mertoyudan termasuk Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 390, 975 km2. Topografinya 

bergunung-gunung dengan ketinggian rata-rata 340 m diatas permukaan laut. 

Secara administrasi wilayah Desa Mertoyudan dibatasi oleh :  
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a. Sebelah Utara  : Desa Banyurojo dan Kota Magelang 

b. Sebelah Selatan   : Desa Sumberejo 

c. Sebelah Barat  : Desa Banyurojo 

d. Sebelah Timur  : Kecamatan Candimulyo 

Dari luas wilayah tersebut dimanfaatkan untuk pekarangan 157.295 ha 

untuk pekarangan, sawah 183.400 ha, lahan kering 181.575 ha, jalan dan irigasi 

26 ha.  Bangunan tempat tinggal rumah yang dindingnya terbuat dari batu 2.592 

buah, dinding terdiri dari kayu papan 106 buah, dinding terbuat dari bambu 53 

buah. Desa Mertoyudan terletak pada ketinggian 340 m dpl dengan suhu relatif 

sejuk dan sebagian besar merupakan wilayah pegunungan.  

 

4.1.7 Wilayah Administrasi dan Kependudukan 

 Desa Mertoyudan terbagi menjadi 12 Pedusunan, 25 RW, 86 RT dengan 

rata-rata jumlah KK dalam setiap pedusunan 300 sampai dengan 550.  Kedua 

belas dusun  tersebut adalah Mangunan, Banyakan, Mantenan, Prajenan, 

Mertoyudan, Soka, Dampit, Salakan, Kalimalang, Kedung Karang, Kedung 

Dowo, dan Bandung Kalisari. 

 Jumlah penduduk Desa Mertoyudan sebanyak 11. 170 jiwa terdiri dari 

30.078 KK. Jumlah penduduk wanita 5.713 jiwa dan laki-laki 5.457 jiwa. Dari 

komposisi mata pencaharian terdiri dari petani pemilik 957 jiwa, buruh tani 936 

jiwa, pedagang 96 jiwa, buruh 1592 jiwa, pegawai negeri 716  jiwa, dan sektor jas 

192 jiwa. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebanyak 988 jiwa tidak tamat SD, 



89 
 

 

1088 tamat SD, 2.543 jiwa tamat SMP, 1.967 jiwa tamat SMA, dan lulus 

perguruan tinggi sebanyak 164 jiwa.  

 Dari data yang ada diketahui bahwa ada beberapa program 

penanggulangan kemiskinan selain Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) yang masuk ke Desa Mertoyudan baik yang sudah selesai 

maupun yang masih berjalan. Program-program tersebut adalah: (1) PDM-DKE 

dengan sasaran masyarakat miskin dengan nilai program Rp. 42.000.000,00. 

Program tersebut dilaksanakan mulai tahun 2000 dan saat ini sudah selesai. (2) 

Program Raskin dengan sasaran masyarakat miskin dengan nilai program Rp. 

3.800.000,00/ bulan yang dilaksanakan mulai tahun 1999 dan selesai tahun 2005. 

(3) Program Block Grand dengan sasaran pembangunan fisik dan ekonomi dengan 

nilai program sebesar Rp. 28.000.000,00 yang mulai dilaksanakan tahun 2006 dan 

masih berlangsung sampai sekarang. 

 

4.1. 8   Lokasi Sasaran dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 

Desa Mertoyudan meliputi seluruh seluruh dusun yang berjumlah 12 buah.. 

Masing-masing dusun  mendapatkan alokasi dana BLM P2KP yang besarnya 

bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk miskin yang tergabung dalam  

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing-masing dusun  yang digunakan 

untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.  

Dana BLM P2KP untuk keduabelas dusun   tersebut berjumlah Rp. 

250.000.000,00 dengan perincian pencairan tahap I Rp. 50.000.000,00, tahap II 
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Rp. 125.000.000,00 dan tahap III Rp. 75.000.000,00. Dana sebesar itu 

dialokasikan untuk kegiatan ekonomi bergulir sebesar Rp. 106.700.000,00 melalui 

KSM yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembibitan ikan, bengkel, 

industri makanan ringan, sablon, warung dan lain sebagainya.  

 

4.2 Jalannya Penelitian 

Penelitian tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) ini dilaksanakan mulai  tanggal 7 Juni 2008 sampai dengan 7 Agustus 

2008. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya penelitian serta 

pengumpulan data, peneliti mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa, para 

Kepala Dusun, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan Ketua-Ketua 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta pihak-pihak terkait lainnya di  

lokasi penelitian.  

Di lokasi penelitian, peneliti bertemu langsung dengan responden untuk 

memberikan penjelasan berkenaan dengan maksud dan tujuan penelitian, serta 

cara mengisi instrumen penelitian. Dari 113 kuesioner yang disebar (sesuai 

dengan sampel penelitian) sampai batas akhir waktu pengumpulan 

keseluruhannya dapat terkumpul kembali. Dengan demikian, jumlah responden 

dalam penelitian ini adalah 113 masyarakat miskin anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang mendapat dana bergulir Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 
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4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Deskripsi Data Penelitian 

Sasaran penerima dana P2KP adalah Kelompok Swadaya Masyarakat  di 

Desa Mertoyudan yang terdiri atas perorangan maupun keluarga miskin dengan  

cara memberikan pinjaman bergulir untuk pengembangan modal usaha produktif 

sebagai upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan di Desa Mertoyudan, 

memberikan bantuan hibah pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana 

lingkungan di Desa Mertoyudan, serta memberikan bantuan penciptaan lapangan 

kerja termasuk pelatihan ketrampilan yang berhubungan dengan usaha para 

peserta program untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha 

masyarakat di Desa Mertoyudan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis 

dengan statistik deskriptif menggunakan komputer dengan hasil sebagai berikut : 

 

4.3.1.1 Tujuan Program P2KP  

Berdasarkan dari hasil pernyataan yang diajukan kepada responden 

melalui kuesioner tentang tujuan dari P2KP (X1) yang dilakukan  oleh peneliti di 

Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, hasil penelitian secara deskriptif 

diketahui bahwa: meannya adalah 12,6991, standar deviasi 3.38031, variance 

11,427, range 14 dengan skor maksimum dan minimum masing-masing 6 dan 20. 

Untuk lebih jelasnya deskriptif variabel Tujuan P2KP (X1) dapat dilihat dibawah 

ini: 
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Tabel 4.4 Deskripsi Statistik Tujuan P2KP 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
16-20 
11-15 
6-10 
1-5 

16 
71 
26 
0 

14,2 
62,8 
23,0 

0 

Sangat tepat 
Tepat 

Kurang Tepat 
Tidak Tepat 

Jumlah 113 100  
 

Berdasarkan tabel di atas terhadap variabel Tujuan P2KP di Desa 

Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan diketahui kriteria : sangat tepat sebesar 14,2 

persen, tepat sebesar 62,8 persen dan kurang tepat sebesar 23 persen. Hasil analisa 

statistik diperoleh rata-rata 12,699 yang terletak di interval 11-15 dengan kriteria  

tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan P2KP di Desa Mertoyudan 

Kecamatan Mertoyudan adalah tepat. 

 Hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk pie cart adalah 

seperti berikut: 

Tidak Tepat
0% Sangat Tepat

14%

Kurang Tepat
23%

Tepat
63%

 
Gambar 4.1 Persentase Kriteria Tujuan P2KP 

 

 

 



93 
 

 

4.3.1.2 Ketepatan Sasaran Program P2KP 

 Berdasarkan hasil pernyataan yang diajukan melalui kuesioner tentang 

Ketepatan Sasaran dari P2KP (X2) yang dilakukan  oleh peneliti di Desa 

Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, hasil penelitian secara deskriptif diketahui: 

meannya adalah 5,3805, standar deviasi 1,45356, variance 2,113, range 6 dengan 

skor maksimum dan minimum masing-masing 2 dan 8.  

