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SARI 
 

Indah Dwi Septiyani. 2012. Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga yang 
Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Seksi 2 Ungaran-Bawen. Skripsi. 
Jurusan Geografi. FIS. UNNES. Pembimbing I. Dra. Pudji Hardati, M. Si. 
Pembimbing II. Wahyu Setyaningsih, S.T, M.T. 
 
Kata kunci :  Jalan Tol, Penggunaan Lahan, Sosial Ekonomi. 
 
 Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 
dan sebagai jalan nasional yang penggunannya diwajibkan membayar sejumlah 
uang sesuai tarif yang telah ditentukan. Pembangunan jalan tol belum bisa 
mengatasi masalah secara keseluruhan, baik aspek geografis, demografis, politis, 
ekologi maupun sosial ekonomi, terutama bagi warga yang berada disekitar 
wilayah pembangunan jalan tol. Latar belakang penelitian ini yaitu timbulnya 
beberapa permasalahan yang menyangkut kondisi sosial ekonomi warga yang 
tinggal disekitar wilayah pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Masalah dalam 
penelitian ini: (1) apa saja penggunaan lahan yang terkena proyek jalan tol 
Ungaran-Bawen ?, (2) bagaimana perubahan luas kepemilikan lahan rumah 
tangga yang terkena pembangunan jalan tol ?, (3) bagaimana kondisi sosial 
ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen sebelum 
dan setelah berjalannya proyek jalan tol tersebut ?. Tujuan penelitian ini: (1) 
mengidentifikasi jenis penggunaan lahan yang terkena proyek jalan tol Ungaran-
Bawen, (2) mengetahui perubahan luas kepemilikan lahan rumah tangga yang 
terkena pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen, (3) mengetahui kondisi sosial 
ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen sebelum 
dan setelah berjalannya proyek jalan tol. 
 Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 desa/kelurahan. Pengambilan 
sampel dilakukan secara acak dengan teknik random sampling. Jumlah sampel 
penelitian ini diambil 15% yaitu 50 KK, yang terdiri dari 19 KK di Desa Klepu 
Kecamatan Pringapus dan 31 KK di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur. 
Variabel dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan yang terkena proyek 
pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga 
yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Metode 
pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan angket. Metode analisis data 
menggunakan metode analisis peta dan metode deskriptif persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penggunaan lahan di Desa 
Klepu yang paling banyak terkena pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yaitu 
permukiman, sedangkan di Kelurahan Beji penggunaan lahan yang paling banyak 
terkena yaitu lahan sawah. Rata-rata luas kepemilikan lahan permukiman di Desa 
Klepu mengalami kenaikan sedangkan kepemilikan lahan tegalan di Kelurahan 
Beji justru mengalami penurunan. Pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen 
menyebabkan berubahnya lokasi organisasi sosial yang diikuti warga di Desa 
Klepu, terutama bagi mereka yang rumahnya tergusur akibat pembangunan jalan 
tol Ungaran-Bawen. Kondisi ekonomi yang berpengaruh yaitu jenis pekerjaan 
sampingan kepala keluarga di Kelurahan Beji, yaitu yang semula bekerja sebagai 
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petani menjadi tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Pendapatan rata-rata 
keluarga di Desa Klepu berubah dari Rp 2.992.000,- menjadi Rp 5.366.000,-, 
sedangkan di Kelurahan Beji dari Rp 2.514.000,- menjadi Rp 2.847.000,-. 
Kekayaan yang dimiliki seperti lahan bangunan rumah, kendaraan bermotor, dan 
barang elektronik juga mengalami perubahan. Desa Klepu setelah pembangunan 
jalan tol terdapat 36,8% yang memiliki luas tanah diatas 550 m2, sedangkan di 
Kelurahan Beji, luas tanah tidak mengalami perubahan, baik sebelum maupun 
setelah pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Desa Klepu, setelah 
pembangunan jalan tol, semua responden menjadi memiliki kendaraan bermotor, 
sedangkan di Kelurahan Beji responden yang memiliki kendaraan bermotor 
menjadi 87,1%. Sementara itu, total rata-rata pengeluaran di Desa Klepu berubah 
dari Rp 919.470,- menjadi Rp 1.435.790,-, sedangkan di Kelurahan Beji dari Rp 
1.083.710,- menjadi Rp 1.559.350,-. Aksesibilitas yang berubah di Desa Klepu 
yaitu jarak tempuh dan kendaraan yang digunakan, baik untuk menuju tempat 
kerja maupun tempat berobat. Sedangkan di Kelurahan Beji yang berubah yaitu 
jenis kendaraan yang digunakan untuk menuju tempat kerja dan berobat. 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jenis penggunaan lahan di Desa Klepu 
yang paling banyak terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yaitu 
lahan permukiman, sedangkan di Kelurahan Beji yaitu lahan sawah. Rata-rata 
kepemilikan lahan tanah di Desa Klepu mengalami kenaikan sebesar 187,79 m2, 
sedangkan rata-rata kepemilikan lahan tegalan di Kelurahan Beji justru 
mengalami penurunan sebesar 437,74 m2. Pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen 
menyebabkan berubahnya lokasi organisasi sosial yang diikuti warga di Desa 
Klepu, terutama mereka yang rumahnya tergusur akibat pembangunan jalan tol 
Ungaran-Bawen. Berubahnya lokasi organisasi sosial mengharuskan mereka 
untuk menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan baru mereka, yang belum tentu 
bisa senyaman dulu. Perubahan yang terlihat pada kondisi ekonomi, yaitu 
kekayaan yang dimiliki oleh rumah tangga yang terkena proyek pembangunan 
jalan tol Ungaran-Bawen. Semua responden di Desa Klepu memiliki luas lahan 
dan bangunan yang lebih besar dibandingkan sebelum ada pembangunan jalan tol, 
sedangkan di Kelurahan Beji justru mengalami penurunan yang disebabkan 
karena responden memilih menggunakan uang hasil bagi untung untuk memenuhi 
kebutuhan lainya, seperti membeli kendaraan bermotor dan barang-barang 
elektronik serta untuk mendirikan tempat usaha baru. Pembagian uang hasil bagi 
untung memberikan dampak yang kurang baik bagi warga yang menerima uang 
tersebut, yaitu menimbulkan sifat konsumtif. Responden di Desa Klepu maupun 
Kelurahan Beji, sebagian besar membelanjakan uang mereka untuk membeli 
barang-barang elektronik yang dirasa kurang bermanfaat bagi mereka. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan tol Semarang–Solo merupakan salah satu prioritas bagian program 

Nasional Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Trans Java Toll Road) bersama 

ruas jalan tol yang lain di Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Semarang–Solo 

memiliki arti yang strategis bagi pengembangan jaringan jalan nasional secara 

khusus di Jawa Tengah dan juga bagi pengembangan jaringan jalan dalam skala 

regional. Sebagai contoh, di antara Semarang–Bawen terdapat kawasan industri 

yang potensial di daerah Ungaran, saat ini jaringan jalan yang melewati daerah 

tersebut sering terjadi kemacetan dan tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh bercampurnya kegiatan lokal dengan lalu lintas 

regional. Kegiatan lokal seperti pasar dan pergerakan angkutan umum sangat 

mengganggu kelancaran lalu lintas. Dengan dibangunnya jalan tol Semarang–

Solo, maka aksesibilitas antar kawasan dapat lebih singkat dari sisi jarak tempuh 

dan waktu perjalanan. 

Trans Marga Jateng menyatakan ruas jalan tol Semarang–Solo dengan 

total panjang jalan ± 72,64 km yang dimulai dari Junction Tembalang melewati 

Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. 
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Tabel 1.1. Panjang Total Tol Semarang - Solo 
No. Jalan Tol Panjang 
1 Tahap 1 : Semarang-Bawen  

 a. Seksi 1 Semarang-Ungaran 
a.1 Paket I 3,525 km 
a.2 Paket II 4,950 km 
a.3 Paket III 2,375 km 

b. Seksi 2 Ungaran-Bawen  
b.1 Paket III-Lanjutan 3,250 km 
b.2 Paket IV 3,900 km 
b.3 Paket V 3,825 km 
b.4 Paket VI 1,015 km 

2 Tahap 2 : Bawen-Solo  
 a. Bawen-Salatiga 17,595 km 

b. Salatiga-Boyolali 24,466 km 
c. Boyolali-Kartosuro 7,736 km 

Total 72,64 km 
Sumber : Trans Marga Jateng, 2012 
 

Khusus seksi II Ungaran–Bawen, total panjang ± 11,99 km, luas lahan 

yang terkena tol mencapai 1.257.975 m2 yang terdiri dari 1.420 bidang di 4 

kecamatan, 10 desa/kelurahan. 

Tabel 1.2 Desa/Kelurahan yang Terkena Jalan Tol Ungaran-Bawen 
No. Kecamatan Desa/Kelurahan 

1 Ungaran Timur 
Kelurahan Beji 
Kelurahan Kalirejo 
Kelurahan Susukan 

2 Bergas 
Kelurahan Karangjati 
Desa Wringinputih 
Kelurahan Ngempon 

3 Pringapus Desa Derekan 
Desa Klepu 

4 Bawen Desa Lemahireng 
Desa Kandangan 

Sumber : http://www.jatengprov.go.id/document=5071/18/02/2012 

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu cara untuk mengatasi 

kemacetan. Selain itu juga adanya jalan tol diharapkan dapat memperlancar arus 

orang dan arus barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, hal ini belum tentu 



3 
 

 

bisa mengatasi masalah secara keseluruhan, baik aspek geografis, demografis, 

politis, ekologi, maupun sosial ekonomi warga yang wilayahnya terkena proyek 

ini. Adanya tanah atau lahan yang berkurang karena proyek jalan tol ini 

menimbulkan beberapa permasalahan bagi warga yang tinggal di sekitar jalan tol, 

khususnya bagi mereka yang lahannya terkena pembangunan jalan tol. Sebagai 

contoh, permasalahan yang muncul yaitu banyak lahan sawah yang tergusur oleh 

pembangunan jalan tol, menyebabkan matapencaharian warga berubah bahkan 

sampai hilang. Berubahnya matapencaharian warga tersebut sudah pasti 

menyebabkan pendapatan mereka juga berubah. Selain itu juga dengan semakin 

berkurangnya lahan sawah  menyebabkan turunnya hasil produksi serta panen, 

baik kuantitas maupun nilai jualnya (http://suaramerdeka.com/ 

index.php/read/cetak/Dampak-Sosial-Ekonomi-Jalan-Tol/18/02/2012). 

Daerah permukiman akan mengalami perubahan sosial ekonomi yang 

tidak kalah rumit dibanding sektor pertanian. Keadaan yang tenteram, damai, 

ikatan emosional yang tinggi, kebersamaan antarwarga (utamanya di pedesaan), 

lambat laun akan hilang. Selain itu, mereka yang pindah pun belum tentu cocok 

dengan tempat tinggal mereka yang baru. Selain lahan pertanian dan permukiman, 

ada beberapa fasilitas umum yang juga terkena proyek jalan tol, yaitu sebanyak  

empat SD dan satu TK tergusur proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Keempat SD 

tersebut adalah SD N Kandangan, SD N 02 Bawen, SD N 04 Bawen, dan SD 02 

Klepu. Sedangkan TK yang terkena yaitu TK Mekar (http://soklin-

soklin.blogspot.com/belum-jelas-relokasi-sekolah-yang.html/20/02/2012). 
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Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi 

warga sekitar, khususnya bagi rumah tangga yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan 

tersebut, maka saya tertarik untuk membahas mengenai “Kajian Sosial Ekonomi 

Rumah Tangga yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Seksi 2 

Ungaran-Bawen”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang muncul yaitu  

a. Apa saja jenis penggunaan lahan yang terkena proyek jalan tol Ungaran–

Bawen ? 

b. Bagaimana perubahan luas kepemilikan lahan rumah tangga yang terkena 

pembangunan jalan tol ? 

c. Bagaimana keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan 

tol Ungaran-Bawen sebelum dan setelah berjalannya proyek jalan tol tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu  

a. Mengidentifikasi jenis penggunaan lahan yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen. 

b. Mengetahui perubahan luas kepemilikan lahan rumah tangga yang terkena 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 

c. Mengetahui keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan 

tol Ungaran-Bawen sebelum dan setelah berjalannya proyek jalan tol. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang akademis yaitu 

untuk hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu Geografi, khususnya Geografi 

Sosial dan Ekonomi serta mengembangkan cara berfikir ilmiah dan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar bagi pemerintah 

Kabupaten Semarang guna proses musyawarah dalam penetapan besaran ganti 

untung pembebasan tanah maupun benda-benda yang ada di atasnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap objek penelitian, 

maka dikemukakan batasan-batasan istilah dan pengertian sebagai berikut. 

a. Kajian 

Kajian dapat diartikan sebagai hasil belajar, mempelajari, memeriksa, 

menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan, dsb), menguji, menelaah (Sunarso 

dan Retnoningsih 2005: 213). Kajian dalam penelitian ini berarti membahas, 

mempelajari kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan 

tol Ungaran-Bawen, khususnya di Desa Klepu Kecamatan Pringapus dan 

Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur. 
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b. Sosial Ekonomi 

Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan 

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta 

kewajibannya dalam hubungannya dengan sumberdaya (Soekanto 2002: 45). 

Kegiatan sosial ekonomi pada penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, 

organisasi sosial, tingkat kesehatan, pengetahuan responden terhadap 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen, matapencaharian, pendapatan, kekayaan 

yang dimiliki, pengeluaran dan aksesibilitas. 

c. Rumah Tangga 

Rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan 

dalam rumah (seperti belanja rumah) atau yang berkenaan dengan keluarga 

(http://www.artikata.com/arti-348328-rumah+tangga.html/18/02/2012). Rumah 

tangga dalam penelitian ini yaitu rumah tangga (keluarga) yang tanahnya dan atau 

rumahnya tergusur akibat adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 

d. Pembangunan 

Pembangunan diibaratkan sebagai cara/strategi, tujuan, alat untuk 

merubah masyarakat yang terbelakang menjadi maju (Hariyanto 2004: 1).  

e. Jalan Tol 

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 

dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol yaitu 

sejumlah uang yang dibayarkan untuk pengguna jalan tol (Undang-undang Nomor 

38 Tahun 2004). 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian, peneliti 

membuat sistematika penulisan skripsi. Isi dari sistematika ini mewakili bab yang 

ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut. 

a. Bagian pendahuluan skripsi 

Terdiri dari judul, sari, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

b. Bagian isi skripsi 

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian,   

perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang telaah pustaka yang membahas 

tentang pengertian pembangunan, penetapan lokasi pembangunan, jalan 

tol, sosial ekonomi dan sosial ekonomi warga terkena proyek jalan tol. 

.BAB III  : Metode Penelitian, berisi penjelasan tentang metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi populasi penelitian, sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian, dan metode analisa data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang uraian hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB  V  : Kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan dan saran.  

c. Bagian penutup skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung skripsi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli. Istilah 

pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, 

daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  

Namun secara umum pembangunan diibaratkan sebagai cara/strategi, tujuan, 

alat untuk merubah masyarakat yang terbelakang menjadi maju (Hariyanto 

2004: 1). 

Gandhi dalam Subhilhar (2008: 3-4) memberikan pengertian tentang 

pembangunan sebagai suatu konsep normatif, menyiratkan pilihan-pilihan 

tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai “realisasi potensi manusia”. 

Sedangkan menurut Todaro (Subhilhar, 2008: 4), pembangunan merupakan 

sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur 

sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan 

pemberantasan kemiskinan absolut.  

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan orang, Negara, 

maupun lembaga/instansi lain dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat 

baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. 
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2.2. Penetapan Lokasi Pembangunan 

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terlebih dahulu 

diawali penetapan lokasi pembangunan melalui surat keputusan persetujuan 

penetapan lokasi pembangunan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri 

Dalam Negeri. Penetapan lokasi pembangunan ini selanjutnya menjadi acuan 

pelaksanaan pengadaan tanah dan penyusunan detail perencanaan teknis. 