 
Tabel 4.5 Deskripsi Kriteria Ketepatan Sasaran P2KP 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
7-8 
5-6 
3-4 
1-2 

29 
52 
28 
4 

25,7 
46,0 
24,8 
3,5 

Sangat tepat 
Tepat 

Kurang Tepat 
Tidak Tepat 

Jumlah 113 100  
 

 Berdasarkan tabel di atas terhadap variabel ketepatan sasaran program 

P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan diketahui kriteria : sangat 

tepat sebesar 25,7 persen, tepat sebesar 46,0 persen dan kurang tepat sebesar 24,8 

persen serta tidak tepat 3,5 persen. Hasil analisa statistik diperoleh rata-rata 5,38 

yang terletak di interval 5-6 dengan kriteria  tepat. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa ketepatan sasaran program P2KP di Desa Mertoyudan 

Kecamatan Mertoyudan adalah tepat. 

 Hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk pie cart adalah 

seperti berikut: 
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Gambar 4.2 Persentase Kriteria Ketepatan Sasaran P2KP 

 
4.3.1.3 Ketepatan Penggunaan Dana 

 Berdasarkan hasil pernyataan yang diajukan melalui kuesioner yang 

dilakukan  oleh peneliti di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, hasil 

penelitian secara deskriptif diketahui: meannya adalah 11,6106, standar deviasi 

1,85373, variance 3,436, range 9 dengan skor maksimum dan minimum masing-

masing 7 dan 16.  

Tabel 4.6 Deskripsi Kriteria Ketepatan Penggunaan Dana  P2KP 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
13-16 
9-12 
5-8 
1-4 

37 
71 
5 
0 

32,7 
62,9 
4,4 
0 

Sangat tepat 
Tepat 

Kurang Tepat 
Tidak Tepat 

Jumlah 113 100  
  
 

Berdasarkan tabel di atas terhadap variabel ketepatan penggunaan dana 

program P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan diketahui kriteria : 

sangat tepat sebesar 32,7 persen, tepat sebesar 62,9 persen dan kurang tepat 

Sangat Tepat
25.70%KurangTepat

24.80%

 Tepat
46.00%

Tidak  Tepat
3.50%
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sebesar 4,4 persen serta tidak tepat 0 persen. Hasil analisa statistik diperoleh rata-

rata sebesar 11,6106 yang terletak di interval 9-12 dengan kriteria tepat. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ketepatan penggunaan dana program P2KP di 

Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan adalah tepat. 

Hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk pie cart adalah 

seperti berikut: 

 
Gambar 4.3 Persentase Ketepatan Penggunaan Dana 

 

4.3.1.4 Pengembalian Dana 

 Berdasarkan hasil pernyataan yang diajukan melalui kuesioner yang 

dilakukan  oleh peneliti di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, hasil 

penelitian secara deskriptif diketahui: meannya adalah 10,3805, standar deviasi 

2,61629, variance 6,845, range 9 dengan skor maksimum dan minimum masing-

masing 3 dan 12.  

 

Kurang Tepat
4.40%

Sangat Tepat
32.70% 

 Tepat
62.90% 

Tidak  Tepat
0.00%
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Tabel 4.7 Deskripsi Pengembalian Dana 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

87 
10 
13 
3 

77,0 
8,8 

11,5 
2,7 

Sangat tepat 
Tepat 

Kurang Tepat 
Tidak Tepat 

Jumlah 113 100  
 

Berdasarkan tabel di atas terhadap variabel pengembalian dana program 

P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan diketahui kriteria : sangat 

tepat sebesar 77,0 persen, tepat sebesar 8,8 persen dan kurang tepat sebesar 11,5 

persen serta tidak tepat 2,7 persen. Hasil analisa statistik diperoleh rata-rata 

sebesar 21,5969 ~22 yang terletak di interval 22-28 dengan kriteria sangat tepat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengembalian Dana (X4)  program 

P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan adalah sangat tepat. 

Hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk pie cart adalah 

seperti berikut: 

Sangat Tepat, 
77

Kurang Tepat, 
11.5

Tepat, 8.8

Tidak Tepat, 
2.7

 
Gambar 4.4 Persentase Pengembalian Dana 
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4.3.1.5 Pelatihan Usaha 

 Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui kuesioner 

yang dilakukan  oleh peneliti di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, hasil 

penelitian secara deskriptif diketahui: meannya adalah 11,2124, standar deviasi 

1,91540, variance 3,669, range 9 dengan skor maksimum dan minimum masing-

masing 7 dan 16.  

 

Tabel 4.8 Deskripsi Pelatihan Usaha 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
13-16 
9-12 
5-8 
1-4 

29 
77 
7 
0 

34,8 
69,0 
6,2 
0 

Sangat tepat 
Tepat 

Kurang Tepat 
Tidak Tepat 

Jumlah 113 100  
  
 
 

Berdasarkan tabel di atas terhadap variabel pelatihan usaha program P2KP 

di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan diketahui kriteria : sangat tepat 

sebesar 34,8 persen, tepat sebesar 69 persen dan kurang tepat sebesar 6,2 persen 

serta tidak tepat 0 persen. Hasil analisa statistik diperoleh rata-rata sebesar 

11,2124  yang terletak di interval 9-12 dengan kriteria tepat. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pelatihan usaha program P2KP di Desa Mertoyudan 

Kecamatan Mertoyudan adalah  tepat 

Hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk pie cart adalah 

seperti berikut: 
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Sangat 
Tepat, 34.8

Kurang 
Tepat, 6.2

Tepat, 69

Tidak 
Tepat, 0

 

Gambar 4.5 Persentase Pelatihan Usaha 

4.3.2 Hasil Uji Hipotesis 

a. Dampak Program P2KP Terhadap Pendapatan 

Untuk mengetahui dampak program P2KP terhadap pendapatan, maka 

perlu menentukan suatu hipotesa terlebih dulu, yaitu: 

Ho: Pelaksanaan P2KP tidak mempengaruhi besarnya pendapatan bagi 

warga desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan (rata-rata pendapatan 

sebelum dan sesudah adanya P2KP sama) 

H1:  Pelaksanaan P2KP mempengaruhi besarnya pendapatan bagi warga 

desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan (rata-rata pendapatan 

sebelum dan sesudah adanya P2KP berbeda) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 12 

diperoleh hasil seperti di bawah ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji t-test Program P2KP Terhadap Pendapatan 

Paired Samples Test 
 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 Y19 - Y20 -.496 1.446 .136 -.765 -.226 -3.643 112 .000 

 
 

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai sig (signifikan) 0,000 lebih 

kecil dari α=5%, maka Ho ditolak yang artinya program P2KP mempengaruhi 

secara signifikan terhadap pendapatan dari penduduk Desa Mertoyudan. 

 

b. Dampak Program P2KP Terhadap Kesempatan Kerja 

 Untuk mengetahui dampak program P2KP terhadap pendapatan, maka 

perlu menentukan suatu hipotesa terlebih dulu, yaitu: 

Ho:  Pelaksanaan P2KP tidak mempengaruhi kesempatan kerja  bagi warga 

Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan (rata-rata kesempatan kerja  

sebelum dan sesudah adanya P2KP sama) 

H1:  Pelaksanaan P2KP mempengaruhi besarnya kesempatan kerja  bagi 

warga Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan (rata-rata 

kesempatan kerja  sebelum dan sesudah adanya P2KP berbeda) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 12 

diperoleh hasil seperti di bawah ini: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji t-test Program P2KP Terhadap Kesempatan Kerja 

Paired Samples Test 
 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 D1 - 
D2 -.60177 .49171 .04626 -.69342 -.51012 -13.009 112 .000 

 
Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai  sig (signifikan) 0,000 lebih 

kecil dari α=5%, maka Ho ditolak yang artinya program P2KP mempengaruhi 

secara signifikan terhadap kesempatan kerja dari penduduk desa Mertoyudan. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Dampak Program P2KP Terhadap Pendapatan 

Program P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dari 

penduduk desa Mertoyudan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-test yang 

diperoleh nilai sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari α=5%. Hal tersebut berarti 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bertujuan 

mempercepat penurunanan jumlah masyarakat miskin . Adapun langkah-langkah 

dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang diantaranya dapat 

dilaksanakan dengan cara peningkatan pendapatan. Caranya melalui peningkatan 

produktivitas masyarakat miskin dan membuka usaha produktif. Dana bergulir 

yang berasal dari Program Penaggulangan Kemiskinana Perkotaan (P2KP) sangat 
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bermanfaat bagi peserta program untuk membuka usaha atau mengembangkannya 

setelah sebelumnya mereka dibekali keterampilan yang terkait dengan usahanya 

sehingga resiko gagal dapat dihindari.Di Desa Mertoyudan, usaha produktif yang 

dilakukan masyarakat miskin penerima dana bergulir P2KP berupa bengkel, 

pembibitan lele, warung, pembuatan kue, dan lain-lain. 

Dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, memungkinkan 

mereka  untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, hidup layak, dan infrastruktur. Pendapatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh individu berupa uang dari usaha 

produktif yang dilakukan sebagai bentuk penerimaan dana bergulir Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 

 

4.4.2 Dampak Program P2KP Terhadap Kesempatan Kerja 

Program P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja 

dari penduduk desa Mertoyudan, hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-test 

dimana diperoleh nilai sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari α=5%. Hal tersebut 

berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Seperti sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

keberhasilan P2KP diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diukur dari adanya 

peningkatan pendapatan dan terciptanya kesempatan kerja.  

Peningkatan kesempatan kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan 

masyarakat miskin untuk membuka dan mengembangkan usaha produktif. 
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Kemampuan ini bisa didapatkan dengan belajar sendiri maupun bantuan dari 

pihak lain dengan pemberian  pelatihan ketrampilan usaha. Pelatihan ketrampilan 

yang diberikan kepada para peserta P2KP di Desa Mertoyudan berupa usaha 

salon, pembibitan lele, manajemen usaha, konfeksi, bengkel, dan sebagainya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Bertolak dari hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan 

yang telah dipaparkan dalam bab IV, maka dapat diambil beberapa simpulan: 

1. Secara umum pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 

Magelang berjalan baik. Ini didasarkan hasil analisis statistik deskriptif  

bahwa tujuan program P2KP menunjukkan skor rata-rata 12,6991 atau 

sebesar 62,8 % dan termasuk dalam kategori  tepat. Ketepatan sasaran 

menunjukkan skor rata-rata 5,3805 atau sebesar 46,0 % dan termasuk 

dalam kategori tepat. Ketepatan penggunaan dana menunjukkan skor rata-

rata 11,6106 dan termasuk dalam kategori tepat. Pengembalian dana 

menunjukkan skor rata-rata 10,3805 dan termasuk dalam kategori  sangat 

tepat. Pelatiahan usaha menunjukkan skor rata-rata 11,2124 dan termasuk 

dalam kategori   tepat.  

2. Program P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dari 

penduduk desa Mertoyudan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-

test dimana diperoleh nilai sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari α=5%. 

Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

3. Program P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja 

dari penduduk desa Mertoyudan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji 
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t-test dimana diperoleh niali sig (signifikan) 0,000 lebih kecil dari α=5%. 

Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, berikut ini disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Keberhasilan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

sangat tergantung  pada masyarakat miskin itu sendiri. Oleh sebab itu 

pemerintah perlu memperjelas tentang maksud dan tujuan  pemberian dana 

kepada masyarakat miskin dan melakukan pemantauan penggunaan dana  

agar program P2KP dapat berjalan dengan baik. Upaya penanggulangan 

kemiskinan tidak sekedar memberikan dana kepada masyarakat miskin, 

namun juga tetapi juga harus dapat memberdayakan mereka agar mandiri. 

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Magelang hendaknya dapat memberikan 

peluang kerja bagi keluarga miskin agar mendapatkan sumber pendapatan 

melalui pola pembangunan yang menggalakkan penggunaan tenaga kerja 

dan dengan memberikan pelatihan ketrampilan sehingga masyarakat 

miskin dapat membuka usaha produktif.  

3. Pelatihan usaha yang diberikan kepada para peserta program P2KP 

hendaknya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh peserta  

sehingga mampu memajukan usahanya dan menghindari resiko kegagalan 

yang mungkin timbul. 
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4. Kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan harus lebih aktif memonitor yang mengevaluasi 

penggunaan dana agar tepat sasaran sehingga dapat menghindari 

kegagalan. 
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DAFTAR KUESIONER 
 

No. Responden :…………….(diisi oleh peneliti)* 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : .................................. 
Alamat   : .................................. 
Jenis kelamin  : Laki-laki/ Perempuan * 
Umur   : ................................... 
Pendidikan terakhir : ................................... 
Nama KSM  : ................................... 
Jenis Usaha  : ................................... 
 
TUJUAN PROGRAM P2KP 
1. Apakah Bpk/ Ibu/ Sdr mengetahui secara jelas tujuan program P2KP? 

a. sangat jelas 
b. jelas 
c. cukup jelas 
d. kurang jelas 
 

2. Apakah program P2KP bermanfaat bagi Bpk/ Ibu/ Sdr? 
a. sangat bermanfaat 
b. bermanfaat 
c. cukup bermanfaat 
d. kurang bermanfaat 
 

3. Apakah dengan adanya program P2KP kesejahteraan Bpk/ Ibu/ Sdr meningkat 
dari sebelumnya? 

a. sangat meningkat 
b. meningkat 
c. cukup meningkat 
d. kurang meningkat 
 

4. Apakah pelayanan pemerintah selama ini memuaskan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat miskin? 

a. sangat memuaskan 
b. memuaskan 
c. cukup memuaskan 
d. kurang memuaskan 
 

5. Setelah adanya tambahan modal usaha dari program P2KP apakah usaha Bpk/ 
Ibu/ Sdr dapat berkembang lebih maju? 

a. sangat maju 
b. maju 
c. cukup maju 
d. kurang maju 
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KETEPATAN SASARAN 
6. Berapa pendapatan Bpk/ Ibu/ Sdr per bulan sebelum adanya program P2KP? 

a. lebih dari Rp. 800.000,00 
b. Rp. 800.000,00 – Rp. 650.000,00 
c. Rp. 650.000,00 – Rp. 500.000,00 
d. kurang dari Rp. 500.000,00 
 

7. Sebelum adanya program P2KP apakah Bpk/ Ibu/ Sdr sudah bekerja? 
a. belum bekerja 
b. kadang-kadang bekerja 
c. bekerja paruh waktu 
d. bekerja penuh 
 

KETEPATAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM P2KP 
8. Apa tujuan Bpk/ Ibu/ Sdr meminjam dana P2KP? 

a. tambahan modal untuk membuka usaha baru 
b. menambah modal dari usaha yang sudah ada 
c. membeli peralatan rumah tangga 
d. konsumsi 
 

9. Apakah modal usaha yang dipinjamkan dalam program P2KP memadai untuk 
modal usaha? 

a. sangat memadai 
b. memadai 
c. cukup memadai 
d. kurang memadai 
 

10. Apakah modal usaha yang dipinjamkan dalam program P2KP selalu Bpk/ Ibu/ 
Sdr gunakan sebagai modal usaha? 

a. selalu digunakan untuk modal usaha 
b. sering digunakan untuk modal usaha 
c. kadang – kadang digunakan untuk modal usaha 
d. tidak pernah digunakan untuk modal usaha 
 

11. Berapa tambahan pendapatan yang Bpk/ Ibu/Sdr peroleh dalam menjalankan 
usaha produktif? 

a. lebih dari Rp. 400.000,00 
b. Rp. 250.000,00 – Rp. 450.000,00 
c. Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00 
d. kurang dari Rp. 100.000,00 
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PENGEMBALIAN DANA P2KP 
12. Apakah Bpk/ Ibu/ Sdr selalu dapat mengembalikan semua dana pinjaman tepat 

pada waktunya? 
a. selalu 
b. sering 
c. kadang – kadang 
d. tidak tepat 
 

13. Berapa kali Bpk/ Ibu/ Sdr menunggak dalam mengembalikan dana pinjaman 
program P2KP? 

a. tidak pernah 
b. 1 kali 
c. 2 kali 
d. lebih dari 3 kali 
 

14. Apakah Bpk/ Ibu/ Sdr keberatan dalam mengembalikan dana pinjaman 
program P2KP? 

a. tidak keberatan 
b. cukup keberatan 
c. keberatan 
d. sangat keberatan 

 
PELATIHAN USAHA 
15. Menurut Bpk/ Ibu/ Sdr apakah pelatihan usaha perlu diberikan dalam program 

P2KP? 
a. sangat perlu 
b. perlu 
c. cukup perlu 
d. kurang perlu 
 

16. Berapa kalikah Bpk/ Ibu/ Sdr mendapatkan pelatihan usaha dalam program 
P2KP? 

a. lebih dari 5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 1 – 2 kali 
d. tidak pernah 
 

17. Apakah pelatihan yang Bpk/ Ibu/ Sdr terima berguna untuk pengembangan 
usaha? 

a. sangat berguna 
b. berguna 
c. cukup berguna 
d. kurang berguna 
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18. Setelah adanya pelatihan usaha apakah Bpk/ Ibu/ Sdr dapat menjalankan usaha 
secara mandiri dengan baik? 

a. sangat baik 
b. baik 
c. cukup baik 
d. kurang baik 

 
 
PENINGKATAN PENDAPATAN 
19. Berapa pendapatan Bpk/ Ibu/ Sdr per bulan sebelum adanya program P2KP? 

a. tidak memiliki pendapatan 
b. kurang dari Rp. 150.000,00 
c. Rp. 150.000,00 – Rp. 400.000,00 
d. lebih dari Rp. 400.000,00 

 
20. Berapa pendapatan Bpk/ Ibu/ Sdr per bulan setelah adanya program P2KP? 

a. lebih dari Rp. 800.000,00 
b. Rp. 500.000,00 – Rp.800.000,00 
c. Rp. 300.000,00 – Rp. 500.000,00 
d. kurang dari Rp. 300.000,00  
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X11           11,8667         7,7057        ,8402           ,9312 
X12           11,7333         8,2023        ,7221           ,9496 
X13           12,0667         6,5471        ,9255           ,9134 
X14           12,1000         6,5759        ,8382           ,9341 
X15           11,9667         6,9989        ,9429           ,9109 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    ,9422 
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X26            2,8667          ,6713        ,6069           . 
X27            3,2000          ,3724        ,6069           . 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,7354 
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X38            9,9000         1,8862        ,8864           ,7313 
X39           10,4333         2,5989        ,6425           ,8412 
X310           9,2000         3,5448        ,6064           ,8940 
X311           9,8667         1,8437        ,8950           ,7276 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,8569 
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X412          21,0333         6,3782        ,7851           ,7738 
X413          20,9333         7,3057        ,6242           ,8047 
X414          20,9000         7,9552        ,6629           ,8118 
X415          21,4000         7,7655        ,4311           ,8316 
X416          21,0333         7,1368        ,5965           ,8075 
X417          21,8333         6,6954        ,5244           ,8261 
X418          21,8667         6,7402        ,5892           ,8100 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    ,8326 
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X519           2,9000          ,7138        ,9034           . 
X520           2,9667          ,6540        ,9034           . 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,9488 
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Correlations 
 

Correlations

1,000 ,671** ,807** ,699** ,905** ,892**
, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30
,671** 1,000 ,676** ,582** ,802** ,804**
,000 , ,000 ,001 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30
,807** ,676** 1,000 ,931** ,871** ,957**
,000 ,000 , ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30
,699** ,582** ,931** 1,000 ,814** ,908**
,000 ,001 ,000 , ,000 ,000

30 30 30 30 30 30
,905** ,802** ,871** ,814** 1,000 ,964**
,000 ,000 ,000 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30
,892** ,804** ,957** ,908** ,964** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

X1

X11 X12 X13 X14 X15 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
Correlations 
 

Correlations

1,000 ,607** ,862**
, ,000 ,000

30 30 30
,607** 1,000 ,926**
,000 , ,000

30 30 30
,862** ,926** 1,000
,000 ,000 ,

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X26

X27

X2

X26 X27 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1,000 ,644** ,647** ,905** ,756**
, ,000 ,000 ,000 ,000

30 30 30 30 30
,644** 1,000 ,319 ,657** ,845**
,000 , ,085 ,000 ,000

30 30 30 30 30
,647** ,319 1,000 ,649** ,616**
,000 ,085 , ,000 ,000

30 30 30 30 30
,905** ,657** ,649** 1,000 ,773**
,000 ,000 ,000 , ,000

30 30 30 30 30
,756** ,845** ,616** ,773** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X38

X39

X310

X311

X3

X38 X39 X310 X311 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1,000 ,796** ,796** ,329 ,748** ,395* ,419* ,812**
, ,000 ,000 ,076 ,000 ,031 ,021 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,796** 1,000 1,000** ,144 ,557** ,240 ,254 ,682**
,000 , ,000 ,448 ,001 ,202 ,175 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,796** 1,000** 1,000 ,144 ,557** ,240 ,254 ,682**
,000 ,000 , ,448 ,001 ,202 ,175 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,329 ,144 ,144 1,000 ,259 ,385* ,543** ,598**
,076 ,448 ,448 , ,168 ,036 ,002 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,748** ,557** ,557** ,259 1,000 ,287 ,299 ,629**
,000 ,001 ,001 ,168 , ,124 ,109 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,395* ,240 ,240 ,385* ,287 1,000 ,670** ,675**
,031 ,202 ,202 ,036 ,124 , ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,419* ,254 ,254 ,543** ,299 ,670** 1,000 ,769**
,021 ,175 ,175 ,002 ,109 ,000 , ,000

30 30 30 30 30 30 30 30
,812** ,682** ,682** ,598** ,629** ,675** ,769** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X412

X413

X414

X415

X416

X417

X418

X4

X412 X413 X414 X415 X416 X417 X418 X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations 
 

Correlations

1,000 ,903** ,443*
, ,000 ,014

30 30 30
,903** 1,000 ,501**
,000 , ,005

30 30 30
,443* ,501** 1,000
,014 ,005 ,

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X519

X520

X5

X519 X520 X5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji Validitas 
Descriptive Statistics

2.72 .750 113
2.76 .848 113
2.49 .792 113
2.32 .869 113
2.42 .799 113

3.3097 .81372 113
2.07 .997 113
3.20 .585 113
2.30 .823 113
3.70 .639 113
2.41 1.015 113
3.32 1.128 113
3.32 1.205 113
3.74 .665 113
3.24 .771 113
2.40 .634 113
2.99 .796 113
2.58 .741 113

4.4071 .84131 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y

Mean Std. Deviation N
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Correlations

1 .440** .550** .551** .646** -.206* -.164 .092 .516** .249** .212* .298** .269** .175 .226* .164 .295** .526** .312**
. .000 .000 .000 .000 .028 .083 .333 .000 .008 .024 .001 .004 .063 .016 .082 .002 .000 .001

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
.440** 1 .560** .528** .609** -.086 -.075 .207* .501** .196* .207* .202* .232* .223* .143 .245** .380** .380** .300**
.000 . .000 .000 .000 .366 .431 .028 .000 .038 .027 .032 .013 .018 .131 .009 .000 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.550** .560** 1 .785** .778** -.042 -.146 .073 .609** .239* .374** .405** .435** .256** .188* .215* .333** .577** .383**

.000 .000 . .000 .000 .658 .123 .440 .000 .011 .000 .000 .000 .006 .046 .022 .000 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.551** .528** .785** 1 .721** -.002 -.037 .188* .614** .222* .307** .278** .371** .205* .099 .286** .262** .568** .395**

.000 .000 .000 . .000 .984 .701 .047 .000 .018 .001 .003 .000 .030 .299 .002 .005 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.646** .609** .778** .721** 1 -.021 -.093 .085 .610** .265** .406** .307** .334** .203* .301** .216* .315** .552** .317**

.000 .000 .000 .000 . .822 .326 .372 .000 .005 .000 .001 .000 .031 .001 .021 .001 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.206* -.086 -.042 -.002 -.021 1 .281** -.040 -.127 -.042 -.122 .008 .071 -.033 -.019 .105 -.065 -.140 -.160
.028 .366 .658 .984 .822 . .003 .675 .180 .656 .199 .931 .452 .726 .838 .269 .496 .140 .091
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.164 -.075 -.146 -.037 -.093 .281** 1 .067 -.179 -.274** -.011 -.290** -.249** -.120 -.011 .068 -.168 -.081 .040
.083 .431 .123 .701 .326 .003 . .481 .058 .003 .907 .002 .008 .204 .911 .475 .076 .396 .675
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.092 .207* .073 .188* .085 -.040 .067 1 .094 -.002 -.141 .077 .123 .204* -.030 -.076 .196* .094 .157