Keputusan Gubernur Nomor 620/25/2008 tentang Persetujuan Penetapan 

Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah (dalam Huda 

2010: 8), yaitu pada lampiran IX Data Letak Tanah Persetujuan Penetapan Lokasi 

Pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang–Solo dan lampiran X Peta Rute Ruas 

Jalan Tol Semarang–Solo, menguraikan data letak tanah dan peta rute 

pembangunan jalan tol Semarang–Solo secara utuh pada tiap Kabupaten/Kota per 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 

Khusus seksi II Ungaran–Bawen mencakup 1) Kecamatan Ungaran Timur 

meliputi Kelurahan Beji, Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Susukan. 2) 

Kecamatan Bergas meliputi Kelurahan Karangjati, Desa Wringin putih, dan 

Kelurahan Ngempon. 3) Kecamatan Pringapus meliputi Desa Derekan dan Desa 

Klepu. 4) Kecamatan Bawen meliputi Desa Lemahireng, dan Desa Kandangan. 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 
Gambar 2.1. Rute Jalan Tol Ungaran-Bawen 
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2.3. Pengertian Jalan Tol 

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi 

kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya untuk mewujudkan sasaran 

pembangunan seperti pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan 

perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan 

jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori dan jalan kabel. 

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan 

khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, 

sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 

perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan umum 

menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan 

lokal dan jalan lingkungan. Sementara itu, menurut statusnya jalan umum 

dikelompokkan ke dalam jalan nasiomal, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan 

kota dan jalan desa. 

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, menyebutkan bahwa 

jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Sedangkan 
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tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. 

Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar 

keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. Adapun tujuan dari 

adanya tariff tol yaitu untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan 

pengembangan jalan tol itu sendiri. 

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk : a) memperlancar lalu 

lintas di daerah berkembang, b) meningkatkan hasil guna dan daya guna 

pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, c) meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna 

jalan, dan d) meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. 

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi 

Kondisi merupakan suatu pernyataan, keadaan atau kenyataan yang dapat 

dilihat atau dirasakan dan diukur oleh indera manusia (Purwodarminto 1990: 

519). Menurut Purwodarminto (1990: 961), sosial adalah segala sesuatu yang 

menyangkut masalah masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi 

menurut Winardi (dalam Khudriatun 2005: 4) adalah setiap tindakan atau proses 

yang bersangkut paut dengan penciptaan barang-barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosial ekonomi dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang menyangkut tindakan atau proses penciptaan barang 

atau jasa guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan 

kondisi sosial ekonomi bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan 

dengan masyarakat dimana kondisi tersebut selalu mengalami perubahan, baik 

karena proses sosial maupun interaksi sosial. 
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Sosial ekonomi mempunyai berbagai definisi yang diungkapkan oleh para 

ahli. Salah satu definisi sosial ekonomi yaitu menurut Soehandono (2000: 11-12), 

yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. 

a. Kondisi rumah dan kepemilikan perabotan 

Keluarga yang mempunyai kondisi rumah yang bagus dan kepemilikan 

barang-barang perabotan yang banyak jumlahnya dan lengkap, dapat diketahui 

kondisi sosial ekonominya melalui : 1) luas lantai yang dihuni, 2) jenis dinding 

rumah, 3) jenis atap rumah, 4) jenis lantai, 5) kualitas MCK atau WC, 6) fasilitas 

air bersih, 7) kepemilikan fasilitas duduk/meja kursi. 

b. Kegiatan ekonomi dan penghasilan 

Kegiatan ekonomi dan penghasilan dalam keluarga dapat untuk mengukur 

kondisi sosial ekonomi dengan indikator sebagai berikut : 1) jumlah anggota 

keluarga yang bekerja, 2) status pekerjaan dari yang paling menunjang, 3) jenis 

pekerjaan dari yang paling menunjang, 4) yang memiliki penghasilan terbesar 

yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, 5) kepemilikan asset, 6) jumlah 

penghasilan perbulan, 7) ketergantungan terhadap pemberian atau kiriman, 8) 

mengalami kesulitan makan apabila anggota rumah tangga yang menunjang 

kehidupan sehari-hari tidak bekerja selama seminggu, 9) bersedia apabila ada 

pekerjaan sementara dengan upah Rp 5000,- perhari, 10) jumlah anggota rumah 

tangga laki-laki usia 15+ yang mencari pekerjaan, 11) jumlah anggota rumah 

tangga perempuan usia 15+ yang mencari pekerjaan,  12) pernah ada usaha 

bangkrut sejak terjadinya krisis ekonomi. 
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c. Pangan 

Pangan juga merupakan suatu penentuan kondisi sosial ekonomi. Kondisi 

sosial ekonomi dapat dilihat melalui kondisi pangan yang terdiri dari : 1) 

frekuensi makan malam dalam sehari, 2) variansi konsumsi lauk pauk, 3) 

mengalami kesulitan kebutuhan makan dalam tiga bulan yang lalu. 

d. Sandang 

Sandang merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Indikator 

sosial ekonomi dapat diketahui dari kebutuhan sandang, sedangkan hal-hal yang 

berkaitan dengan sandang meliputi : 1) kepemilikan dua stel pakaian untuk 

bepergian, 2) setiap anggota rumah tangga mampu membeli satu stel pakaian 

dalam setahun, 3) dalam setahun yang lalu pernah mengalami kesulitan memenuhi 

kebutuhan pakaian, 4) kebiasaan berobat jika ada anggota rumah tangga yang 

sakit, 5) pernah mengalami kesulitan dalam berobat jalan, 6) kepemilikan 

tabungan dalam bentuk uang atau barang. 

e. Aktivitas sosial 

Kondisi sosial ekonomi dapat diketahui melalui aktivitas sosial yang 

dilakukan seseorang dalam keluarga, indikatornya antara lain : 1) menjadi atau 

pernah menjadi anggota/pengurus usaha kelompok, 2) kehadiran dalam rapat RT 

atau desa dalam kaitan dengan pembangunan desa. 

Kondisi sosial ekonomi seseorang menentukan statusnya dalam 

masyarakat. Status dikatakan tinggi atau rendah dapat diketahui dengan adanya 

stratifikasi sosial ekonomi. Menurut Idah Zuraidah dalam Lastuti (2002: 20), 

stratifikasi sosial ekonomi menyebabkan perbedaan dalam tingkah laku dan cara 
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berpikir dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, matapencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan 

kekayaan yang dimiliki. 

1. Tingkat pendidikan 

Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang intensional, bertujuan 

disengaja, direncanakan, diorganisir dengan sistematis, diawasi, dinilai ulang 

untuk menghasilkan prototipe manusia terdidik yang bermutu dan efisien 

(Kartono, 1992: 24). Sementara itu menurut UU RI No. 2 Tahun 1989, pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2010:12). Bedasarkan UU tersebut jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. 

a. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2010:98). Jadi, Pendidikan formal merupakan 
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pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dengan 

kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah 

dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Jalur 

pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

ketrampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Ihsan, 

1995:23). Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang 

memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan baik untuk pribadi 

maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2010:24). 

2) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta 

dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja (Ihsan, 

1995:22).  Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan 
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selain untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan tinggi juga untuk 

memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan untuk 

mengikuti lapangan kerja atau mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat 

yang lebih tinggi. 

Pasal 18 UU  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyebutkan bahwa Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2010:25). 

3) Pendidikan tinggi 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang 

bersifat akademik dan atau professional sehingga dapat menerapkan, 

mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni 

dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia. 

(Ihsan, 1995:23). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2010:26). 

b. Pendidikan Informal 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Departemen Pendidikan Nasional, 

2010:30). Dengan kata lain, Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung 
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sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh 

lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan 

dengan tetanga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan 

media masa. 

c. Pendidikan Nonformal 

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar  masyarakat, dan majelis 

taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (Departemen Pendidikan Nasional, 

2010:31). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi 

pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik dengan 

menekankan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian professional. Pendidikan nonformal 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidkan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
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2. Matapencaharian 

Matapencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf 

hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya 

(Daldjoeni dalam Lastuti, 2002:17). Matapencaharian adalah jenis pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh penduduk atau masyarakat. Matapencaharian akan berpengaruh 

pada besar kecilnya pendapatan yang diterima. Mubyarto dalam Lastuti (2002:19) 

menyebutkan jenis matapencaharian terdiri dari (1) pertanian, yang meliputi 

pertanian sawah, tambak, kebun/perkebunan, peternakan, dan petani lain, (2) 

buruh, yang meliputi buruh tani, buruh ternak, buruh tambak, pengemudi traktor, 

mandor tebang dan buruh lain, (3) aktivitas nonpertanian, yang meliputi buruh 

industri (buruh kasar industri, buruh pengrajin, operator mesin, buruh pengolahan 

hasil pertanian), usaha industri/kerajinan rakyat (pengolahan hasil pertanian, 

takstil batik/jahit sepatu, karet dan palstik, makanan/minuman, pandai besi dan 

pengrajin), pedagang/penjual (pedagang besar, pemilik toko, pelayan toko, 

pedagang pasar, kios/warung, pedagang keliling), pekerjaan jasa angkutan (sopir, 

kernet, tukang becak, pengusaha angkutan, ojek, dan pengangkutan lain), 

pekerjaan bangunan (tukang/buruh bangunan, tukang batu/kayu, dan 

mandorbangunan) profesional (tenaga kesehatan, seniman, guru sekolah/dosen, 

pegawai negeri yang tidak terampil, pegawai tata laksana, polisi/TNI, tenaga lain 

termasuk guru ngaji dan pengurus masjid), dan pekerjaan jasa (pelayan rumah 

makan, pembantu rumah tangga, tukang cuci, pinata rambut, dukun bayi/pijat, 

pemulung, tenaga jasa lain). 
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Matapencaharian dibedakan menjadi dua, yaitu matapencaharian pokok 

dan matapencaharian sampingan. Matapencahrian pokok adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, yang dilakukan sehari-hari. 

Sedangkan matapencaharian sampingan yaitu semua kegiatan yang dilakukan 

(bukan matapencaharian pokok) guna mendapatkan tambahan pendapatan tiap 

bulan. 

3. Tingkat pendapatan 

Pendapatan diartikan sebagai hasil pencaharian atau perolehan usaha 

sesuatu yang didapatkannya, yang sedianya belum ada (Purwodarminto, 1976: 

228). Pendapatan yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik 

dari pihak lain maupun dari hasil sendiri (Rokhana, 2005:8). Tingkat pendapatan 

dapat diartikan sebagai seluruh penghasilan berupa uang yang diperoleh baik dari 

pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan dari suami dan istri dalam satu 

bulan. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dari 

besarnya seluruh penghasilan berupa uang yang diperoleh suami dan isteri, baik 

dari pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan dalam satu bulan dengan 

tolok ukur rupiah. 

Pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi dua yaitu 

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang 

diperoleh, yang belum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya lain. Sedangkan 

pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh, yang sudah dikurangi 

pengeluaran dan biaya-biaya lain (Faisal 1984 dalan Habibah, 2008: 35). 
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Pendapatan utama rumah tangga di pedesaan pada umumnya dibedakan 

menjadi dua, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha tani dan pendapatan 

yang diperoleh dari luar usaha tani. Pendapatan dari usaha tani yaitu pendapatan 

yang diperoleh dari hasil produksi termasuk di dalamnya usaha tani memelihara 

ternak, produksi pertanian yang dimaksud adalah yang berasal dari lahan yang 

menjadi miliknya maupun milik orang lain yang dikuasai atau di bawah 

penguasaannya. Sedangkan pendapatan dari luar pertanian yaitu seluruh 

pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai pegawai negeri/ABRI, swasta, 

pedagang, buruh penjual jasa, dan lain sebagainya, termasuk buruh tani. 

Badan Pusat Statistik (2003 dalam Habibah, 2008:36) membedakan 

pendapatan menjadi dua yaitu. 

a. Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang merupakan semua penghasilan yang diterima 

dalam bentuk barang atau jasa. Barang dan atau jasa yang diterima dinialai dengan 

harga paar sekalipun tidak diimbangi ataupun transaksi uang yang dinikmati 

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

pembelian barang dengan harga subsidi atau reaksi demi majikan merupakan 

pendapatan berupa barang. 

b. Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya 

sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri 

dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang-barang yang dipelihara 



22 
 

 

dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan 

sosial serta keuntungan sosial. 

4. Tingkat pengeluaran 

Pengeluaran yaitu materi (dalam bentuk rupiah) yang dikeluarkan setiap 

bulan baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan (BPS 2006: 14). 

Pengeluaran dalam penelitian ini yaitu pengeluaran untuk kegiatan pertanian dan 

kegiatan nonpertanian serta pengeluaran untuk pangan dan nonpangan, baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen.  

Tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dapat diamati 

berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk pangan 

dan nonpangan, semakin tinggi persentase pengeluaran untuk nonpangan berarti 

tingkat kesejahteraan bisa dikatakan cukup baik (tinggi). Sebaliknya, apabila 

persentase pengeluaran untuk pangan lebih tinggi daripada nonpangan, berarti 

tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum dapat dikatakan cukup baik karena 

masyarakatnya masih mengutamakan kebutuhan makan (pangan) dibandingkan 

nonmakanan (nonpangan). 

Secara alamiah manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya. 

Kebutuhan manusia tidak terbatas baik jumlah maupun jenisnya. Semakin tinggi 

taraf hidup (kemampuan ekonomi) seseorang,  semakin tinggi pula kemampuan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Maslow dalam Darsono 

(2000:101) mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan, 

antara lain (1) Kebutuhan Jasmaniah, seperti: makan, istirahat, seksual dan 

sebagainya, (2) Kebutuhan keamanan (Rasa aman), seperti: ingin sehat, ingin 
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terhindar dari bahaya, ingin menghilangkan kecemasan, dan lain-lain, (3) 

Kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, seperti ingin berteman, ingin berkeluarga, 

ingin masuk dalam suatu kelompok dan lain-lain, (4) Kebutuhan akan 

penghargaan diri (harga diri), seperti ingin dihargai, ingin dipercaya, dihormati 

oleh orang lain dan lain-lain, (5) Kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan 

untuk mengembangkan potensi diri, bakat keterampilan dan sebagainya. (6)  

Kebutuhan untuk tahu dan mengerti, seperti mencari ilmu yang lebih tinggi 

didorong oleh rasa ingin tahu. (7) Kebutuhan estetis, yaitu kebutuhan untuk 

mengungkapkan rasa seni dalam keindahan. 

5. Kekayaan yang dimiliki 

Kedudukan dalam masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan tersebut disebabkan karena kepemilikan barang-barang yang dianggap 

berharga oleh masyarakat. Soerjono Soekamto (dalam Lastuti, 2002:22) 

mengatakan barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin 

berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa 

tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama atau mungkin 

juga keturunan dari keluarga yang terhormat. 

Seseorang dikatakan mempunyai tingkat sosial ekonomi tinggi yaitu 

apabila orang tersebut mempunyai banyak barang-barang yang berharga, semisal 

tanah yang luas, kepemilikan kendaraan bermotor, barang elektronik, dan jenis 

barang berharga lainnya. Kekayaan yang dimiliki seseorang sebenarnya tidak 

dapat diketahui secara pasti kecuali yang bersangkutan mengatakan secara jelas, 

baik kekayaan yang berupa uang, tanah, atau kepemilikan barang. 
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Arifien (2002: 27) menyebutkan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk 

meliputi jenjang pendidikan, lapangan penghidupan dan ketenagakerjaan, 

penghasilan dan pengeluaran serta kemampuan menguasai lahan dan kualitas 

rumah yang ditempati. Sosial berarti berkenaan dengan masyarakat meliputi 

tempat tanggal lahir, umur, agama, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, 

pendidikan, kegiatan sosial, perilaku anggota keluarga, dan kondisi kesehatan 

keluarga. Sedangkan ekonomi berarti tata kehidupan perekonomian yang meliputi 

matapencaharian, pendapatan, dan keadaan rumah. 

Sesuai pengertian-pengertian tersebut, adapun sosial ekonomi yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu kehidupan sosial ekonomi rumah tangga yang 

terkena jalan tol Ungaran-Bawen yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, 

organisasi sosial, tingkat kesehatan, pengetahuan responden terhadap 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen, matapencaharian, pendapatan, kekayaan 

yang dimiliki, pengeluaran serta aksesibilitas di daerah penelitian. 

2.5. Sosial Ekonomi Rumah Tangga yang Terkena Proyek Jalan Tol 

Ungaran-Bawen 

 Sosial ekonomi yaitu lingkungan yang terdiri dari manusia baik secara 

individu maupun kelompok yang saling berhubungan, sehingga terbentuklah 

komunitas-komunitas sosial dan kegiatan-kegiatan perekonomian. Komunitas 

sosial dan kehidupan ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan kehidupan dimana manusia tersebut berada. Kualitas lingkungan 

sosial ekonomi yang baik yaitu jika kehidupan manusia yang ada di lingkungan 

tersebut secara ekonomi terpenuhi, tidak kekurangan pangan dan sandang, 
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memiliki rumah, berpendidikan, merasa aman dan nyaman, terpenuhinya sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut 

akan dapat terpenuhi dengan cara mereka harus memiliki pekerjaan dan 

pendapatan yang tepat dan memadai (Sunarko, 2007: 71). Sementara itu, menurut 

Soekanto (2002: 45), sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat 

yang berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, 

dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumberdaya. 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat akan selalu mengalami perubahan, 

melalui proses sosial dan interaksi sosial yaitu suatu proses hubungan dan saling 

mempengaruhi, yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan 

kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen menyebabkan adanya perubahan sosial ekonomi pada masyarakat atau 

warga yang bertempat tinggal di sekitar proyek jalan tol. Perubahan sosial 

ekonomi tersebut merupakan pengaruh yang ditimbulkan atau kemungkinan besar 

akan terjadi, yang menyangkut keadaan ekonomi dan sosial warga yang terkena 

proyek jalan tol Ungaran–Bawen. 

Efek atau akibat dari adanya pembangunan jalan tol tersebut menimbulkan 

beberapa permasalahan. Sebagai contoh, permasalahan pada lahan pertanian 

(sawah) yaitu mengenai semakin berkurangnya lahan pertanian yang mereka 

miliki. Daerah permukiman yang secara ekonomis dapat dijadikan tempat usaha 

juga mengalami masalah yang tidak kalah rumit dibanding sektor pertanian. 

Keadaan yang tenteram, damai, ikatan emosional yang tinggi lama kelamaan akan 

menghilang (http://suaramerdeka.com/ index.php/read/cetak/2008/08/08/Dampak-
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Sosial-Ekonomi-Jalan-Tol). Mereka yang pindah pun belum tentu cocok di tempat 

baru secara kultural. Bahkan ikatan emosionalnya dengan warga lama yang sama-

sama pindah pun belum tentu terpelihara sama baiknya di lokasi baru. 

2.6. Penelitian Relevan 

Peneliti memperluas pengetahuan dengan menambahkan penelitian 

terlebih dahulu sebagai pembanding dalam penelitiannya. Pembanding dilihat 

mulai dari judul penelitian, tujuan, variabel, metode, dan hasil penelitian. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anang Widhi 

Nirwansyah (2009) yang berjudul Pemetaan Kondisi Sosial Ekonomi Guru 

Honorer SMA Negeri di Kota Semarang. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Adapun metode yang digunakan yaitu metode 

survey lapangan, dokumentasi, angket dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu kondisi sosial ekonomi guru honorer cukup baik.   

Penelitian lain yaitu yang dilakukan Rini Habibah (2008) yang berjudul 

Karakteristik Sosial Ekonomi Penghuni Perumahan Kalisalak Kelurahan Kauman 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

karakteristik sosial, karakteristik ekonomi dan aksesibilitas. Metode yang 

digunakan yaitu metode angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu 

tingkat pendidikan keluarga tergolong tinggi, partisipasi dalam kegiatan sosial 

juga baik, perilaku anggota keuarga juga tergolong baik, memiliki pendapatan 

tinggi dengan keadaan rumah bersih.  
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Lastuti (2002) juga melakukan penelitian yang mempunyai karakteristik 

hampir sama dengan judul penelitian Kajian Sosial Ekonomi yang Memanfaatkan 

Hutan Mangrove di Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu bentuk hutan mangrove yang dimanfaatkan penduduk 

dan kondisi sosial ekonomi penduduk. Metode yang digunakan yaitu metode 

angket, dokumentasi dan pengamatan langsung ke lapangan. Hasil penelitiannya 

yaitu hutan mangrove dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, tingkat pendapatan tinggi dengan rata-rata Rp 900.000,- perbulan dan 

usaha rehabilitasi dilakukan oleh penduduk setempat bekerjasama denga pihak 

perhutani. Penelitian terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Beberapa Penelitian yang Berkaitan dengan Sosial Ekonomi 

No Judul Oleh Tahun Variabel Metode Kesimpulan 
1. Pemetaan Kondisi 

Sosial Ekonomi 
Guru Honorer SMA 
Negeri di Kota 
Semarang 

Anang Widhi 
Nirwansyah 

2009 a. Kondisi sosial : 
- Pendidikan 

b. Kondisi ekonomi : 
- Pendapatan 
- Jam kerja efektif 
- Pengalaman 

kerja/lama bekerja 
- Pengetahuan 
- pekerjaan 

a. survey 
lapangan 

b. dokumentasi 
c. angket 
d. wawancara 

Kondisi sosial ekonomi guru honorer 
cukup baik. Anggaran APBD sebesar 
20% untuk pendidikan cukup 
berpengaruh dalam peningkatan 
perhatian pemerintah terhadap 
pendidikan termasuk guru honorer 
SMA Negeri di Kota Semarang. 
Pemetaan menggunakan variabel-
variabel sosial ekonomi 
menunjukkan sebaran yan cukup 
merata dalam hal kondisi ekonomi 
responden. Namun, beberapa 
variabel msih memerlukan perbaikan 
salah satunya pada kesesuaian basic 
pendidikan mata pelajaran yang 
diampu. 

2. Karakteristik Sosial 
Ekonomi Penghuni 
Perumahan 
Kalisalak Kelurahan 
Kauman Kecamatan 
Batang Kabupaten 

Rini Habibah 2008 a. karakteristik sosial 
- tempat lahir 
- umur 
- agama 
- status perkawinan 
- jumlah anggota 

a. angket 
b. dokumentasi 

Skor kondisi sosial ekonomi 
penghuni perumahan Kalisalak 
sebesar 3584 berada pada interval 
3295-4392 dalam kategori golongan 
sosial ekonomi atas. Hal ini 
menujukkan bahwa tingkat 
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Batang keluarga 
- pendidikan 
- kegiatan sosial 
- perilaku anggota 

keluarga dan 
kebiasaan 

- kondisi kesehatan 
penghuni 

b. karakteristik 
ekonomi 
- matapencaharian 
- pendapatan 
- keadaan rumah 

c. aksesibilitas 

pendidikan keluarga tergolong 
tinggi, partisipasi dalam kegiatan 
sosial juga baik, perilaku anggota 
keuarga juga tergolong baik, 
memiliki pendapatan tinggi dengan 
keadaan rumah bersih. 

3. Kajian Sosial 
Ekonomi yang 
Memanfaatkan 
Hutan Mangrove di 
Kelurahan Tritih 
Kulon Kecamatan 
Cilacap Utara 

Lastuti 2002 a. bentuk hutan 
mangrove yang 
dimanfaatkan 
penduduk 
- untuk usaha 

budidaya tambak 
- untuk tempat 

rekreasi 
b. kondisi sosial 

ekonomi penduduk 

a. angket 
b. dokumentasi 
c. pengamatan 

langsung 

1. Bentuk pemanfaatan yang 
dilakukan yaitu budidaya ikan 
tambak oleh petani tambak, 
warga sekitar hutan mangrove 
memanfaatkan dengan cara 
eksploitasi langsung untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
berupa pengambilan ikan dari 
perairan hutan mangrove dan 
kayu bakar, selain itu juga 
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- tingkat pendidikan 
- matapencaharian 
- tingkat pendidikan 
- tingkat 

pendapatan 
- kekayaan yang 

dimiliki 

dimanfaatkan untuk tempat 
wisata yang dikelola petugas. 

2. Keadaan sosial ditunjukkan 
dengan adanya perilaku sosial 
penduduk yaitu teknik-teknik 
pemanfaatan yang dilakukan 
secara budidaya atau eksploitasi 
secara langsung, sedangkan 
pengambilan ikan dilakukan 
dengan cara dipancing dan 
dijaring. Tingkat pendapatan 
penduduk yang memanfaatkan 
hutan mangrove tergolong tinggi 
dengan rata-rata Rp 900.000,- 
dalam sebulan. 

3. Penduduk Tritih Kulon tidak 
hanya memanfaatkan hutan 
mangrove tetapi juga mempunyai 
sikap peduli terhadap keberdaan 
hutan mangrove. Usaha 
rehabilitasi dilakukan oleh 
penduduk setempat dengan pihak 
Perhutani, seperti pembibitan dan 
penanaman pohon baru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan (Nazir 2003: 271). Menurut Babbie dalam Sukardi (2003: 53), 

populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan 

secara teoretis menjadi target hasil penelitian. Jadi dengan kata lain populasi yaitu 

keseluruhan obyek yang akan diteliti, yang nantinya menjadi target kesimpulan 

dari hasil akhir suatu penelitian. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, 

populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua desa/kelurahan yang 

terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 

Tabel 3.1. Populasi Penelitian 
No. Kecamatan Desa/Kelurahan 

1 Ungaran Timur 
Kelurahan Beji 
Kelurahan Kalirejo 
Kelurahan Susukan 

2 Bergas 
Kelurahan Karangjati 
Desa Wringinputih 
Kelurahan Ngempon 

3 Pringapus Desa Derekan 
Desa Klepu 

4 Bawen Desa Lemahireng 
Desa Kandangan 

Sumber : http://www.jatengprov.go.id/document=5071/18/02/2012 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber 

data (Sukardi 2003: 54). Dengan kata lain sebuah sampel adalah bagian dari 

populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 desa/kelurahan dari 4 
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kecamatan di Kabupaten Semarang. Adapun desa/kelurahan yang dijadikan 

sampel yaitu Desa Klepu Kecamatan Pringapus dan Kelurahan Beji Kecamatan 

Ungaran Timur. 

Gambar 3.1. Pengambilan Sampel Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

Desa Klepu Kecamatan Pringapus ditetapkan sebagai sampel dimaksudkan 

untuk mewakili daerah permukiman yang terkena pembangunan jalan tol, 

sedangkan Kelurahan Beji dimaksudkan untuk mewakili daerah non 

permukimannya. Pengambilan kedua wilayah tersebut diharapkan mampu 

mewakili tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat kondisi sosial ekonomi 

dari rumah tangga yang terkena pembangunan jalan tol, dari yang hanya lahannya 

saja yang terkena sampai pada rumah yang mereka tinggali terpaksa digusur guna 

pembangunan jala tol Ungaran-Bawen. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau 

dengan kata lain semua objek dalam populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel diambil sebanyak 15% dari 50 KK 

yang terdiri dari 31 KK di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur dan 19 KK 

1. Kecamatan Ungaran Timur 
2. Kecamatan Bergas 
3. Kecamatan Pringapus 
4. Kecamatan Bawen

1. Kelurahan Beji 
2. Kelurahan Kalirejo 
3. Kelurahan Susukan 
4. Kelurahan Karangjati 
5. Desa Wringinputih 
6. Kelurahan Ngempon 
7. Desa Derekan 
8. Desa Klepu 
9. Desa Lemahireng 
10. Desa Kandangan 

1. Kelurahan Beji (daerah Non-
permukiman) 

2. Desa Klepu (daerah permukiman) 
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di Desa Klepu Kecamatan Pringapus. Responden dalam penelitian ini tidak lain 

yaitu Kepala Keluarga (KK) yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen. Banyaknya responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.2. Jumlah Responden di Tiap Daerah Penelitian 

No. Desa/Kelurahan Populasi 
(KK) 

Persentase 
(%) 

Sampel 
(KK) 

1 Kelurahan Beji 207 15% 31 
2 Desa Klepu 130 15% 19 

Jumlah 337 15% 50 
Sumber: Kantor Kelurahan/Desa 

Kualitas penelitian yang kita lakukan dapat ditentukan melalui banyak 

sedikitnya jumlah sampel yang digunakan. Hadi (1996: 54) mengemukakan rumus 

untuk menentukan besarnya jumlah sampel adalah sebagai berikut. 

Bila N ≤ 100 orang, maka n = 50% 

Bila N ≥ 100 orang, maka n = 15% 

Bila N < 30, dilakukan sensus atau seluruh anggota populasi dijadikan sampel. 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir 

2003: 259). Menurut Arikunto (2006: 126), variabel adalah gejala yang bervariasi, 

yang menjadi objek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Penggunaan lahan yang terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen 

a. Lahan sawah 

b. Lahan bukan sawah (Tegalan, Sawah dan Pekarangan) 

c. Permukiman 

2. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang terkena proyek jalan tol Ungaran-

Bawen, dengan rincian sebagai berikut. 

a. Kondisi sosial 

1) Tingkat pendidikan 

2) Organisasi sosial 

3) Tingkat kesehatan 

4) Pengetahuan responden terhadap pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen 

b. Kondisi ekonomi 

1) Matapencaharian 

2) Pendapatan 

3) Kekayaan yang dimiliki 

4) Pengeluaran 

5) Aksesibilitas 

3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel diukur. 

Definisi variabel-variabel penelitian diperlukan untuk menghindari salah 

pengertian dan penafsiran dalam pembahasan. Definisi operasional dalam 

penelitin ini adalah sebagai berikut. 
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1. Lahan sawah 

Lahan sawah yaitu lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya 

ditanami padi sawah tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut 

(BPS 2003: XVI). Lahan sawah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebidang tanah (dalam hektar) yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman 

padi. 

2. Lahan bukan sawah 

Lahan bukan sawah yaitu semua lahan selain lahan sawah yang meliputi 

pekarangan, huma, ladang, tegalan/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, 

danau, rawa, dan lainnya (http://derryariadi.blogspot.com/konsep-dan-definisi-

lahan-sawah-dan-lahan-bukan-sawah.html/25/03/2012). Lahan bukan sawah yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebidang tanah (dalam hektar) yang bukan 

sawah, seperti tegalan, kebun atau pekarangan. 

3. Permukiman 

Permukiman yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul 

dan hidup bersama, tempat dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan-jalan, 

dan sebagainya guna kepentingan hidup mereka (Bintarto 1977 dalam Banowati 

2006:5). Permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tempat yang 

dijadikan sebagai tempat tinggal warga dengan segala fasilitas yang dapat 

menunjang kehidupan sehari-hari. 
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4. Tingkat pendidikan 

Tingkat berarti jenjang (Sunarso dan Retnoningsih 2005: 573). Sedangkan 

pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang internasional, bertujuan, 

disengaja direncanakan, diorganisir dengan sistematis, dievaluasi, dinilai ulang 

untuk menghasilkan prototipe manusia terdidik yang bermutu dan efisien 

(Kartono 1992: 24). Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

ijasah terakhir yang diterima oleh anggota keluarga (ijasah SD, SMP, SMA atau 

Perguruan Tinggi). 

5. Organisasi sosial 

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana 

orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama (Stoner dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi/26/03/2012). Sedangkan organisasi sosial 

adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial/26/03/2012). Organisasi sosial 

yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah pada aktivitas sosial warga 

yang meliputi, mereka menjadi atau pernah menjadi pengurus organisasi 

masyarakat, status mereka dalam kegiatan organisasi masyarakat, kehadiran 

dalam kegiatan organisasi masyarakat, intensitas kehadiran dalam kegiatan 

organisasi msyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan desa. 
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6. Tingkat kesehatan 

Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 29 tahun 1992 tentang 

kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat 

kesehatn yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada pernah tidaknya 

anggota keluarga sakit, jenis sakit apa yang sering diderita, intensitas sakitnya 

bagaimana, tujuan berobat serta akses yang digunakan warga apabila ada anggota 

keluarga mereka yang sakit baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen. 

7. Pengetahuan responden terhadap pembangunan jalan tol Ungaran–Bawen 

Pengetahuan diartikan sebagai fakta atau kondisi mengetahui sesuatu 

dengan baik, yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan (Purwodarminto, 

1990: 817). Pengetahuan responden yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah 

pada tahu atau tidaknya responden mengenai adanya pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen, baik itu melalui sosialisasi maupun dari orang ke orang. 

8. Matapencaharian 

Matapencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf 

hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya 

(Daldjoeni, 1987: 89). Matapencaharian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

matapencaharian pokok dan matapencaharian sampingan yang ditekuni oleh 

bapak selaku kepala keluarga dan ibu baik sebelum maupun setelah pembangunan 

jalan tol Ungaran-Bawen. 
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9. Pendapatan 

Pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh individu atau perusahaan 

dari aktivitasnya, baik dari penjualan produk dan atau jasa 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan/26/03/2012). Pendapatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu penghasilan yang diperoleh dari pendapatan pokok dan 

pendapatan tambahan (dari pekerjaan sampingan) tiap bulannya yang dihitung 

bedasarkan nilai Rupiah. 