.333 .028 .440 .047 .372 .675 .481 . .321 .984 .137 .419 .196 .030 .755 .424 .038 .321 .097
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.516** .501** .609** .614** .610** -.127 -.179 .094 1 .208* .280** .290** .281** .273** .125 .367** .318** .486** .428**

.000 .000 .000 .000 .000 .180 .058 .321 . .027 .003 .002 .003 .003 .187 .000 .001 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.249** .196* .239* .222* .265** -.042 -.274** -.002 .208* 1 .287** .493** .485** .174 .038 .166 .135 .224* .230*

.008 .038 .011 .018 .005 .656 .003 .984 .027 . .002 .000 .000 .066 .686 .079 .154 .017 .014
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.212* .207* .374** .307** .406** -.122 -.011 -.141 .280** .287** 1 .268** .280** .011 .023 .218* -.029 .168 .285**

.024 .027 .000 .001 .000 .199 .907 .137 .003 .002 . .004 .003 .911 .809 .021 .763 .075 .002
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.298** .202* .405** .278** .307** .008 -.290** .077 .290** .493** .268** 1 .831** .467** .076 .195* .222* .267** .304**

.001 .032 .000 .003 .001 .931 .002 .419 .002 .000 .004 . .000 .000 .424 .038 .018 .004 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.269** .232* .435** .371** .334** .071 -.249** .123 .281** .485** .280** .831** 1 .448** .013 .171 .068 .210* .347**

.004 .013 .000 .000 .000 .452 .008 .196 .003 .000 .003 .000 . .000 .888 .070 .473 .026 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.175 .223* .256** .205* .203* -.033 -.120 .204* .273** .174 .011 .467** .448** 1 .121 .096 .080 .089 .396**

.063 .018 .006 .030 .031 .726 .204 .030 .003 .066 .911 .000 .000 . .203 .311 .400 .346 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.226* .143 .188* .099 .301** -.019 -.011 -.030 .125 .038 .023 .076 .013 .121 1 .059 .236* .348** -.041

.016 .131 .046 .299 .001 .838 .911 .755 .187 .686 .809 .424 .888 .203 . .533 .012 .000 .665
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.164 .245** .215* .286** .216* .105 .068 -.076 .367** .166 .218* .195* .171 .096 .059 1 .078 .109 .296**

.082 .009 .022 .002 .021 .269 .475 .424 .000 .079 .021 .038 .070 .311 .533 . .413 .252 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.295** .380** .333** .262** .315** -.065 -.168 .196* .318** .135 -.029 .222* .068 .080 .236* .078 1 .478** .072

.002 .000 .000 .005 .001 .496 .076 .038 .001 .154 .763 .018 .473 .400 .012 .413 . .000 .448
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.526** .380** .577** .568** .552** -.140 -.081 .094 .486** .224* .168 .267** .210* .089 .348** .109 .478** 1 .274**

.000 .000 .000 .000 .000 .140 .396 .321 .000 .017 .075 .004 .026 .346 .000 .252 .000 . .003
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.312** .300** .383** .395** .317** -.160 .040 .157 .428** .230* .285** .304** .347** .396** -.041 .296** .072 .274** 1

.001 .001 .000 .000 .001 .091 .675 .097 .000 .014 .002 .001 .000 .000 .665 .001 .448 .003 .
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

x26

X27

X38

X39

X310

X311

X412

X413

X414

X515

X516

X517

X518

Y

X11 X12 X13 X14 X15 x26 X27 X38 X39 X310 X311 X412 X413 X414 X515 X516 X517 X518 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
 
Uji Reliability 

Case Processing Summary

113 100.0
0 .0

113 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.816 .819 20

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Item Statistics

2.7168 .74963 113
2.7611 .84805 113
2.4867 .79187 113
2.3186 .86876 113
2.4159 .79872 113
3.3097 .81372 113
2.0708 .99747 113
3.2035 .58492 113
2.3009 .82251 113
3.6991 .63927 113
2.4071 1.01451 113
3.3186 1.12809 113
3.3186 1.20464 113
3.7434 .66519 113
3.2389 .77083 113
2.3982 .63443 113
2.9912 .79615 113
2.5841 .74072 113
1.9558 .76051 113
2.4513 .90624 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y19
Y20

Mean Std. Deviation N

 
Summary Item Statistics

2.785 1.956 3.743 1.788 1.914 .281 20
.185 -.502 .831 1.333 -1.656 .051 20

Item Means
Inter-Item Correlations

Mean Minimum Maximum Range
Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
Scale Statistics

55.6903 62.859 7.92834 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Deskriptif Variabel Tujuan Program P2KP 
Statistics

X1
113

0
12.6991
3.38031

11.427
14.00

6.00
20.00

1435.00
11.0000
12.0000
15.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X1

2 1.8 1.8 1.8
4 3.5 3.5 5.3
2 1.8 1.8 7.1
6 5.3 5.3 12.4

12 10.6 10.6 23.0
25 22.1 22.1 45.1
17 15.0 15.0 60.2

2 1.8 1.8 61.9
7 6.2 6.2 68.1

20 17.7 17.7 85.8
2 1.8 1.8 87.6
2 1.8 1.8 89.4
2 1.8 1.8 91.2

10 8.8 8.8 100.0
113 100.0 100.0

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Deskriptif Variabel Ketepatan Sasaran 
Statistics

X2
113

0
5.3805

1.45356
2.113

6.00
2.00
8.00

608.00
4.0000
5.0000
7.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X2

4 3.5 3.5 3.5
5 4.4 4.4 8.0

23 20.4 20.4 28.3
29 25.7 25.7 54.0
23 20.4 20.4 74.3
22 19.5 19.5 93.8

7 6.2 6.2 100.0
113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 

Deskriptif Variabel Ketepatan Penggunaan Dana 
Statistics

X3
113

0
11.6106
1.85373

3.436
9.00
7.00

16.00
1312.00
10.0000
12.0000
13.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X3

1 .9 .9 .9
4 3.5 3.5 4.4
6 5.3 5.3 9.7

27 23.9 23.9 33.6
16 14.2 14.2 47.8
22 19.5 19.5 67.3
14 12.4 12.4 79.6
20 17.7 17.7 97.3

1 .9 .9 98.2
2 1.8 1.8 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Deskriptif Variabel Ketepatan Pengembalian Dana 
Statistics

X4
113

0
10.3805
2.61629

6.845
9.00
3.00

12.00
1173.00
10.0000
12.0000
12.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X4

3 2.7 2.7 2.7
3 2.7 2.7 5.3
3 2.7 2.7 8.0
7 6.2 6.2 14.2
6 5.3 5.3 19.5
4 3.5 3.5 23.0
8 7.1 7.1 30.1

11 9.7 9.7 39.8
68 60.2 60.2 100.0

113 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Deskriptif Variabel Pelatihan Usaha 
Statistics

X5
113

0
11.2124
1.91540

3.669
9.00
7.00

16.00
1267.00
10.0000
11.0000
12.5000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X5

2 1.8 1.8 1.8
5 4.4 4.4 6.2

11 9.7 9.7 15.9
27 23.9 23.9 39.8
24 21.2 21.2 61.1
16 14.2 14.2 75.2
11 9.7 9.7 85.0
13 11.5 11.5 96.5
1 .9 .9 97.3
3 2.7 2.7 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Deskriptif Variabel Pendapatan 
Statistics

Y
113

0
4.4071
.84131

.708
6.00
2.00
8.00

498.00
4.0000
4.0000
5.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
Y

1 .9 .9 .9
9 8.0 8.0 8.8

55 48.7 48.7 57.5
43 38.1 38.1 95.6

2 1.8 1.8 97.3
2 1.8 1.8 99.1
1 .9 .9 100.0

113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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T-Test (Uji Beda Dua Rata-rata) 
Uji Dampak P2KP terhadap Pendapatan 