10. Kekayaan yang dimiliki 

Kekayaan adalah sama dengan kemampuan untuk terus bertahan hidup 

dengan gaya hidup yang ada, tanpa harus bekerja (http://yusi-

riando.blogspot.com/pengertian-kekayaan-yang-sebenarnya.html/26/03/2012). 

Kekayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai kepemilikan lahan, 

kepemilikan kendaraan, kepemilikan barang elektronik, serta kepemilikan rumah 

yang mereka tinggali baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

11. Pengeluaran 

Pengeluaran yaitu materi (dalam bentuk rupiah) yang dikeluarkan setiap 

bulan baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan (BPS 2006: 14). 

Pengeluaran dalam penelitian ini yaitu pengeluaran sebelum proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen dan pengeluaran sesudah berjalannya proyek jalan tol Ungaran-

Bawen, yang meliputi pengeluaran untuk kegiatan pertanian dan kegiatan 

nonpertanian serta pengeluaran untuk pangan dan nonpangan. 
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12. Aksesibilitas 

Menurut Black (1981: 98), aksesibilitas adalah konsep yang 

menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem 

jaringan transportasi yang menghubungkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

aksesibilitas, antara lain jarak, waktu, biaya dan fasilitas transportasi yang 

digunakan. Aksesibilitas dalam penelitian ini lebih mengenai sarana dan prasarana 

yang digunakan untuk menuju suatu tempat serta jarak tempuh menuju tempat-

tempat tersebut. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir 2003: 74). Adapun metode-metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

a. Metode Kuesioner (schedule) 

Kuesioner (schedule) yaitu sebuah set pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-

jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis (Nazir 2003: 203). 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini diperoleh dari data yang sudah didokumentasikan. Data 

tersebut dapat berupa peta-peta (administrasi, topografi, RUTRK, dan lain-lain), 

data monografi, arsip daerah dan sumber tertulis dari instansi lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

a. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki 

validitas yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat (Arikunto 2006: 168). 

Angket yang dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat menangkap 

data dari variabel yang telah diteliti secara tepat. Pada penelitian ini validitas 

diperoleh dengan menggunakan skor angka yang diperoleh dari jawaban 

pertanyaan pada angket yang diajukan pada responden, sebelum dipergunakan 

untuk memperoleh data penelitian, terlebih dahulu angket tersebut dikonsultasikan 

kepada ahlinya. 

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus korelasi 

product moment: 

rxy = 
Σ Σ Σ

Σ  Σ Σ  Σ  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

N = jumlah responden 

x = skor dari setiap butir 

y = skor total  (Arikunto 2006: 170) 

Cara mengetahui kuesioner yang digunakan valid atau tidak maka r yang 

diperoleh (rhitung) dibandingkan dengan (rtabel) product moment dengan taraf 



41 
 

 

signifikan 5%. Apabila (rhitung) ≥ (rtabel) maka instrumen dikatakan valid, dan 

apabila  (rhitung) ≤ (rtabel)  maka instrumen dikatakan tidak valid. Berdasarkan hasil 

uji coba yang dilakukan, diperoleh hasil perhitungan validitas butir soal nomor 3 

(lampiran 3), diperoleh rhitung = 0,962. Nilai tersebut kemudian dibandingkan 

dengan rtabel pada signifikansi 5% dengan uji 2 sisi. Jumlah responden = 50, maka 

didapat rtabel sebesar 0,279. Karena rhitung > rtabel maka butir soal nomor 3 dikatakan 

valid. Berdasarkan perhitungan validitas butir soal keseluruhan pada lampiran   , 

terdapat 44 butir soal yang valid dan 13 butir soal yang tidak valid. Butir-butir 

soal yang tidak valid tersebut kemudian diubah atau bahkan bisa dihilangkan guna 

penyusunan kuesioner baru, yang nantinya akan dibagikan pada responden. 

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Soal 
Kriteria Nomor soal 

Valid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 50 

Tidak valid 2, 9, 13, 18, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, dan 57 

 
Uji coba validitas dilakukan pada Kepala Keluarga (KK) yang terkena 

proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Sampel untuk uji validitas 

diambil bukan berasal dari lokasi penelitian, melainkan dilakukan di kelurahan 

Susukan. Daerah tersebut diambil karena memiliki karakteristik wilayah yang 

sama dengan daerah sampel penelitian. Jumlah sampel yang diambil untuk uji 

coba validitas adalah 20 Kepala Keluarga (KK) karena jumlah tersebut dianggap 

dapat mewakili tingkat kelayakan soal. 
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b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 2006: 178). Suatu angket dikatakan 

reliabel apabila angket tersebut memberikan indikasi yang stabil dan konsisten 

dari karakteristik yang diteliti. Rumus yang digunakan adalah rumus alpha yaitu 

sebagai berikut.  

r11 = 1  Σσ
σ

     

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2 = jumlah varians butir 

σ1
2       = varians total  (Arikunto 2006: 196). 

Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan dengan harga r11 yang 

dikonsultasikan dengan rtabel product moment menggunakan taraf signifikan 5% 

atau taraf kepercayaan 95%. Jika rhitung ≥ rtabel maka soal bersifat reliabel. 

Berdasarkan hasil analisa pada variabel organisasi sosial didapat nilai alpha 

sebesar 0,775, sedangkan rtabel pada signifikan 5% sebesar 0,279. Nilai alpha lebih 

dari 0,279 maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal tersebut reliabel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 
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3.7 Teknik Analisa Data 

3.7.1. Metode Analisis Peta 

Metode analisis peta digunakan untuk menggambarkan jenis lahan apa saja 

yang terkena pembangunan jalan tol dan seberapa luas lahan yang dilalui jalan tol 

Ungaran-Bawen. Peta yang diperoleh nantinya akan diolah dengan menggunakan 

program arc view 3.3. Output yang dihasilkan dari program ini dapat 

menggambarkan perubahan penggunaan lahan dari sebelum tol sampai setelah 

pembangunan tol, serta seberapa besar luas lahan yang berubah akibat adanya 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 

3.7.2. Metode Analisis Tabel (Tabulasi) 

Analisis tabel dilakukan dengan cara data yang diperoleh diklasifikasikan 

sehingga menjadi susunan urutan data, yang selanjutnya dibuat tabel-tabel, 

kemudian diproses lebih lanjut menjadi perhitungan dalam mengambil atau 

visualisasi data (Arikunto 2006: 208). 

Rumus yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif persentase (DP). Rumusnya yaitu sebagai berikut. 

DP    100% 

Keterangan : 

n = Jumlah jawaban responden 

% = Tingkat persentase jawaban 

N = Jumlah jawaban seluruhnya  (Ali 1987: 184) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Kondisi umum daerah penelitian ini dideskripsikan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai keadaan penelitian dan objek penelitian yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Latar belakang yang dideskripsikan 

meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial daerah penelitian. Daerah penelitian yang 

dimaksud yaitu Desa Klepu Kecamatan Pringapus yang mewakili daerah 

permukiman dan Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur yang mewakili 

daerah nonpermukiman. 

4.1.1.1 Kondisi Fisik Daerah Penelitian 

1) Letak Astronomis 

Daerah penelitian terdiri dari dua wilayah, yaitu Desa Klepu Kecamatan 

Pringapus dan Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 

Letak astronomis Desa Klepu adalah 7º10’02” LS - 7º11’36” LS dan 110º26’37” 

BT - 110º28’42” BT (peta administrasi Desa Klepu). Sedangkan letak astronomis 

Kelurahan Beji adalah 7º9’15” LS - 7º10’15” LS dan 110º25’54” BT - 110º26’16” 

BT (peta administrasi Kelurahan Beji). 

 

 

 



45 
 

 

2) Letak Administrasi 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang terdiri dari 2.476 KK, 

43 RT dan 6 RW. Batas-batas wilayah Desa Klepu adalah sebagai berikut. 

Sebelah Utara  :  Desa Wonorejo dan Gondorio 

Sebelah Timur  :  Desa Pringsari dan Wonoyoso 

Sebelah Selatan :  Desa Derekan dan Kelurahan Pringapus 

Sebelah Barat  :  Kelurahan Ngempon (peta administrasi Desa Klepu). 

Kelurahan Beji secara administrasi merupakan bagian dari Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang terdiri dari 1.772 KK, 51 RT dan 12 

RW. Batas-batas wilayah Kelurahan Beji adalah sebagai berikut. 

Sebelah Utara : Desa Leyangan dan Kalongan 

Sebelah Timur :  Desa Gondorio 

Sebelah Selatan :  Desa Wringinputih dan Kelurahan Karangjati 

Sebelah Barat :   Desa Langensari dan Gedanganak (peta administrasi 

Kelurahan Beji). 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Administrasi Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
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Gambar 4.2. Peta Administrasi Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang 
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3) Kondisi Penggunaan Lahan 

Keseluruhan luas lahan Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol  

yaitu 405,0 ha. Berdasarkan tabel 4.1. jenis penggunaan lahan yang dominan  

yaitu kebun seluas 177,1 ha (43,7%), sedangkan penggunaan lahan yang paling 

kecil yaitu rawa, hanya seluas 0,5 ha, atau sekitar 0,1%. Selebihnya yaitu seluas 

36,4 ha (9,0%) untuk lahan tegalan, seluas 29,9 ha (7,4%) untuk sawah irigasi, 

seluas 77,2 ha (19,1%) untuk sawah tadah hujan, seluas 82,8 ha (20,4%) untuk 

permukiman, dan seluas 1,1 ha (0,3%) untuk mendirikan bangunan. Setelah 

pembangunan jalan tol, luas lahan Desa Klepu menurun menjadi 395,0 ha, dengan 

kebun seluas 173,4 ha (43,%), tegalan seluas 35,5 ha (9,0%), sawah irigasi seluas 

29,9 ha (7,6%), sawah tadah hujan seluas 76,4 ha (19,3%), rawa seluas 0,1 ha 

(0,02%), lahan permukiman seluas 78,6 ha (19,9%) dan lahan untuk bangunan 

seluas 1,1 ha (0,3%). 

Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan Daerah Penelitian 

No Penggunaan 
lahan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 

Luas 
(ha) % Luas 

(ha) % Luas 
(ha) % Luas 

(ha) % 

1 Kebun 177,1 43,7 173,4 43,9 102,2 41,7 91,4 41,4 
2 Tegalan 36,4 9,0 35,5 9,0 - 0 - 0 
3 Sawah irigasi 29,9 7,4 29,9 7,6 87,8 35,9 75,2 34,0 

4 Sawah tadah 
hujan 77,2 19,1 76,4 19,3 - 0 - 0 

5 Rawa 0,5 0,1 0,1 0,02 - 0 - 0 
6 Permukiman 82,8 20,4 78,6 19,9 48,2 19,7 48,0 21,7 
7 Bangunan 1,1 0,3 1,1 0,3 - 0 - 0 

8 Semak/ 
belukar - - - 0 6,8 2,8 6,4 2,9 

Total 405,0 100,0 395,0 100,0 244,0 100,0 221,0 100,0 
Sumber : Analisis Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2000 
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Sementara itu, keseluruhan luas lahan di Kelurahan Beji sebelum 

pembangunan jalan tol yaitu 244,0 ha, yang terbagi atas 102,2 ha (41,7%) untuk 

lahan kebun, 87,8 ha (35,9%) untuk sawah irigasi, 48,2 ha (19,7%) untuk 

permukiman dan 6,8 ha (2,8%) untuk semak/belukar. Setelah pembangunan jalan 

tol keseluruhan luas lahan Kelurahan Beji berubah menjadi 221,0 ha, dengan 

kebun seluas 91,4 ha (41,4%), sawah irigasi seluas 75,2 ha (34,0%), lahan 

permukiman seluas 48,0 ha (21,7%) dan semak/belukar seluas 6,4 ha (2,9%). 
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Gambar 4.3. Peta Penggunaan Lahan Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 
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Gambar 4.4. Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur 

Kabupaten Semarang 
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Sex ratio dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tabel 4.2. dapat disimpulkan 

bahwa sex ratio di Desa Klepu tahun 2012 adalah 96,29 artinya setiap 96 jiwa 

penduduk laki-laki di Desa Klepu tahun 2012 sebanding dengan 100 jumlah 

penduduk perempuan, sedangkan sex ratio di Kelurahan Beji tahun 2012 adalah 

97,30 yang artinya setiap 97 jiwa penduduk laki-laki di Kelurahan Beji pada tahun 

2012 sebanding dengan 100 jumlah penduduk perempuan. 

2) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di daerah penelitian tahun 

2012 ditunjukkan pada tabel 4.3. Jumlah  penduduk menurut tingkat pendidikan 

formal di Kesa Klepu yaitu 7.109 jiwa (89,6%) yang terdiri dari penduduk belum 

tamat SD (15,0%), tidak tamat SD (24,4%), tamat SD (23,0%), tamat SLTP 

(17,1%), tamat SLTA (8,2%), tamat akademi/diploma (1,2%), dan tingkat sarjana 

keatas (0,1%). Sisanya adalah penduduk yang tidak termasuk dalam tingkat 

pendidikan formal, yaitu yang belum sekolah (6,2%) dan TK/Play group (4,2%). 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Daerah Penelitian 

No Pendidikan Klepu Beji 
L P Jml % L P Jml % 

1 Belum Sekolah 233 260 493 6,2 330 380 710 8,53 
2 TK / Play group 189 147 336 4,2 - - - - 
3 Belum tamat SD 585 610 1.195 15,0 437 437 874 10,5 
4 Tidak tamat SD 930 1.004 1.934 24,4 520 555 1.075 12,9 
5 Tamat SD 899 925 1.824 23,0 843 938 1.781 21,4 
6 Tamat SLTP 661 697 1.358 17,1 564 596 1.160 13,9 
7 Tamat SLTA 326 323 649 8,2 997 987 1.984 23,8 

8 Tamat Akademi/ 
Diploma 47 50 97 1,2 198 306 504 6,1 

9 Sarjana keatas 24 28 52 0,7 137 97 234 2,8 
Total 3.894 4.044 7.938 100,0 4.026 4.296 8.322 100,0

Sumber: Data monografi desa tahun 2012 
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Menurut data monografi desa tahun 2012, jumlah penduduk di Kelurahan 

Beji menurut tingkat pendidikan formal yaitu 7.612 jiwa (91,5%) yang terdiri dari 

penduduk belum tamat SD (10,5%), tidak tamat SD (12,9%), tamat SD (21,4%), 

tamat SLTP (13,9%), tamat SLTA (23,8%), tamat akademi/diploma (6,1%), dan 

tingkat sarjana keatas (2,8%). Sisanya yaitu penduduk yang tidak termasuk dalam 

tingkat pendidikan formal, yaitu yang belum sekolah (8,5%). 

3) Jumlah Penduduk Menurut Matapencaharian 

Berdasarkan data monografi Desa Klepu tahun 2012 mayoritas 

matapencaharian penduduk di Desa Klepu yaitu bekerja sebagai pekerja lain-lain 

(37,5%) dan buruh industri (24,9%). Pekerja lain-lain yang dimaksud mencakup 

semua penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah bekerja tetapi belum tercakup 

dalam 12 rincian sebelumnya. Contohnya antara lain yaitu karyawan/karyawati 

kantor-kantor swasta (bank, asuransi, perkebunan, dll), pelayan toko, tukang 

cukur, tukang cuci, tukang las/bengkel, reparasi, guru-guru dan pegawai sekolah 

swasta, dan sebagainya (BPS, 2002: 5). Sedangkan jenis matapencaharian yang 

paling sedikit ditekuni penduduk Desa Klepu yaitu POLRI (0,1%). Jenis 

pekerjaan lain yang ada di Desa Klepu yaitu PNS sebesar 2.1%, TNI sebesar 

0,1%, pegawai swasta sebesar 15,7%, pensiunan sebesar 1,6%, pengusaha sebesar 

0,5%, buruh bangunan sebesar 1,9%, buruh tani sebesar 3,1%, dan petani sebesar 

12,4%.  
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Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Matapencaharian di Daerah Penelitian  

No Mata-
pencaharian 

Klepu Beji 
L P Jml % L P Jml % 

1 PNS 97 28 125 2,1 232 133 365 4,4 
2 TNI 5 0 5 0,1 33 3 36 0,4 
3 POLRI 3 0 3 0,1 15 2 17 0,2 
4 Pegawai Swasta 364 571 935 15,7 1.167 1.068 2.235 26,9 
5 Pensiunan 56 42 98 1,6 35 1 36 0,4 

6 Pengusaha 25 5 30 0,5 37 1 38 0,5 

7 Buruh 
Bangunan 115 0 115 1,9 137 13 150 1,8 

8 Buruh Industri 645 833 1.478 24,9 727 691 1.418 17,0 
9 Buruh Tani 110 78 188 3,2 249 56 305 3,7 
10 Petani 698 37 735 12,7 207 179 386 4,6 
11 Peternak 0 0 0 0,0 26 0 26 0,3 
12 Nelayan 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 
13 Lain-lain 1.007 1.223 2.230 37,5 1.361 1.949 3.310 39,8 

Total 3.125 2.817 5.942 100,0 4.226 4.096 8.322 100,0 
Sumber: Data monografi Desa tahun 2012 

 
Mayoritas matapencaharian penduduk di Kelurahan Beji yaitu sebagai 

pekerja lain-lain (39,8%), sedangkan jenis matapencaharian yang paling sedikit 

ditekuni penduduk Kelurahan Beji yaitu POLRI (0,2%). Jenis pekerjaan lain yang 

ada di Desa Klepu yaitu PNS sebesar 4,4%, TNI sebesar 0,4%, pegawai swasta 

sebesar 26,9%, pensiunan sebesar 0,4%, pengusaha sebesar 0,5%, buruh bangunan 

sebesar 1,8%, buruh industri sebesar 17,0%, buruh tani sebesar 3,7%, petani 

sebesar 4,5%, dan peternak sebesar 0,3%. 

Banyaknya penduduk Desa Klepu yang bekerja sebagai buruh pabrik 

tidak lain karena di Kecamatan Pringapus ini terdapat beberapa pabrik yang cukup 

besar. Desa Klepu sendiri memiliki 56 industri yang terbagi atas industri besar, 

sedang dan kecil. Kondisi demikian berbanding terbalik dengan Kelurahan Beji,  
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menurut data Kecamatan Ungaran Timur dalam angka tahun 2011 tidak terdapat 

satu industripun di wilayah ini.  

Tabel 4.5. Jumlah Industri di Daerah Penelitian 
No Jenis Industri Klepu Beji 
1 Industri Besar (≥ 100 pekerja) 5 - 
2 Industri Sedang (20-99 pekerja) 1 - 
3 Industri Kecil/URT (≤ 19 pekerja) 50 - 

Total 56 - 
Sumber :  Data Kecamatan dalam Angka tahun 2011 

 
4.1.2 Jenis Penggunaan Lahan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol 

Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan peta Rupa Bumi 

Indonesia (RBI) tahun 2000 dan peta rencana jlalan tol Ungaran-Bawen, jenis 

penggunaan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6. Jenis Penggunaan Lahan yang Terkena Proyek Jalan Tol Ungaran-
Bawen Beserta Luasannya di Daerah Penelitian 

No 
Jenis  

Penggunaan 
Lahan 

Klepu Beji 
Luas 
asal 
(ha) 

Luas 
terkena 

(ha) 
% 

Sisa 
Lahan 
(ha) 

Luas 
asal  
(ha) 

Luas 
terkena 

(ha) 
% 

Sisa 
Lahan 
(ha) 

1 Sawah Irigasi - - - - 87,8 12,6 52,5 75,2 

2 Sawah Tadah 
Hujan 77,2 0,8 8,0 76,4 - - - - 

3 Kebun 177,1 3,7 37,0 173,4 102,2 10,8 45,0 91,4 
4 Tegalan 36,4 0,9 9,0 35,5 - - - - 

5 Semak/ 
belukar - - - - 6,8 0,4 1,7 6,4 

6 Rawa 0,5 0,4 4,0 0,1 - - - - 
7 Permukiman 82,8 4,2 42,0 78,6 48,2 0,2 0,8 48,0 

Total 374,0 10,0 100,0 364,0 245,0 24,0 100,0 221,0 
Sumber : Peta Rencana Jalan Tol Ungaran-Bawen 
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Berdasarkan tabel 4.6. total luas lahan yang terkena pembangunan jalan 

tol di Desa Klepu yaitu 10,0 ha. Jenis penggunaan lahan yang paling banyak 

terkena pembangunan jalan tol yaitu lahan permukiman yakni seluas 4,2 atau 

4,2% dari total luas lahan yang terkena dan yang paling kecil yaitu rawa, hanya 

seluas 0,4 ha atau 4,0% dari total luas lahan yang terkena. Selebihnya yaitu sawah 

tadah hujan seluas 0,8 ha atau 8,0%, kebun seluas 3,7 ha atau 37,0% dan tegalan 

seluas 0,9 atau 9,0%. Sementara itu, total lahan yang terkena pembangunan jalan 

tol di Kelurahan Beji yaitu 24,0 ha. Jenis penggunaan lahan yang paling banyak 

terkena pembangunan jalan tol yaitu sawah irigasi, yaitu seluas 12,6 ha atau 

52,5% dari total luas lahan yang terkena dan yang paling sedikit yaitu 

permukiman, hanya 0,2 ha atau 0,8% dari total luas lahan yang terkena. 

Selebihnya yaitu kebun seluas 10,8 atau 45,0% dan semak/belukar seluas 0,4 atau 

1,7% dari total luas lahan yang terkena. 
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4.1.3 Perubahan Luas Kepemilikan Lahan Rumah Tangga yang Terkena 

Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Kepemilikan lahan pada daerah penelitian juga mengalami perubahan, 

baik itu lahan yang digunakan untuk tempat tinggal (permukiman), lahan tegalan, 

maupun lahan sawah. Berikut adalah tabel yang menyajikan rata-rata kepemilikan 

lahan di daerah penelitian. 

Tabel 4.7. Rata-rata Kepemilikan Lahan Rumah Tangga yang Terkena Proyek 
Jalan tol di Daerah Penelitian 

No. 
Jenis 

Penggunaan 
Lahan 

Klepu Beji 
Rata2 (m2) Rata2 (m2) 

Sblm Stlh Perub. Sblm Stlh Perub. 
1 Permukiman 288,5 476,3 187,8 284,6 284,6 - 
2 Lahan Tegalan 336,8 276,3 -60,5 846,8 409,0 -437,7 
3 Lahan Sawah 168,4 210,5 42,1 1234,5 1167,4 -67,1 

Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.7. rata-rata kepemilikan lahan tanah di Desa Klepu 

mengalami kenaikan yakni dari yang semula 288,5 m2 menjadi 476,3 m2. 

Kenaikan tersebut dikarenakan warga menggunakan uang bagi untung untuk 

membeli tanah baru guna menggantikan tanah mereka yang tergusur akibat 

adanya pembangunan  jalan tol Ungaran-Bawen, bisa dikatakan semua responden 

membeli lahan tanah baru yang lebih besar dari luas tanah yang mereka miliki 

terdahulu.  

Kenyataannya yaitu semua responden di Desa Klepu harus pindah karena 

terjadinya penggusuran akibat dibangunnya jalan tol Ungaran-Bawen. Berikut 

adalah tabel yang menunjukkan perpindahan responden akibat adanya 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen di Desa Klepu Kecamatan Pringapus dan 

Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur. 
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Tabel 4.8. Perpindahan Responden Akibat Pembangunan Jalan Tol 
Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Perpindahan Responden 
Jumlah Responden 

Klepu Beji 
F % F % 

RW I  ke RW I 15 79,0 - - 
RW II ke RW II 2 10,5 - - 
RW II ke RW III 2 10,5 - - 

Total 19 100,0 0 0 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.8. terlihat bahwa hanya di Desa Klepu yang 

respondennya mengalami perpindahan tempat tinggal. Sampel yang saya ambil 

adalah mereka yang berpindah tempat tinggal tetapi masih dalam satu wilayah 

(desa). Terlihat bahwa sebanyak 89,5% responden masih dalam satu Rukun 

Warga (RW), atau dengan kata lain mereka hanya berpindah RT saja. Selebihnya 

yaitu sebanyak 10,5% responden memilih untuk pindah RW dari RW II ke RW 

III. Alasan mereka memilih tetap berada di Desa Klepu adalah agar tetap bisa 

bersilaturahmi dengan sanak saudara mereka yang berada disitu. Selain itu, ada 

beberapa responden yang menggunakan tanah mereka yang lain untuk yang 

berada di RT yang berbeda dari RT tempat tinggal mereka dulu. 

Berdasarkan hasil penelitian kenaikan rata-rata kepemilikan lahan juga 

terjadi pada lahan sawah yaitu dari 168,4 m2 menjadi 210,5 m2. Sebenarnya 

kepemilikan lahan sawah di Desa Klepu tidak terlalu terpengaruh dengan adanya 

proyek jalan tol karena sebagian besar responden tidak memiliki lahan sawah, 

hanya beberapa responden saja yang mempunyai lahan sawah. Berbanding 

terbalik dengan kedua lahan tersebut, kepemilikan lahan tegalan justru mengalami 

penurunan. Keadaan tersebut dikarenakan responden yang lahan tegalannya 
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terkena proyek jalan tol memilih lebih menggunakan uang bagi untung untuk 

keperluan lainnya (tidak untuk membeli tegalan lagi). 

Perubahan rata-rata kepemilikan lahan di Kelurahan Beji sangat terlihat 

pada lahan tegalan yang cukup banyak mengalami penurunan. Rata-rata 

kepemilikan lahan tegalan di Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol yaitu 

seluas 846,8 m2. Sedangkan setelah pembangunan jalan tol menurun menjadi 

409,0 m2. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan banyak lahan tegalan di 

kelurahan ini yang terkena pembangunan jalan tol dan tidak sedikit pula 

responden yang memilih menggunakan uang hasil bagi untung untuk keperluan 

lain. Sama dengan lahan tegalan, rata-rata kepemilikan lahan sawah di kelurahan 

ini juga mengalami penurunan, dari yang semula 1234,5 m2 menjadi 1167,4 m2.  

4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 

Jalan Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yang melewati 4 kecamatan dan 

10 desa/kelurahan ini, sudah pasti akan mempengaruhi kondisi sosial dan 

ekonomi rumah tangga di daerah/wilayah yang dilewati, khususnya rumah tangga 

yang lahannya terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen. 

4.1.4.1 Kondisi Sosial Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan Jalan Tol 

Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Kondisi sosial yaitu suatu keadaan atau kenyataan yang menyangkut 

segala sesuatu mengenai masyarakat. Kondisi sosial yang akan dibahas dalam 

penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, organisasi sosial, tingkat kesehatan, dan 

pengetahuan responden mengenai adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 
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1) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan formal Kepala Keluarga di Desa Klepu Kecamatan 

Pringapus dan Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur ditunjukkan pada tabel 

4.9. Tingkat pendidikan formal KK di Desa Klepu yang paling banyak yaitu tamat 

SMA mencapai 42,1%, yang tamat SD sebanyak 36,8%, yang tamat SMP 

sebanyak 15,8% dan yang tamat PT sebanyak 5,3%. Sedangkan pada Kelurahan 

Beji tingkat pendidikan bapak (KK) lebih didominasi oleh tamat SD yang 

mencapai 51,6%, yang tamat SMA sebanyak 22,6%, yang tamat SMP sebanyak 

16,6%, dan yang tidak tamat SD sebanyak 9,7%. 

Tabel 4.9. Tingkat Pendidikan Formal Kepala keluarga 

No. Tingkat 
pendidikan 

Klepu Beji 
F % F % 

1 Tamat PT 1 5,3 - - 
2 Tamat SMA 8 42,1 7 22,6 
3 Tamat SMP 3 15,8 5 16,1 
4 Tamat SD 7 36,8 16 51,6 
5 Tidak tamat - - 3 9,7 

Total 19 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Tingkat pendidikan formal anggota keluarga lain, seperti ibu dan anak 

juga disajikan dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

tingkat pendidikan formal Ibu. 

Tabel 4.10. Tingkat Pendidikan Formal Ibu 

No. Tingkat 
pendidikan 

Klepu Beji 
F % F % 

1 Tamat PT 3 15,8 - - 
2 Tamat SMA 5 26,3 3 9,7 
3 Tamat SMP 3 15,8 7 22,6 
4 Tamat SD 8 42,1 18 58,1 
5 Tidak tamat - - 3 9,7 

Total 19 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
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Berdasarkan tabel 4.10. terlihat bahwa baik di Desa Klepu maupun 

Kelurahan Beji tingkat pendidikan formal ibu didominasi oleh tamat SD yang 

mencapai 42,1% untuk Desa Klepu dan 58,1% untuk Kelurahan Beji. Pada Desa 

Klepu ibu yang tamat SMA sebanyak 26,3%, yang tamat SMP dan tamat PT 

masing-masing sebanyak 15,8%. Sedangkan pada Kelurahan Beji, tingkat 

pendidikan formal ibu yang tamat SMP sebesar 22,6%, yang tamat SMA dan 

tidak tamat SD masing-masing sebesar 9,7%. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan tingkat 

pendidikan formal orang tua di daerah penelitian masih kurang atau bisa dikatakan 

masih rendah. Kondisi demikian terlihat dari masih banyaknya bapak dan ibu 

yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SD saja, terutama ibu. 

Kurangnya tingkat pendidikan berpengaruh pada jenis pekerjaan yang mereka 

tekuni. 

Tingkat pendidikan anak di daerah penelitian cukup beragam, mulai dari 

yang belum sekolah sampai yang sudah tamat Perguruan Tinggi (PT). Sebagian 

besar (84,2%) anak pertama di Desa Klepu masih bersekolah, baik di tingkat 

SMA, SMP, maupun SD. Selebihnya, anak pertama  yang tamat SMA sebanyak 

10,5% dan yang belum sekolah sebanyak 5,3%. Pada anak kedua lebih didominasi 

oleh yang belum dan masih bersekolah yaitu masing-masing sebanyak 36,8%. 

Selebihnya yaitu anak kedua yang tamat PT dan tamat SMA masing-masing 

sebanyak 5,3%. Tingkat pendidikan formal anak ketiga tidak jauh berbeda dengan 

anak kedua yaitu didominasi oleh yang belum dan masih bersekolah masing-

masing sebanyak 10,5%, selebihnya yaitu yang tamat SMA sebanyak 5,3%. 
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Tabel 4.11. Tingkat Pendidikan Formal Anak 

No Tingkat 
Pendidikan 

Klepu Beji 
Anak 1 Anak 2 Anak 3 Anak 1 Anak 2 Anak 3 
F % F % F % F % F % F % 

1 Tamat PT - - 1 5,3 - - 2 6,5 1 3,2 - - 
2 Tamat SMA 2 10,5 1 5,3 1 5,3 9 29,0 8 25,8 3 6,5 
3 Tamat SMP - - - - - - 6 19,4 4 12,9 2 9,7 
4 Tamat SD - - - - - - 2 6,5 1 3,2 - - 
5 Masih sekolah 16 84,2 7 36,8 2 10,5 12 38,7 8 25,8 5 16,1
6 Belum sekolah 1 5,3 7 36,8 2 10,5 - - - - - - 
7 Tidak ada - - 3 15,8 14 73,7 - - 9 29,0 21 67,7

Total 19 100 19 100 19 100 31 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tingkat pendidikan formal anak pertama di Kelurahan Beji juga 

didominasi oleh anak yang masih bersekolah (38,7%). Selebihnya yaitu anak 

ketiga yang tamat SMA sebesar 29,0%, yang tamat SMP sebesar 19,4%, yang 

tamat SD serta tamat PT masing-masing sebesar 6,5%. Pada anak kedua, tingkat 

pendidikan formal terbanyak yaitu tamat SMA dan yang masih bersekolah 

masing-masing sebesar 25,8%. Selebihnya yaitu yang tamat SMP sebesar 12,9%, 

sedangkan yang tamat PT dan tamat SD masing-masing sebesar 3,2%. Pada anak 

ketiga, tingkat pendidikan yang tamat SMA mencapai 6,5%, tingkat pendidikan 

yang tamat SMP 9,7%, dan yang masih bersekolah sebesar 16,1%. 

Pendidikan nonformal juga cukup bermanfaat dalam kehidupan. Namun 

pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memperhatikan keberadaan 

pendidikan nonformal ini, seperti di Desa Klepu, semua responden menyatakan 

mereka tidak pernah sekalipun mengikuti pendidikan nonformal. Berbeda dengan 

Desa Klepu, di Kelurahan Beji masih ada beberapa responden yang menyatakan 

pernah mengikuti pendidikan nonformal seperti pertanian (16,1%) bagi bapak dan 
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kursus memasak (6,5%), kursus menjahit (9,7%), serta pembelajaran melahirkan 

(3,2%) dan KB (6,5%) bagi ibu. 