Paired Samples Statistics

1.96 113 .761 .072
2.45 113 .906 .085

Y19
Y20

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 -.502 .000Y19 & Y20Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.496 1.446 .136 -.765 -.226 -3.643 112 .000Y19 - Y20Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test (Uji Beda Dua Rata-Rata)  
Uji Dampak P2KP terhadap Kesempatan Kerja 

Paired Samples Statistics

.3982 113 .49171 .04626
1.0000 113 .00000 .00000

D1
D2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 . .D1 & D2Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.60177 .49171 .04626 -.69342 -.51012 -13.009 112 .000D1 - D2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 

TABLE FOR DETERMINING NEEDED SIZE S OF A RANDOMLY  
CHOSEN SAMPLE FROM A GIVEN FINITE POPULATION OF IN 

CASES SUCH THAT THE SAMPLE PROPOSITION P WILL BE WITHIN 
+ 05 OF THE POPULATION PROPORTION P WITH A 95 PERCENT 
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LEVEL OF CONFIDENCE 
 

 

N S N S N S 
10 10 220 140 1.200 291 
15 14 230 144 1.300 297 
20 19 240 148 1.400 302 
25 24 250 152 1.500 306 
30 28 260 155 1.600 310 
35 32 270 159 1.700 313 
40 36 280 162 1.800 317 
45 40 290 165 1.900 320 
50 44 300 169 2.000 322 
55 48 320 175 2.200 327 
60 52 340 181 2.400 331 
65 56 360 186 2.600 335 
70 59 380 191 2.800 338 
75 63 400 196 3.000 341 
80 66 420 201 3.500 346 
85 70 440 205 4.000 351 
90 73 460 210 4.500 354 
95 76 480 214 5.000 357 
100 80 500 217 6.000 361 
110 86 550 226 7.000 364 
120 92 600 234 8.000 367 
130 97 650 242 9.000 368 
140 103 700 248 10.000 370 
150 108 750 254 15.000 375 
160 113 800 260 20.000 377 
170 118 850 265 30.000 379 
180 123 900 269 40.000 380 
190 127 950 274 50.000 381 
200 132 1.000 278 75.000 382 
210 136 1.100 285 100.000 384 

 
 
Catatan : N = jumlah populasi 
               S = sampel 
 
Uji Validitas 
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Descriptive Statistics

2.72 .750 113
2.76 .848 113
2.49 .792 113
2.32 .869 113
2.42 .799 113

3.3097 .81372 113
2.07 .997 113
3.20 .585 113
2.30 .823 113
3.70 .639 113
2.41 1.015 113
3.32 1.128 113
3.32 1.205 113
3.74 .665 113
3.24 .771 113
2.40 .634 113
2.99 .796 113
2.58 .741 113

4.4071 .84131 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1 .440** .550** .551** .646** -.206* -.164 .092 .516** .249** .212* .298** .269** .175 .226* .164 .295** .526** .312**
. .000 .000 .000 .000 .028 .083 .333 .000 .008 .024 .001 .004 .063 .016 .082 .002 .000 .001

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
.440** 1 .560** .528** .609** -.086 -.075 .207* .501** .196* .207* .202* .232* .223* .143 .245** .380** .380** .300**
.000 . .000 .000 .000 .366 .431 .028 .000 .038 .027 .032 .013 .018 .131 .009 .000 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.550** .560** 1 .785** .778** -.042 -.146 .073 .609** .239* .374** .405** .435** .256** .188* .215* .333** .577** .383**

.000 .000 . .000 .000 .658 .123 .440 .000 .011 .000 .000 .000 .006 .046 .022 .000 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.551** .528** .785** 1 .721** -.002 -.037 .188* .614** .222* .307** .278** .371** .205* .099 .286** .262** .568** .395**

.000 .000 .000 . .000 .984 .701 .047 .000 .018 .001 .003 .000 .030 .299 .002 .005 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.646** .609** .778** .721** 1 -.021 -.093 .085 .610** .265** .406** .307** .334** .203* .301** .216* .315** .552** .317**

.000 .000 .000 .000 . .822 .326 .372 .000 .005 .000 .001 .000 .031 .001 .021 .001 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.206* -.086 -.042 -.002 -.021 1 .281** -.040 -.127 -.042 -.122 .008 .071 -.033 -.019 .105 -.065 -.140 -.160
.028 .366 .658 .984 .822 . .003 .675 .180 .656 .199 .931 .452 .726 .838 .269 .496 .140 .091
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.164 -.075 -.146 -.037 -.093 .281** 1 .067 -.179 -.274** -.011 -.290** -.249** -.120 -.011 .068 -.168 -.081 .040
.083 .431 .123 .701 .326 .003 . .481 .058 .003 .907 .002 .008 .204 .911 .475 .076 .396 .675
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.092 .207* .073 .188* .085 -.040 .067 1 .094 -.002 -.141 .077 .123 .204* -.030 -.076 .196* .094 .157

.333 .028 .440 .047 .372 .675 .481 . .321 .984 .137 .419 .196 .030 .755 .424 .038 .321 .097
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.516** .501** .609** .614** .610** -.127 -.179 .094 1 .208* .280** .290** .281** .273** .125 .367** .318** .486** .428**

.000 .000 .000 .000 .000 .180 .058 .321 . .027 .003 .002 .003 .003 .187 .000 .001 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.249** .196* .239* .222* .265** -.042 -.274** -.002 .208* 1 .287** .493** .485** .174 .038 .166 .135 .224* .230*

.008 .038 .011 .018 .005 .656 .003 .984 .027 . .002 .000 .000 .066 .686 .079 .154 .017 .014
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.212* .207* .374** .307** .406** -.122 -.011 -.141 .280** .287** 1 .268** .280** .011 .023 .218* -.029 .168 .285**

.024 .027 .000 .001 .000 .199 .907 .137 .003 .002 . .004 .003 .911 .809 .021 .763 .075 .002
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.298** .202* .405** .278** .307** .008 -.290** .077 .290** .493** .268** 1 .831** .467** .076 .195* .222* .267** .304**

.001 .032 .000 .003 .001 .931 .002 .419 .002 .000 .004 . .000 .000 .424 .038 .018 .004 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.269** .232* .435** .371** .334** .071 -.249** .123 .281** .485** .280** .831** 1 .448** .013 .171 .068 .210* .347**

.004 .013 .000 .000 .000 .452 .008 .196 .003 .000 .003 .000 . .000 .888 .070 .473 .026 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.175 .223* .256** .205* .203* -.033 -.120 .204* .273** .174 .011 .467** .448** 1 .121 .096 .080 .089 .396**

.063 .018 .006 .030 .031 .726 .204 .030 .003 .066 .911 .000 .000 . .203 .311 .400 .346 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.226* .143 .188* .099 .301** -.019 -.011 -.030 .125 .038 .023 .076 .013 .121 1 .059 .236* .348** -.041

.016 .131 .046 .299 .001 .838 .911 .755 .187 .686 .809 .424 .888 .203 . .533 .012 .000 .665
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.164 .245** .215* .286** .216* .105 .068 -.076 .367** .166 .218* .195* .171 .096 .059 1 .078 .109 .296**

.082 .009 .022 .002 .021 .269 .475 .424 .000 .079 .021 .038 .070 .311 .533 . .413 .252 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.295** .380** .333** .262** .315** -.065 -.168 .196* .318** .135 -.029 .222* .068 .080 .236* .078 1 .478** .072

.002 .000 .000 .005 .001 .496 .076 .038 .001 .154 .763 .018 .473 .400 .012 .413 . .000 .448
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.526** .380** .577** .568** .552** -.140 -.081 .094 .486** .224* .168 .267** .210* .089 .348** .109 .478** 1 .274**

.000 .000 .000 .000 .000 .140 .396 .321 .000 .017 .075 .004 .026 .346 .000 .252 .000 . .003
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.312** .300** .383** .395** .317** -.160 .040 .157 .428** .230* .285** .304** .347** .396** -.041 .296** .072 .274** 1

.001 .001 .000 .000 .001 .091 .675 .097 .000 .014 .002 .001 .000 .000 .665 .001 .448 .003 .
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

x26

X27

X38

X39

X310

X311

X412

X413

X414

X515

X516

X517

X518

Y

X11 X12 X13 X14 X15 x26 X27 X38 X39 X310 X311 X412 X413 X414 X515 X516 X517 X518 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
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Uji Reliability 