Ketidakikutsertaan mereka dalam pendidikan nonformal bisa disebabkan 

karena tingkat pendidikan mereka yang kurang (rendah), tidak adanya lembaga 

yang mendukung berdirinya pendidikan nonformal di daerah penelitian dan minat 

mereka yang memang rendah terhadap keberadaan pendidikan nonformal. Berikut 

adalah tabel yang menunjukkan pendidikan nonformal di daerah penelitian. 

Tabel 4.12. Pendidikan Nonformal 

No. Pendidikan 
Nonformal 

Klepu Beji 
Bapak Ibu Bapak Ibu 

F % F % F % F % 
1 Pertanian, perikanan - - - - 5 16,1 - - 
2 Kursus memasak - - - - - - 2 6,5 
3 Kursus menjahit - - - - - - 3 9,7 
4 Pembelaaran melahirkan - - - - - - 1 3,2 
5 Pembelajaran KB - - - - - - 2 6,5 
6 Tidak punya - - - - 26 83,9 23 74,2

Total - - - - 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

 
2) Organisasi Sosial 

Pertemuan rutin yang banyak diikuti oleh warga yaitu pengajian, baik 

bapak maupun ibu. Hampir semua responden mengikuti jenis pertemuan ini. 

Pertemuan ini biasanya diadakan setiap seminggu sekali dan diadakan secara 

bergantian dari rumah ke rumah sesuai dengan gilirannya. Selain pengajian ada 

beberapa responden di Kelurahan Beji yang mengikuti jenis pertemuan lain 

seperti perkumpulan RT yang biasanya diadakan setiap bulan dan GAPOKTAN 

(Gabungan Kelompok Tani) bagi para bapak, serta pertemuan PKK bagi para ibu. 
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kebanyakan dari mereka hanya berstatus sebagai anggota, baik itu bapak maupun 

ibu. (Lampiran 4). 

Pertemuan rutin yang mereka ikuti dirasa sangat bermanfaat, salah 

satunya yaitu sebagai wadah bersilaturahmi dengan warga lain, sehingga dapat 

mempererat hubungan mereka dalam bertetangga. Selain itu juga dapat digunakan 

sebagai tempat menabung, karena biasanya dalam agenda pengajian diselipi 

kegiatan arisan dan tabungan. Arisan dan tabungan tersebutlah yang mereka 

manfaatkan untuk menyimpan uang mereka (tabungan). 

Selain kegiatan tersebut, ada beberapa responden yang memanfaatkan 

bank sebagai tempat untuk menyimpan uang mereka, seperti bank BRI, BPD, 

ataupun Mandiri. Selain sebagai tempat menabung bank-bank tersebut juga 

merupakan tempat deposito dari hasil bagi untung yang mereka peroleh serta 

sebagai tempat meminjam uang apabila mereka kekurangan uang. Selain bank 

terdapat beberapa responden yang meminjam uang pada keluarga/saudara dan 

tetangga/teman. 

Tabel 4.13. Tujuan Meminjam Uang Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan tol Ungaran-Bawen 

No. Tempat 
meminjan 

Klepu Beji 
F % F % 

1 Keluarga/saudara 3 15,8 3 9,7 
2 Tetangga/teman 5 26,3 7 22,6 
3 Badan keuangan (Bank, Koperasi) - - 7 22,6 
4 Tidak pernah 11 57,9 14 45,2 

Total 19 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tujuan responden dalam meminjan uang disaat mereka membutuhkan 

disajikan pada tabel 4.13. Pada Desa Klepu terlihat ada sebanyak 15,8% 

responden yang meminjan uang kepada keluarga/sanak saudara, sebanyak 26,3% 
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responden meminjam kepada tetangga/teman, dan sebanyak 57,9% responden 

mengatakan tidak pernah meminjam kepada siapapun. Sedangkan pada Kelurahan 

Beji ada sebanyak 9,7% responden yang meminjam kepada keluarga/sanak 

saudara, sebanyak masing-masing 22,6% responden meminjam kepada 

tetangga/teman dan badan keuangan (seperti bank atau koperasi) serta sebanyak 

45,2% responden mengatakan tidak pernah meminjam kepada siapapun. 

Tabel 4.14. Intensitas Meminjam Uang Rumah Tangga  yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Intensitas 
pinjam 

Klepu Beji 
F % F % 

1 Sekali - - 1 3,2 
2 Kadang-kadang 8 42,1 13 41,9 
3 Sering - - 3 9,7 
4 Tidak pernah 11 57,9 14 45,2 

Total 19 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Intensitas responden meminjam uang disajikan pada tabel 4.14. Pada 

Desa Klepu sebanyak 42,1% responden mengatakan kadang-kadang saja mereka 

melakukan pinjaman, sedangkan sebanyak 57,9% responden mengatakan tidak 

pernah melakukan pinjaman. Sementara itu, pada Kelurahan Beji. ada sebanyak 

3,2% responden yang hanya sekali melakukan pinjaman, sebanyak 41,9% 

responden mengatakan kadang-kadang mereka pinjam, sebanyak 9,7% responden 

mengatakan sering melakukan pinjaman, dan sebanyak 45,2% responden 

mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman. 

Sesuai dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik di Desa 

Klepu maupun Kelurahan Beji kondisi keuangan keluarga tergolong baik, terlihat 

dari banyaknya responden yang mengatakan mereka tidak pernah meminjam uang 

kepada siapapun. Dengan kata lain pendapatan keluarga yang mereka peroleh 
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cukup untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, bahkan ada beberapa 

responden yang bisa menabung. 

3) Tingkat Kesehatan 

Tingkat kesehatan anggota rumah tangga yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya anggota keluarga yang 

sakit, intensitas sakit dari anggota keluarga, dan tujuan berobat apabila terdapat 

anggota keluarga yang sakit, baik sebelum maupunsetelah berjalannya proyek 

jalan tol. Berikut adalah tabel yang menyajikan keterangan mengenai ada tidaknya 

anggota keluarga yang sakit, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen di daerah penelitian. 

Tabel 4.15. Keterangan Sakit Anggota Keluarga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Keterangan 
Klepu Beji 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Ada 14 73,7 13 68,4 22 71,0 21 67,7 
2 Tidak ada 5 26,3 6 31,6 9 29,0 10 32,3 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa sebelum pembangunan jalan tol, di 

Desa Klepu terdapat 73,7% responden yang mengatakan ada anggota keluarga 

mereka yang sakit dan sebanyak 26,3% responden mengatakan tidak ada anggota 

keluarga mereka yang sakit. Sementara itu, setelah adanya pembangunan jalan tol 

sebanyak 68,4% responden mengatakan ada anggota keluarga mereka yang sakit 

dan sebanyak 31,6% responden mengatakan tidak ada anggota keluarga yang 

sakit. 
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Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol terdapat 71,0% responden 

menyatakan ada anggota keluarga mereka yang sakit. Selebihnya, sebanyak 

29,0% responden menyatakan tidak ada anggota keluarga yang sakit. Setelah 

pembangunan jalan tol terdapat 67,7% responden menyatakan ada anggota 

keluarga mereka yang sakit, dan sebanyak 32,3% responden menyatakan tidak ada 

anggota keluarga mereka yang sakit. 

Tabel 4.16. Intensitas Sakit Anggota Keluarga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Intensitas 
sakit 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Tidak pernah 2 10,5 6 31,6 9 29,0 10 32,3 
2 Kadang-kadang 14 73,7 11 57,9 16 51,6 18 58,1 
3 Sering 3 25,8 2 10,5 6 19,4 3 9,7 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Intensitas sakit anggota keluarga dari rumah tangga yang terkena proyek 

pembangunan jalan tol disajikan pada tabel 4.16. Intensitas sakit yang paling 

dominan dari kedua daerah penelitian yaitu kadang-kadang, sebesar 73,7% 

sebelum pembangunan jalan tol dan 57,9% setelah pembangunan jalan tol untuk 

Desa Klepu. Sedangkan pada Kelurahan Beji terdapat 51,6% sebelum 

pembangunan jalan tol dan 58,1% setelah pembangunan jalan tol. Selebihnya, 

yaitu untuk Desa Klepu dengan intensitas sakit sering sebesar 25,8% sebelum 

pembangunan jalan tol dan sebesar 10,5% setelah pembangunan jalan tol. 

Sedangkan untuk Kelurahan Beji, sekitar 19,4% sebelum pembangunan jalan tol 

dan 9,7% setelah pembangunan jalan tol. 
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Tabel 4.17. Tujuan Berobat Anggota Keluarga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Tujuan 
berobat 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Rumah Sakit 1 5,3 1 5,3 7 22,6 3 9,7 
2 Puskesmas 15 78,9 16 84,2 12 38,7 14 45,2 
3 Klinik - - - - 4 12,9 5 16,1 
4 Lainnya 3 15,8 2 10,5 8 25,8 9 29,0 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Tujuan berobat apabila ada anggota keluarga yang sakit di daerah 

penelitian disajikan pada tabel 4.17. Pada Desa Klepu sebelum pembangunan 

jalan tol, tujuan berobat yang paling dominan yaitu puskesmas (78,9%), begitu 

juga setelah pembangunan jalan tol yaitu sebanyak 84,2%, tujuan berobat ke 

Rumah Sakit sebanyak 5,3%, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan 

tol. Selebihnya, tempat tujuan berobat lainnya (seperti bidan, mantri, dll) 

sebanyak 15,8% sebelum pembangunan jalan tol dan 10,5% setelah pembangunan 

jalan tol. Sedangkan pada Kelurahan Beji, tujuan berobat yang paling dominan 

yaitu puskesmas, sebanyak 38,7% sebelum pembangunan jalan tol dan sebanyak 

45,2% setelah pembangunan jalan tol, tujuan berobat ke Rumah Sakit sebanyak 

22,6% sebelum pembangunan jalan tol dan 9,7% setelah pembangunan jalan tol, 

tujuan berobat ke klinik sebanyak 12,9% sebelum pembangunan jalan tol dan 

sebanyak 16,1% setelah pembangunan jalan tol dan tujuan berobat lainnya 

sebanyak 25,8% sebelum pembangunan jalan tol dan sebanyak 29,0% setelah 

pembangunan jalan tol. 

Meskipun banyak responden (baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol) yang mengatakan bahwa ada anggota keluarga mereka 
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yang sakit, tetapi sebagian besar responden mengatakan sakit yang anggota 

keluarga mereka derita bukanlah jenis sakit yang serius, melainkan hanya sakit 

biasa (ringan) yang banyak diderita orang-orang pada umumnya. Jenis sakit yang 

sering diderita antara lain batuk, pilek, demam, pusing kepala, dan jenis sakit 

ringan lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan di 

daerah penelitian, yakni Desa Klepu dan Kelurahan Beji tergolong cukup bagus, 

terlihat dari jenis penyakit yang diderita hanyalah penyakit ringan. Kenyataan 

adanya pembangunan jalan tol tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kesehatan 

anggota keluarga rumah tangga di Desa Klepu dan Kelurahan Beji. 

4) Pengetahuan Responden Terhadap Adanya Pembangunan Jalan Tol Ungaran-

Bawen 

Pengetahuan responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu apakah 

responden mengetahui tentang adanya pembangunan jalan tol dan berasal dari 

mana sumber informasi mengenai adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen 

diperoleh. 

Tabel 4.18. Pengetahuan Responden Terhadap Pembangunan Jalan Tol 
Ungaran-Bawen 

No. Sumber  Klepu Beji 
F % F % 

1 Sosialisasi 19 100 25 80,6 
2 Media massa - 0 - 0 
3 Orang ke orang - 0 3 9,7 
4 Tidak tahu - 0 3 9,7 

Total 19 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.18. terlihat bahwa dari 19 responden di Desa Klepu, 

semua responden (100%) telah mengetahui akan adanya pembangunan jalan tol 
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Ungaran-Bawen. Para responden memperoleh informasi tersebut melalui 

sosialisasi yang dilakukan pihak kelurahan setempat. Sedangkan di Kelurahan 

Beji, sebesar 9.7% tidak mengetahui adanya pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen. Ketidaktahuan responden tersebut dikarenakan responden tidak hadir 

dalam acara sosialisasi yang diadakan di kantor kelurahan. Selebihnya, sebanyak 

90,3% responden yang mengetahui adanya pembangunan jalan tol diperoleh dari 

sosialisasi sebesar 80,6% dan informasi dari orang ke orang sebesar 9,7%. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi pihak 

kelurahan sangat membantu, terutama dalam hal menyebarluaskan informasi 

mengenai adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Kondisi demikian 

menunjukkan bahwa hubungan sosial antar warga di Desa Klepu dan Kelurahan 

Beji terbina sangat baik. 

4.1.4.2 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga yang Terkena Proyek Jalan Tol 

Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Kondisi ekonomi adalah suatu keadaan atau kenyataan yang dilakukan 

manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat. Kondisi 

ekonomi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi matapencaharian, 

pendapatan, kekayaan yang dimiliki, pengeluaran, dan aksesibilitas di daerah 

penelitian. 

1) Matapencaharian  

Matapencaharian dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel yang 

berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh sebuah rumah tangga, khususnya 

rumah tangga yang terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Matapencaharian 
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disini terdiri dari dua indikator, yakni pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, 

baik bapak maupun ibu. 

Jenis pekerjaan pokok yang ditekuni oleh bapak selaku Kepala Keluarga 

ditunjukkan pada tabel 4.19. Pekerjaan pokok yang paling banyak ditekuni bapak 

di Desa Klepu yaitu jenis pekerjaan lain-lain yang mencapai 26,3%, baik sebelum 

maupun setelah pembangunan jalan tol. Jenis pekerjaan lain yang ditekuni yaitu 

buruh sebanyak 26,3% sebelum pembangunan jalan tol dan 15,8% setelah 

pembangunan jalan tol, PNS sebanyak 15,8% baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol dan wiraswasta sebanyak 10,5% sebelum pembangunan 

jalan tol dan 15,8% setelah pembangunan jalan tol. 

Jenis pekerjaan pokok yang paling dominan di Kelurahan Beji yaitu 

buruh sebanyak 54,8% baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. Jenis 

pekerjaan pokok lain yang ditekuni yaitu petani sebanyak 22,6% sebelum 

pembangunan jalan tol dan 25,8% setelah pembangunan jalan tol, wiraswasta 

sebanyak 12,9% baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol, pegawai 

swasta sebanyak 3,2% sebelum pembangunan jalan tol dan jenis pekerjaan lain-

lain sebanyak 6,5% baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Tabel 4.19. Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga 

No. Pekerjaan 
pokok 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 PNS 3 15,8 3 15,8 - - - - 
2 Wiraswasta 2 10,5 3 15,8 4 12,9 4 12,9 
3 Pegawai swasta - - 1 5,3 1 3,2 - - 
4 Buruh 5 26,3 3 15,8 17 54,8 17 54,8 
5 Petani - - - - 7 22,6 8 25,8 
6 Lain-lain 9 47,4 9 47,4 2 6,5 2 6,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
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Berdasarkan tabel 4.20. terlihat bahwa sebagian besar ibu tidak 

mempunyai pekerjaan, yaitu sebanyak 52,6% ibu di Desa Klepu, baik sebelum 

maupun setelah pembangunan jalan tol dan sebanyak 51,6% ibu di Kelurahan 

Beji, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. Selebihnya yaitu 

sebanyak 31,6% sebagai buruh, sebanyak 5,3% sebagai PNS dan wiraswasta di 

Desa Klepu. Sedangkan di Kelurahan Beji sebanyak 35,5% sebagai buruh, 

masing-masing 6,5% sebagai wiraswasta dan pekerja lain-lain. 

Tabel 4.20. Pekerjaan Pokok Ibu 

No Pekerjaan 
pokok 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 PNS 1 5,3 1 5,3 - - - - 
2 Wiraswasta 1 5,3 2 10,5 2 6,5 2 6,5 
3 Buruh 6 31,6 6 31,6 11 35,5 11 35,5 
4 Lain-lain 1 5,3 - - 2 6,5 2 6,5 
5 Tdk memp. pekerjaan 10 52,6 10 52,6 16 51,6 16 51,6 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi jenis pekerjaan yang 

ditekuni oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Klepu, sebagian besar 

bapak bekerja sebagai pekerja lain-lain, yang artinya penghasilan yang mereka 

terima tidak selalu sama tiap bulannya. Sedangkan di Kelurahan Beji selain 

tingkat pendidikan yang rendah, keberadaan industri di daerah tersebut juga 

berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang ditekuni. Karena tingkat pendidikan 

yang rendah pula sebagian besar bapak hanya bekerja sebagai buruh industri. 

Penghasilan yang mereka terima sebagai buruh pun tidak seberapa. Kondisi 

tersebut juga berlaku pada ibu, baik di Desa Klepu maupun di Kelurahan Beji. 
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Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan banyak ibu yang tidak mempunyai 

pekerjaan. 

Selain pekerjaan pokok, terdapat beberapa warga yang mempunyai 

pekerjaan sampingan. Tabel 4.21. menunjukkan jenis pekerjaan sampingan yang 

ditekuni bapak selaku Kepala Keluarga. Kepala Keluarga di Desa Klepu sebagian 

besar (68,4%) tidak mempunyai pekerjaan sampingan, baik sebelum maupun 

setelah pembangunan jalan tol. Namun, ada beberapa kepala keluarga yang 

mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani (10,5%) dan pekerja lain-lain 

sebesar 21,1%, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Berbeda dengan Desa Klepu, Kepala Keluarga di Kelurahan Beji cukup 

banyak yang mempunyai pekerjaan sampingan. Jenis pekerjaan sampingan yang 

paling banyak ditekuni sebelum pembangunan jalan tol yaitu sebagai petani 

sebanyak 67,7%, wiraswasta dan pekerja lain-lain masing-masing sebanyak 3,2%. 

Sedangkan setelah adanya pembangunan jalan tol sebagian besar Kepala Keluarga 

(71,0%) tidak mempunyai pekerjaan sampingan lagi karena sebagian besar lahan 

sawah mereka digunakan untuk pembangunan jalan tol. Selebihnya, sebanyak 

22,6% bekerja sebagai petani, dan 3,2% bekerja sebagai wiraswasta dan pekerja 

lain-lain. 

Tabel 4.21. Pekerjaan Sampingan Kepala Keluarga 

No Pekerjaan 
sampingan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Wiraswasta - - - - 1 3,2 1 3,2 
2 Petani 2 10,5 2 10,5 21 67,7 7 22,6 
3 Lain-lain 4 21,1 8 42,1 1 3,2 1 3,2 
4 Tdk memp. pekerjaan 13 68,4 9 47,4 8 25,8 22 71,0 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
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Jenis pekerjaan sampingan yang ditekuni ibu ditunjukkan pada tabel 4.21. 

Pada kedua daerah penelitian sebagian besar ibu tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan, yaitu sebanyak 84,2% untuk Desa Klepu dan 93,5% untuk Kelurahan 

Beji, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. Selebihnya, di Desa 

Klepu sebanyak 15,8% sebagai pekerja lain-lain, baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol. Sedangkan di Kelurahan Beji sebanyak 3,2% sebagai 

pekerja lain-lain baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol dan 3,2% 

sebagai wiraswasta setelah pembangunan jalan tol. 

Tabel 4.22. Pekerjaan Sampingan Ibu 

No Pekerjaan 
sampingan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Wiraswasta - - - - - - 1 3,2 
2 Petani - - - - 1 3,2 - - 
3 Lain-lain 3 15,8 3 15,8 1 3,2 1 3,2 
4 Tdk memp. pekerjaan 16 84,2 16 84,2 29 93,5 29 93,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

 
Pembangunan jalan tol cukup mempengaruhi jenis pekerjaan sampingan 

yang ditekuni responden. Pada Desa Klepu terdapat beberapa responden yang 

menggunakan uang hasil bagi untung untuk mendirikan kos-kosan bagi para 

pekerja pabrik, bahkan ada juga responden yang membangun tempat futsal dan 

jasa persewaan sound sistem. Sedangkan pada Kelurahan Beji, pembangunan 

jalan tol menyebabkan banyak lahan sawah yang hilang. Banyaknya lahan sawah 

yang hilang megakibatkan hilang pula pendapatan tambahan yang mereka 

peroleh. Kondisi demikian menyebabkan perubahan pendapatan keluarga yang 

mereka peroleh setiap bulannya. 
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2) Pendapatan 

Pendapatan keluarga diperoleh dari hasil penjumlahan antara pendapatan 

pokok dan pendapatan sampingan, baik dari bapak maupun ibu. Pendapatan rata-

rata keluarga yang terkena proyek pembangunan jalan tol di Desa Klepu sebelum 

pembangunan jalan tol sebesar Rp 2.992.000,- dan setelah pembangunan jalan tol 

sebesar Rp 5.366.000,-. Terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata keluarga 

tersebut disebabkan karena terdapat 1 responden (5,3%) yang mempunyai 

pendapatan keluarga sangat tinggi yaitu mencapai Rp 32.700.000,-. Jumlah 

tersebut diperoleh dari hasil usaha futsal yang responden kelola. Berdasarkan 

keterangan responden dari hasil usaha futsal tiap bulan rata-rata mendapatkan 

sekitar Rp 30.000.000,-. 

Tabel 4.23. Pendapatan Keluarga Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No Pendapatan 
keluarga 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 2.500.000 7 36,8 5 26,3 21 67,7 14 45,2 
2 2.500.000 - < 4.000.000 7 36,8 4 21,1 8 25,8 13 41,9 
3 4.000.000 - < 5.500.000 2 10,5 3 15,8 1 3,2 3 9,7 
4 5.500.000 - < 7.000.000 3 15,8 5 26,3 - - - - 
5 ≥ 7.000.000 - - 2 10,5 1 3,2 1 3,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pendapatan keluarga rumah 

tangga yang terkena jalan tol di Desa Klepu mengalami kenaikan. Adanya 

pembangunan jalan tol mempengaruhi jenis pekerjaan sampingan yang ditekuni 

para responden. Tidak sedikit dari mereka menggunakan uang hasil bagi untung 

untuk mendirikan kos-kosan bagi para pekerja pabrik. Selain itu juga ada dari 
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mereka yang menggunakan uang hasil bagi untung untuk usaha lainnya seperti 

mendirikan tempat futsal dan penyewaan sound sistem. Hasil yang mereka 

peroleh dari usaha tersebut sudah pasti akan menaikkan pendapatan yang mereka 

peroleh tiap bulannya.  

Sebelum pembangunan jalan tol pendapatan keluarga tertinggi mencapai 

Rp 6.125.000,- dan setelah pembangunan jalan tol mencapai Rp 32.700.000,-. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, nominal pendapatan keluarga tersebut 

diperoleh dari usaha futsal yang responden kelola, dimana setiap bulannya bisa 

mencapai Rp 30.000.000,-. Sedangkan pendapatan keluarga terendah yaitu 

sebesar Rp 1.000.000,-, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Kelurahan Beji, pendapatan rata-rata keluarga yang terkena jalan tol 

sebelum pembangunan jalan tol sebesar Rp 2.514.000,- dan setelah pembangunan 

jalan tol sebesar Rp 2.847.000,-. Besarnya pendapatan rata-rata keluarga tersebut 

bisa dikatakan bukan pendapatan rata-rata keluarga yang sebenarnya karena 

besarnya nominal tersebut terpengaruh oleh adanya 1 responden yang mempunyai 

pendapatan jauh berbeda dari lainnya, yakni mencapai Rp 11.900.000,- untuk 

sebelum pembangunan jalan tol dan Rp 12.150.000,-  untuk setelah pembangunan 

jalan tol. Meskipun pendapatan tertinggi di daerah ini cukup besar yakni Rp 

11.900.000,- sebelum pembangunan jalan tol dan Rp 12.150.000,- setelah 

pembangunan jalan tol, tetapi secara umum pendapatan keluarga rumah tangga 

yang terkena proyek jalan tol di Kelurahan Beji bisa dikatakan menurun. 

Banyaknya lahan sawah yang tergusur mengakibatkan jumlah pendapatan 

keluarga berkurang karena mereka harus kehilangan pekerjaan sampingan yang 
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selama ini mereka kerjakan. Berdasarkan hasil penelitian, dari 31 responden 

terdapat 21 responden yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani. Dari 

jumlah tersebut terdapat 15 responden yang harus kehilangan penghasilan 

tambahan mereka akibat lahan sawah yang digusur. Besarnya pendapatan tertinggi 

tersebut diperoleh dari usaha di luar bidang pertanian yaitu usaha tempat fitnes, 

bengkel serta cucian motor dan mobil. Sedangkan pendapatan keluarga terendah 

sebelum pembangunan jalan tol yaitu sebesar Rp 787.000,- dan setelah 

pembangunan jalan tol sebesar Rp 600.000,-. Turunnya nominal tersebut tidak 

lain disebabkan oleh hilangnya penghasilan tambahan responden sebagai petani. 

Pendapatan keluarga rumah tangga yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen disajikan pada tabel 4.23. Terlihat sebanyak 36,8% pendapatan 

keluarga di Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol berada pada masing-

masing rentang pendapatan kurang dari Rp 2.500.000,- dan  Rp 2.500.000,- 

sampai kurang dari Rp 4.000.000,-. Selebihnya, sebanyak 10,5% berada pada 

rentang pendapatan Rp 4.000.000,- sampai kurang dari Rp 5.500.000,- dan 15,8% 

berada pada rentang pendapatan Rp 5.500.000,- sampai kurang dari Rp 

7.000.000,-. Setelah pembangunan jalan tol sebanyak 26,3% masing-masing 

berada pada rentang pendapatan kurang dari Rp 2.500.000,- dan Rp 5.500.000,- 

sampai kurang dari Rp 7.000.000,-, sebanyak 21,1% berada pada rentang 

pendapatan Rp 2.500.000,- sampai kurang dari Rp 4.000.000,-, sebanyak 15,8% 

berada pada rentang pendapatan Rp 4.000.000,- sampai kurang dari Rp 

5.500.000,-, dan sebanyak 10,5% berada pada rentang pendapatan lebih dari Rp 

7.000.000,-. 
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Pendapatan keluarga di Kelurahan Beji didominasi pada rentang 

pendapatan kurang dari Rp 2.500.000,- yang mencapai 67,7% sebelum 

pembangunan jalan tol dan sebesar 45,2% setelah pembangunan jalan tol. 

Sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 25,8% berada pada rentang pendapatan 

Rp 2.500.000,- sampai kurang dari Rp 4.000.000,-, sedangkan sebanyak 3,2% 

masing-masing berada pada rentang Rp 4.000.000,- sampai kurang dari Rp 

5.500.000,- dan rentang pendapatan lebih dari Rp 7.000.000,-. Setelah 

pembangunan jalan tol sekitar 41,9% berada pada rentang pendapatan Rp 

2.500.000,- sampai kurang dari Rp 4.000.000,-, sebanyak 9,7% berada pada 

rentang pendapatan Rp 4.000.000,- sampai kurang dari Rp 5.500.000,- dan 

sebanyak 3,2% berada pada rentang pendapatan lebih dari Rp 7.000.000,-. 

3) Kekayaan yang Dimiliki 

Kekayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kepemilikan rumah (tanah dan bangunan rumah), lahan (tegalan, sawah, dan 

pekarangan), kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil pribadi dan kendaraan 

lainnya seperti angkutan umum, mobil dinas, dll), dan barang elektronik 

(radio/tape, VCD/DVD, televisi, handphone dan barang elektronik lainnya seperti 

kulkas, mesin cuci, dll). 

a. Kepemilikan Rumah 

Kepemilikan rumah dalam penelitian ini terdiri dari luas tanah, luas 

bangunan, sifat bangunan dan cara penguasaan rumah. Luas tanah maupun 

bangunan di Desa Klepu mengalami peningkatan karena hasil bagi untung yang 

mereka terima cukup banyak sehingga mampu untuk membeli tanah dan 
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mendirikan bangunan yang lebih luas dari sebelumnya. Peningkatan terlihat dari 

luas tanah terkecil sebelum pembangunan jalan tol yaitu 100 m2 sedangkan luas 

bangunan terkecil yaitu 70 m2. Setelah pembangunan jalan tol luas tanah terkecil 

menjadi 200 m2 dan luas bangunan terkecil menjadi 100 m2. Selain itu juga terihat 

dari rata-rata luas tanah yang dimiliki, yakni sebelum pembangunan jalan tol yaitu 

288,5 m2, sedangkan setelah pembangunan jalan tol menjadi 476,3 m2 serta 

terdapat beberapa responden yang rumahnya semula hanya terbuat dari kayu atau 

tidak permanen, setelah pembangunan jalan tol semua rumah telah menjadi 

permanen. 

Tabel 4.24. menunjukkan luas tanah yang digunakan untuk mendirikan 

rumah. Sebelum pembangunan jalan tol, sebanyak 47,4% responden di Desa 

Klepu mempunyai tanah seluas 250 m2 sampai kurang dari 400 m2, sedangkan 

sebanyak 26,3% responden masing-masing mempunyai tanah seluas kurang dari 

250 m2 dan seluas 400 m2 sampai kurang dari 550 m2. Setelah pembangunan jalan 

tol, sebanyak 31,6% responden mempunyai tanah seluas 400 m2 sampai kurang 

dari 550 m2, sebanyak 26,3% responden mempunyai tanah seluas 550 m2 sampai 

kurang dari 700 m2, sebanyak 15,8% responden masing-masing mempunyai tanah 

seluas kurang dari 250 m2 dan seluas 250 m2 sampai kurang dari 400 m2, serta 

sebanyak 10,5% responden mempunyai tanah seluas lebih dari 700 m2. 

Kelurahan Beji tidak ada perubahan luas tanah baik sebelum maupun 

setelah pembangunan jalan tol, karena pada kelurahan ini yang terkena bukanlah 

rumah yang mereka tinggali melainkan pada lahan-lahan yang mereka miliki. 

Luas tanah terkecil pada desa ini yaitu 70 m2, sedangkan luas tanah yang terbesar 
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mencapai 600 m2. Rata-rata luas tanah yang dimiliki responden yaitu 284,65 m2, 

baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Berdasarkan tabel 4.23. kepemilikan tanah yang paling banyak (51,6%) 

yaitu seluas 250 m2 sampai kurang dari 400 m2. Selebihnya, sebanyak 32,3% 

responden mempunyai tanah seluas kurang dari 250 m2, sebanyak 9,7% responden 

mempunyai luas tanah antara 400 m2 sampai kurang dari 550 m2, serta sebanyak 

3,2% responden masing-masing mempunyai tanah seluas 550 m2 sampai kurang 

dari 700 m2 dan seluas lebih dari 700 m2. 

Tabel 4.24. Luas Tanah Untuk Rumah Warga yang Terkena Pembangunan Jalan 
Tol Ungaran-Bawen 

No. Luas Tanah 
(m2) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 250 5 26,3 3 15,8 10 32,3 10 32,3 
2 250 - < 400 9 47,4 3 15,8 16 51,6 16 51,6 
3 400 - < 550 5 26,3 6 31,6 3 9,7 3 9,7 
4 550 - < 700 - - 5 26,3 1 3,2 1 3,2 
5 ≥ 700 - - 2 10,5 1 3,2 1 3,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Rata-rata luas bangunan rumah di Desa Klepu yaitu 192,63 sebelum 

pembangunan jalan tol dan 322,63 setelah pembangunan jalan tol. Tabel 4.25 

menyajikan luas bangunan rumah di daerah penelitian. Pada Desa Klepu luas 

bangunan rumah sebelum pembangunan jalan tol  didominasi rentang luas kurang 

dari 210  m2 yang mencapai 63,2% responden. Selebihnya, sebanyak 31,6% 

responden mempunyai luas bangunan rumah antara 210 m2 sampai kurang dari 

350  m2, dan sebanyak 5,3% responden mempunyai luas bangunan rumah antara 

490  m2 sampai kurang dari 630 m2. Setelah pembangunan jalan tol luas bangunan 

rumah tetap didominasi rentang kurang dari 210  m2 yakni sebesar 52,6% 
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responden. Kemudian sebanyak 10,5% responden mempunyai luas bangunan 

rumah antara 210 m2 sampai kurang dari 350 m2, sebanyak 15,8% responden 

masing-masing mempunyai luas bangunan rumah antara 350 m2 sampai kurang 

dari 490 m2 dan seluas 490 m2 sampai kurang dari 630 m2, sedangkan sebesar 

5,3% responden mempunyai luas bangunan rumah lebih dari 630 m2. 