Case Processing Summary

113 100.0
0 .0

113 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.816 .819 20

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Item Statistics

2.7168 .74963 113
2.7611 .84805 113
2.4867 .79187 113
2.3186 .86876 113
2.4159 .79872 113
3.3097 .81372 113
2.0708 .99747 113
3.2035 .58492 113
2.3009 .82251 113
3.6991 .63927 113
2.4071 1.01451 113
3.3186 1.12809 113
3.3186 1.20464 113
3.7434 .66519 113
3.2389 .77083 113
2.3982 .63443 113
2.9912 .79615 113
2.5841 .74072 113
1.9558 .76051 113
2.4513 .90624 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y19
Y20

Mean Std. Deviation N
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Summary Item Statistics

2.785 1.956 3.743 1.788 1.914 .281 20
.185 -.502 .831 1.333 -1.656 .051 20

Item Means
Inter-Item Correlations

Mean Minimum Maximum Range
Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
Scale Statistics

55.6903 62.859 7.92834 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
Deskriptif Variabel Tujuan Program P2KP 

Statistics

X1
113

0
12.6991
3.38031

11.427
14.00

6.00
20.00

1435.00
11.0000
12.0000
15.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X1

2 1.8 1.8 1.8
4 3.5 3.5 5.3
2 1.8 1.8 7.1
6 5.3 5.3 12.4

12 10.6 10.6 23.0
25 22.1 22.1 45.1
17 15.0 15.0 60.2

2 1.8 1.8 61.9
7 6.2 6.2 68.1

20 17.7 17.7 85.8
2 1.8 1.8 87.6
2 1.8 1.8 89.4
2 1.8 1.8 91.2

10 8.8 8.8 100.0
113 100.0 100.0

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Ketepatan Sasaran 

Statistics

X2
113

0
5.3805

1.45356
2.113

6.00
2.00
8.00

608.00
4.0000
5.0000
7.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X2

4 3.5 3.5 3.5
5 4.4 4.4 8.0

23 20.4 20.4 28.3
29 25.7 25.7 54.0
23 20.4 20.4 74.3
22 19.5 19.5 93.8

7 6.2 6.2 100.0
113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Ketepatan Penggunaan Dana 

Statistics

X3
113

0
11.6106
1.85373

3.436
9.00
7.00

16.00
1312.00
10.0000
12.0000
13.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X3

1 .9 .9 .9
4 3.5 3.5 4.4
6 5.3 5.3 9.7

27 23.9 23.9 33.6
16 14.2 14.2 47.8
22 19.5 19.5 67.3
14 12.4 12.4 79.6
20 17.7 17.7 97.3

1 .9 .9 98.2
2 1.8 1.8 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Deskriptif Variabel Ketepatan Pengembalian Dana 
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Statistics

X4
113

0
10.3805
2.61629

6.845
9.00
3.00

12.00
1173.00
10.0000
12.0000
12.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X4

3 2.7 2.7 2.7
3 2.7 2.7 5.3
3 2.7 2.7 8.0
7 6.2 6.2 14.2
6 5.3 5.3 19.5
4 3.5 3.5 23.0
8 7.1 7.1 30.1

11 9.7 9.7 39.8
68 60.2 60.2 100.0

113 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Deskriptif Variabel Pelatihan Usaha 

Statistics

X5
113

0
11.2124
1.91540

3.669
9.00
7.00

16.00
1267.00
10.0000
11.0000
12.5000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X5

2 1.8 1.8 1.8
5 4.4 4.4 6.2

11 9.7 9.7 15.9
27 23.9 23.9 39.8
24 21.2 21.2 61.1
16 14.2 14.2 75.2
11 9.7 9.7 85.0
13 11.5 11.5 96.5
1 .9 .9 97.3
3 2.7 2.7 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Deskriptif Variabel Pendapatan 

Statistics

Y
113

0
4.4071
.84131

.708
6.00
2.00
8.00

498.00
4.0000
4.0000
5.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
Y

1 .9 .9 .9
9 8.0 8.0 8.8

55 48.7 48.7 57.5
43 38.1 38.1 95.6

2 1.8 1.8 97.3
2 1.8 1.8 99.1
1 .9 .9 100.0

113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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T-Test (Uji Beda Dua Rata-rata) 
Uji Dampak P2KP terhadap Pendapatan 

Paired Samples Statistics

1.96 113 .761 .072
2.45 113 .906 .085

Y19
Y20

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 -.502 .000Y19 & Y20Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.496 1.446 .136 -.765 -.226 -3.643 112 .000Y19 - Y20Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test (Uji Beda Dua Rata-Rata)  
Uji Dampak P2KP terhadap Kesempatan Kerja 

Paired Samples Statistics

.3982 113 .49171 .04626
1.0000 113 .00000 .00000

D1
D2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 . .D1 & D2Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.60177 .49171 .04626 -.69342 -.51012 -13.009 112 .000D1 - D2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Uji Validitas 
Descriptive Statistics

2.72 .750 113
2.76 .848 113
2.49 .792 113
2.32 .869 113
2.42 .799 113

3.3097 .81372 113
2.07 .997 113
3.20 .585 113
2.30 .823 113
3.70 .639 113
2.41 1.015 113
3.32 1.128 113
3.32 1.205 113
3.74 .665 113
3.24 .771 113
2.40 .634 113
2.99 .796 113
2.58 .741 113

4.4071 .84131 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y

Mean Std. Deviation N
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Correlations

1 .440** .550** .551** .646** -.206* -.164 .092 .516** .249** .212* .298** .269** .175 .226* .164 .295** .526** .312**
. .000 .000 .000 .000 .028 .083 .333 .000 .008 .024 .001 .004 .063 .016 .082 .002 .000 .001

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
.440** 1 .560** .528** .609** -.086 -.075 .207* .501** .196* .207* .202* .232* .223* .143 .245** .380** .380** .300**
.000 . .000 .000 .000 .366 .431 .028 .000 .038 .027 .032 .013 .018 .131 .009 .000 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.550** .560** 1 .785** .778** -.042 -.146 .073 .609** .239* .374** .405** .435** .256** .188* .215* .333** .577** .383**

.000 .000 . .000 .000 .658 .123 .440 .000 .011 .000 .000 .000 .006 .046 .022 .000 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.551** .528** .785** 1 .721** -.002 -.037 .188* .614** .222* .307** .278** .371** .205* .099 .286** .262** .568** .395**

.000 .000 .000 . .000 .984 .701 .047 .000 .018 .001 .003 .000 .030 .299 .002 .005 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.646** .609** .778** .721** 1 -.021 -.093 .085 .610** .265** .406** .307** .334** .203* .301** .216* .315** .552** .317**

.000 .000 .000 .000 . .822 .326 .372 .000 .005 .000 .001 .000 .031 .001 .021 .001 .000 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.206* -.086 -.042 -.002 -.021 1 .281** -.040 -.127 -.042 -.122 .008 .071 -.033 -.019 .105 -.065 -.140 -.160
.028 .366 .658 .984 .822 . .003 .675 .180 .656 .199 .931 .452 .726 .838 .269 .496 .140 .091
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

-.164 -.075 -.146 -.037 -.093 .281** 1 .067 -.179 -.274** -.011 -.290** -.249** -.120 -.011 .068 -.168 -.081 .040
.083 .431 .123 .701 .326 .003 . .481 .058 .003 .907 .002 .008 .204 .911 .475 .076 .396 .675
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.092 .207* .073 .188* .085 -.040 .067 1 .094 -.002 -.141 .077 .123 .204* -.030 -.076 .196* .094 .157

.333 .028 .440 .047 .372 .675 .481 . .321 .984 .137 .419 .196 .030 .755 .424 .038 .321 .097
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.516** .501** .609** .614** .610** -.127 -.179 .094 1 .208* .280** .290** .281** .273** .125 .367** .318** .486** .428**

.000 .000 .000 .000 .000 .180 .058 .321 . .027 .003 .002 .003 .003 .187 .000 .001 .000 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.249** .196* .239* .222* .265** -.042 -.274** -.002 .208* 1 .287** .493** .485** .174 .038 .166 .135 .224* .230*

.008 .038 .011 .018 .005 .656 .003 .984 .027 . .002 .000 .000 .066 .686 .079 .154 .017 .014
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.212* .207* .374** .307** .406** -.122 -.011 -.141 .280** .287** 1 .268** .280** .011 .023 .218* -.029 .168 .285**

.024 .027 .000 .001 .000 .199 .907 .137 .003 .002 . .004 .003 .911 .809 .021 .763 .075 .002
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.298** .202* .405** .278** .307** .008 -.290** .077 .290** .493** .268** 1 .831** .467** .076 .195* .222* .267** .304**

.001 .032 .000 .003 .001 .931 .002 .419 .002 .000 .004 . .000 .000 .424 .038 .018 .004 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.269** .232* .435** .371** .334** .071 -.249** .123 .281** .485** .280** .831** 1 .448** .013 .171 .068 .210* .347**

.004 .013 .000 .000 .000 .452 .008 .196 .003 .000 .003 .000 . .000 .888 .070 .473 .026 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.175 .223* .256** .205* .203* -.033 -.120 .204* .273** .174 .011 .467** .448** 1 .121 .096 .080 .089 .396**

.063 .018 .006 .030 .031 .726 .204 .030 .003 .066 .911 .000 .000 . .203 .311 .400 .346 .000
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.226* .143 .188* .099 .301** -.019 -.011 -.030 .125 .038 .023 .076 .013 .121 1 .059 .236* .348** -.041

.016 .131 .046 .299 .001 .838 .911 .755 .187 .686 .809 .424 .888 .203 . .533 .012 .000 .665
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.164 .245** .215* .286** .216* .105 .068 -.076 .367** .166 .218* .195* .171 .096 .059 1 .078 .109 .296**

.082 .009 .022 .002 .021 .269 .475 .424 .000 .079 .021 .038 .070 .311 .533 . .413 .252 .001
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.295** .380** .333** .262** .315** -.065 -.168 .196* .318** .135 -.029 .222* .068 .080 .236* .078 1 .478** .072

.002 .000 .000 .005 .001 .496 .076 .038 .001 .154 .763 .018 .473 .400 .012 .413 . .000 .448
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.526** .380** .577** .568** .552** -.140 -.081 .094 .486** .224* .168 .267** .210* .089 .348** .109 .478** 1 .274**

.000 .000 .000 .000 .000 .140 .396 .321 .000 .017 .075 .004 .026 .346 .000 .252 .000 . .003
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

.312** .300** .383** .395** .317** -.160 .040 .157 .428** .230* .285** .304** .347** .396** -.041 .296** .072 .274** 1

.001 .001 .000 .000 .001 .091 .675 .097 .000 .014 .002 .001 .000 .000 .665 .001 .448 .003 .
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

x26

X27

X38

X39

X310

X311

X412

X413

X414

X515

X516

X517

X518

Y

X11 X12 X13 X14 X15 x26 X27 X38 X39 X310 X311 X412 X413 X414 X515 X516 X517 X518 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
 
Uji Reliability 

Case Processing Summary

113 100.0
0 .0

113 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.816 .819 20

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Item Statistics

2.7168 .74963 113
2.7611 .84805 113
2.4867 .79187 113
2.3186 .86876 113
2.4159 .79872 113
3.3097 .81372 113
2.0708 .99747 113
3.2035 .58492 113
2.3009 .82251 113
3.6991 .63927 113
2.4071 1.01451 113
3.3186 1.12809 113
3.3186 1.20464 113
3.7434 .66519 113
3.2389 .77083 113
2.3982 .63443 113
2.9912 .79615 113
2.5841 .74072 113
1.9558 .76051 113
2.4513 .90624 113

X11
X12
X13
X14
X15
x26
X27
X38
X39
X310
X311
X412
X413
X414
X515
X516
X517
X518
Y19
Y20

Mean Std. Deviation N

 
Summary Item Statistics

2.785 1.956 3.743 1.788 1.914 .281 20
.185 -.502 .831 1.333 -1.656 .051 20

Item Means
Inter-Item Correlations

Mean Minimum Maximum Range
Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
Scale Statistics

55.6903 62.859 7.92834 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Deskriptif Variabel Tujuan Program P2KP 
Statistics

X1
113

0
12.6991
3.38031

11.427
14.00

6.00
20.00

1435.00
11.0000
12.0000
15.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X1

2 1.8 1.8 1.8
4 3.5 3.5 5.3
2 1.8 1.8 7.1
6 5.3 5.3 12.4

12 10.6 10.6 23.0
25 22.1 22.1 45.1
17 15.0 15.0 60.2

2 1.8 1.8 61.9
7 6.2 6.2 68.1

20 17.7 17.7 85.8
2 1.8 1.8 87.6
2 1.8 1.8 89.4
2 1.8 1.8 91.2

10 8.8 8.8 100.0
113 100.0 100.0

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Deskriptif Variabel Ketepatan Sasaran 
Statistics

X2
113

0
5.3805

1.45356
2.113

6.00
2.00
8.00

608.00
4.0000
5.0000
7.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
X2

4 3.5 3.5 3.5
5 4.4 4.4 8.0

23 20.4 20.4 28.3
29 25.7 25.7 54.0
23 20.4 20.4 74.3
22 19.5 19.5 93.8

7 6.2 6.2 100.0
113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Ketepatan Penggunaan Dana 

Statistics

X3
113

0
11.6106
1.85373

3.436
9.00
7.00

16.00
1312.00
10.0000
12.0000
13.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X3

1 .9 .9 .9
4 3.5 3.5 4.4
6 5.3 5.3 9.7

27 23.9 23.9 33.6
16 14.2 14.2 47.8
22 19.5 19.5 67.3
14 12.4 12.4 79.6
20 17.7 17.7 97.3

1 .9 .9 98.2
2 1.8 1.8 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Ketepatan Pengembalian Dana 

Statistics

X4
113

0
10.3805
2.61629

6.845
9.00
3.00

12.00
1173.00
10.0000
12.0000
12.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X4

3 2.7 2.7 2.7
3 2.7 2.7 5.3
3 2.7 2.7 8.0
7 6.2 6.2 14.2
6 5.3 5.3 19.5
4 3.5 3.5 23.0
8 7.1 7.1 30.1

11 9.7 9.7 39.8
68 60.2 60.2 100.0

113 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Pelatihan Usaha 

Statistics

X5
113

0
11.2124
1.91540

3.669
9.00
7.00

16.00
1267.00
10.0000
11.0000
12.5000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles
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X5

2 1.8 1.8 1.8
5 4.4 4.4 6.2

11 9.7 9.7 15.9
27 23.9 23.9 39.8
24 21.2 21.2 61.1
16 14.2 14.2 75.2
11 9.7 9.7 85.0
13 11.5 11.5 96.5
1 .9 .9 97.3
3 2.7 2.7 100.0

113 100.0 100.0

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Deskriptif Variabel Pendapatan 

Statistics

Y
113

0
4.4071
.84131

.708
6.00
2.00
8.00

498.00
4.0000
4.0000
5.0000

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

25
50
75

Percentiles

 
Y

1 .9 .9 .9
9 8.0 8.0 8.8

55 48.7 48.7 57.5
43 38.1 38.1 95.6

2 1.8 1.8 97.3
2 1.8 1.8 99.1
1 .9 .9 100.0

113 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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T-Test (Uji Beda Dua Rata-rata) 
Uji Dampak P2KP terhadap Pendapatan 

Paired Samples Statistics

1.96 113 .761 .072
2.45 113 .906 .085

Y19
Y20

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 -.502 .000Y19 & Y20Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.496 1.446 .136 -.765 -.226 -3.643 112 .000Y19 - Y20Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test (Uji Beda Dua Rata-Rata)  
Uji Dampak P2KP terhadap Kesempatan Kerja 

Paired Samples Statistics

.3982 113 .49171 .04626
1.0000 113 .00000 .00000

D1
D2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

113 . .D1 & D2Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-.60177 .49171 .04626 -.69342 -.51012 -13.009 112 .000D1 - D2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 