Luas bangunan rumah di Kelurahan Beji juga tidak mengalami perubahan 

baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. Luas bangunan terkecil 

yaitu 60 m2, sedangkan luas bangunan terbesar mencapai 600 m2. Rata-rata luas 

bangunan di daerah ini yaitu 240,1 m2, baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol. Berdasarkan tabel 4.24. sebanyak 45,2% responden 

mempunyai luas bangunan rumah kurang dari 210  m2, sebanyak 41,9% 

responden mempunyai luas bangunan rumah antara 210 m2 sampai kurang dari 

350 m2, serta sebanyak 6,5% responden masing-masing mempunyai luas 

bangunan rumah antara 350 m2 sampai kurang dari 490 m2 dan seluas 490 m2 

sampai kurang dari 630 m2. 

Tabel 4.25. Luas Bangunan Rumah Warga yang Terkena Pembangunan Jalan Tol 
Ungaran-Bawen 

No. Luas bangunan 
(m2) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 210 12 63,2 10 52,6 14 45,2 14 45,2 
2 210 - < 350 6 31,6 2 10,5 13 41,9 13 41,9 
3 350 - < 490 - - 3 15,8 2 6,5 2 6,5 
4 490 - < 630 1 5,3 3 15,8 2 6,5 2 6,5 
5 ≥ 630 - - 1 5,3 - - - - 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Sifat bangunan yang mengalami perubahan yaitu pada Desa Klepu. 

Sebelum pembangunan jalan tol, sifat bangunan rumah di Desa Klepu sebanyak 
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84,2% adalah permanen, sedangkan yang tidak permanen sebesar 15,8%. Setelah 

pembangunan jalan tol, semua (100%) bangunan rumah menjadi permanen. 

Sedangkan pada Kelurahan Beji, baik sebelum maupun setelah pembangunan 

jalan tol, 100% bangunan bersifat permanen. 

Tabel 4.26. Sifat Bangunan Rumah Warga yang Terkena Pembangunan Jalan Tol 
Ungaran-Bawen 

No. Sifat 
bangunan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Permanen 16 84,2 19 100 31 100 31 100 
2 Tidak permanen 3 15,8 - - - - - - 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Tabel 4.27. menunjukkan cara responden dalam memperoleh rumah yang 

mereka huni. Sebelum pembangunan jalan tol, di Desa Klepu hampir semua 

rumah (94,7%) diperoleh dari warisan orang tua. Selebihnya, sebanyak 5,3% 

rumah diperoleh dengan cara membeli. Berbanding terbalik dengan keadaan 

sebelum pembangunan jalan tol, setelah pembangunan jalan tol hampir semua 

rumah (89,5%) diperoleh dengan cara membeli. Perubahan tersebut dikarenakan 

rumah yang mereka huni sebelum jalan tol terpaksa digusur guna pembangunan 

jalan tol, sehingga mereka harus membeli rumah yang baru untuk tempat tinggal 

mereka. Selebihnya, sebanyak 10,5% rumah diperoleh dari warisan orang tua. 

Sedangkan pada Kelurahan Beji, rumah yang diperoleh dari warisan mempunyai 

persentase sebesar 74,2% dan rumah yang diperoleh dengan cara membeli sebesar 

25,8%, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 
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Tabel 4.27. Cara Penguasaan Rumah Warga yang Terkena Pembangunan Jalan 
Tol Ungaran-Bawen 

No. Cara 
Penguasaan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Warisan 18 94,7 2 10,5 23 74,2 23 74,2 
2 Membeli 1 5,3 17 89,5 8 25,8 8 25,8 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

b. Kepemilikan Lahan 

Kepemilikan lahan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan lahan 

tegalan, lahan sawah, dan lahan pekarangan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa 

Klepu, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol, sebagian besar 

responden tidak memiliki lahan tegalan ataupun lahan sawah, bahkan untuk lahan 

pekarangan, tidak ada responden yang memiliki lahan pekarangan, begitu juga di 

Kelurahan Beji. Sementara itu, pada Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan 

tol, dari 31 responden terdapat 18 responden yang memiliki lahan tegalan, tetapi 

karena adanya pembangunan jalan tol jumlah responden yang memiliki lahan 

tegalan berkurang menjadi 8 responden. Sedangkan untuk kepemilikan lahan 

sawah sebelum pembangunan jalan tol, dari 31 responden sebanyak 28 responden 

memiliki lahan sawah, tetapi karena ada pembangunan jalan tol, responden yang 

memiliki lahan sawah menjadi 16 responden. Penurunan tersebut dikarenakan 

hanya sedikit responden yang menggunakan uang hasil bagi untung untuk 

membeli lahan kembali, mereka lebih cenderung menggunakannya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Tabel 4.28. menyajikan luas kepemilikan lahan tegalan rumah tangga 

yang terkena jalan tol. Pada Desa Klepu, sebelum pembangunan jalan tol terdapat 
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10,5% responden yang masing-masing mempunyai lahan tegalan seluas 500 m2 

sampai kurang dari 1.000 m2 dan seluas 1.000 m2 sampai kurang dari 1.500 m2. 

Setelah pembangunan jalan tol jumlah responden yang memiliki lahan tegalan 

bertambah sebanyak 2 responden yakni responden yang masing-masing 

mempunyai lahan tegalan kurang dari 500 m2 dan seluas 1.500 m2 sampai kurang 

dari 2.000 m2. Sementara itu, rata-rata luas lahan tegalan di daerah ini yaitu 

336,84 m2 sebelum pembangunan jalan tol dan 276,32 m2 setelah pembangunan 

jalan tol. 

Kelurahan Beji terdapat 22,6% responden yang memiliki lahan tegalan 

seluas 500 m2 sampai kurang dari 1.000 m2. Persentase tersebut merupakan 

persentase tertinggi kepemilikan lahan tegalan sebelum pembangunan jalan tol. 

Selebihnya, sebanyak 12,9% responden memiliki lahan tegalan seluas 1.000 m2 

sampai kurang dari 1.500 m2, sebanyak 6,5% responden memiliki lahan tegalan 

seluas 1.500 m2 sampai kurang dari 2.000 m2, dan sebanyak 16,1% responden 

yang memiliki lahan tegalan seluas lebih dari 2.000 m2. Kemudian setelah 

pembangunan jalan tol jumlah responden yang memiliki lahan tegalan justru 

menjadi berkurang sekitar 10 responden. Persentase tertinggi kepemilikan lahan 

tegalan setelah pembangunan jalan tol yaitu sebesar 12,9%, dengan lahan tegalan 

seluas 1.000 m2 sampai kurang dari 1.500 m2. Selebihnya, sebanyak 3,2% 

responden memiliki lahan tegalan seluas 500 m2 sampai kurang dari 1.000 m2 dan 

9,7% responden memiliki lahan tegalan seluas lebih dari 2,000 m2. Adapun rata-

rata luas lahan tegalan di daerah ini yaitu 846,77 m2 sebelum pembangunan jalan 

tol dan 409,03 m2 setelah pembangunan jalan tol. 
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Tabel 4.28. Luas Kepemilikan Lahan Tegalan Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Luas tegalan 
(m2) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 500 - - 1 5,3 - - - - 
2 500 - < 1.000 2 10,5 2 10,5 7 22,6 1 3,2 
3 1.000 - < 1.500 2 10,5 2 10,5 4 12,9 4 12,9 
4 1.500 - < 2.000 - - 1 5,3 2 6,5 - - 
5 ≥ 2.000 1 5,3 - - 5 16,1 3 9,7 
6 Tidak punya 14 73,7 13 68,4 13 41,9 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Cara penguasaan lahan tegalan rumah tangga yang terkena proyek jalan 

tol Ungaran-Bawen ditunjukkan pada  tabel 4.29. Pada Desa Klepu, sebelum 

pembangunan jalan tol sebanyak 21.1% responden mendapatkan lahan tegalan 

dari warisan orang tua, dan sebanyak 10,5% responden memperoleh lahan tegalan 

dengan cara membeli. Setelah pembangunan jalan tol, baik responden yang 

memperoleh lahan tegalan dari warisan orang tua maupun dengan cara membeli 

mempunyai persentase masing-masing sebesar 15,8%. 

Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 51,6% 

responden memperoleh lahan tegalan dari warisan orang tua, dan sebanyak 6,5% 

responden memperolah lahan tegalan dengan cara membeli. Setelah pembangunan 

jalan tol, hanya terdapat 3,2% responden yang memperoleh lahan tegalan dari 

warisan orang tua, selebihnya sebanyak 22,6% responden memperolehnya dengan 

cara membeli. Perubahan tersebut terjadi karena lahan tegalan yang dulu mereka 

miliki dari hasil warisan orang tua tergusur karena adanya pembangunan jalan tol, 

sehingga untuk memiliki lahan tegalan kembali mereka harus mendapatkannya 

dengan cara membeli. 
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Tabel 4.29. Cara Penguasaan Tegalan Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Cara 
penguasaan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Warisan 4 21,1 3 15,8 16 51,6 1 3,2 
2 Membeli 2 10,5 3 15,8 2 6,5 7 22,6 
3 Tidak punya 13 68,4 13 68,4 13 41,9 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Jenis tanaman pada lahan tegalan yang dimiliki rumah tangga yang 

terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen ditunjukkan pada tabel 4.30. Terlihat 

bahwa tanaman sengon lebih mendominasi dibandingkan jenis tanaman lainnya. 

Pada Desa Klepu, sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 21,1% responden 

menanam sengon pada lahan tegalan mereka, sedangkan sebanyak 10,5% 

responden menanam jenis tanaman lain-lain (seperti ketela). Setelah 

pembangunan jalan tol sebanyak 15,8% responden menanam sengon pada lahan 

tegalan mereka, sebanyak 5,3% responden menanam jati, dan 10,5% responden 

menanam jenis tanaman lain-lain. 

Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 29,0% 

responden menanami lahan tegalan mereka dengan sengon, sebanyak 12,9% 

responden menanam jenis tanaman campuran (jati dan sengon), dan sebanyak 

16,1% responden membiarkan lahan tegalan mereka kosong. Setelah 

pembangunan jalan tol, sebanyak 9,7% responden menanami lahan tegalan 

mereka dengan sengon, sebanyak 12,9% responden menenam jenis tanaman lain-

lain (mahoni), dan sebanyak 3,2%  responden membiarkan lahan mereka kosong. 
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Tabel 4.30. Jenis Tanaman Tegalan Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jenis 
tanaman 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Sengon 4 21,1 3 15,8 9 29,0 3 9,7 
2 Jati - - 1 5,3 - - - - 
3 Campuran - - - - 4 12,9 - - 
4 Lain-lain 2 10,5 2 10,5 - - 4 12,9 
5 Kosong - - - - 5 16,1 1 3,2 
6 Tidak punya 13 68,4 13 68,4 13 41,9 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Luas kepemilikan lahan sawah yang dimiliki rumah tangga yang terkena 

proyek jalan tol ditunjukkan pada tabel 4.31. Sebagian besar responden di Desa 

Klepu tidak mempunyai lahan sawah (78,9%). Selebihnya, sebanyak 10,5% 

responden masing-masing memiliki lahan seluas 500 m2 sampai kurang dari 1.000 

m2 dan 1.000 m2 sampai kurang dari 1.500 m2, baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol. Rata-rata lahan swah yang dimiliki yaitu 168,42 m2 

sebelum pembangunan jalan tol dan 210,53 m2 setelah pembangunan jalan tol. 

Tabel 4.31. Luas Sawah Milik Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Luas sawah 
(m2) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 500 - - - - 5 16,1 - - 
2 500 - < 1.000 2 10,5 2 10,5 7 22,6 2 6,5 
3 1.000 - < 1.500 2 10,5 2 10,5 4 12,9 2 6,5 
4 1.500 - < 2.000 - - - - 3 9,7 2 6,5 
5 ≥ 2.000 - - - - 9 29,0 10 32,3 
6 Tidak punya 15 78,9 15 78,9 3 9,7 15 48,4 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Luas kepemilikan lahan sawah di Kelurahan Beji cukup beragam, yakni 

sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 16,1% responden memiliki lahan sawah 
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seluas kurang dari 500 m2, sebanyak 22,6% responden memiliki lahan sawah 

seluas 500 m2 sampai kurang dari 1.000 m2, sebanyak 12,9% responden memiliki 

lahan sawah seluas 1.000 m2 sampai kurang dari 1.500 m2, sebanyak 9,7% 

responden memiliki lahan sawah seluas 1.500 m2 sampai kurang dari 2.000 m2, 

dan sebanyak 29,0% responden memiliki lahan sawah seluas lebih dari 2.000 m2. 

Setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 6,5% responden masing-masing 

memiliki lahan seluas 500 m2 sampai kurang dari 1.000 m2, 1.000 m2 sampai 

kurang dari 1.500 m2, dan 1.500 m2 sampai kurang dari 2.000 m2. Selebihnya, 

sebanyak 32,2% responden memiliki lahan sawah seluas lebih dari 2.000 m2. 

Sementara itu, rata-rata luas lahan sawah di daerah ini yaitu 1.234,55 m2 sebelum 

pembangunan jalan tol dan 1.167,42 m2 setelah pembangunan jalan tol. 

Berdasarkan tabel 4.32. cara penguasaan lahan sawah di Desa Klepu, 

sebelum pembangunan jalan tol semuanya (21,1%) berasal dari warisan orang tua. 

Sedangkan setelah jalan tol, sebanyak 5,3% berasal dari membeli pada orang lain. 

Sementara itu, kepemilikan lahan sawah di Kelurahan Beji sebelum pembangunan 

jalan tol, sebanyak 80,6% berasal dari warisan orang tua, selebihnya sebanyak 

9,7% berasal dari membeli pada orang lain. Sedangkan setelah pembangunan 

jalan tol, sebanyak 45,2% didapat dengan cara membeli dan sebanyak 6,5% 

berasal dari warisan orang tua. Perubahan tersebut terjadi karena lahan sawah 

yang dulu mereka miliki dari hasil warisan orang tua tergusur karena adanya 

pembangunan jalan tol, sehingga untuk memiliki lahan sawah kembali mereka 

harus mendapatkannya dengan cara membeli. 
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Tabel 4.32. Cara Penguasaan Sawah Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Cara 
penguasaan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Warisan 4 21,1 4 21,1 25 80,6 2 6,5 
2 Membeli - - 1 5,3 3 9,7 14 45,2 
3 Tidak punya 15 78,9 14 73,7 3 9,7 15 48,4 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah yang dimiliki oleh 

responden ditunjukkan pada tabel 4.33. Jenis tanaman yang paling dominan 

ditanam yaitu padi. Desa Klepu semua lahan sawahnya ditanami padi, baik 

sebelum (21,1%) maupun setelah (26,3%) pembangunan jalan tol. Sedangkan 

Kelurahan Beji, sebelum pembangunan jalan tol, sebanyak 9,7% lahan sawah 

ditanami palawija dan selebihnya, sebanyak 77,4% lahan sawah ditanami padi. 

Kemudian setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 48,4% lahan sawah ditanami 

padi, dan sebanyak 3,2% tidak ditanami apa-apa (kosong). 

Tabel 4.33. Jenis Tanaman yang Ditanam pada Lahan Sawah Milik Warga yang 
Terkena Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jenis 
tanaman 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Padi 4 21,1 5 26,3 24 77,4 15 48,4 
2 Palawija - - - - 4 12,9   
3 Tidak punya 15 78,9 14 73,7 3 9,7 15 48,8 
4 Kosong - - - - - - 1 3,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Responden yang memiliki lahan sawah yang ditanami tanaman seperti 

padi dan palawija sudah pasti akan memperoleh keuntungan dari hasil panen 

pertanian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil panen yang 
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diperoleh responden di Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol yaitu Rp 

575.000,-, sedangkan setelah pembangunan jalan tol menjadi Rp 800.000,-. 

Sementara itu, rata-rata hasil panen di Kelurahan Beji sebelum pembangunan 

jalan tol yaitu Rp 845.000,-, sedangkan setelah pembangunan jalan tol menjadi Rp 

2.366.000,-. Peningkatan dikarenakan adanya kenaikan harga beras dari Rp 

5.000,- per kilogram menjadi Rp 7.500,- per kilogram. Berikut adalah tabel yang 

menyajikan hasil panen dari lahan sawah yang telah dirupiahkan. 

Tabel 4.34. Hasil Panen Sawah Milik Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No Hasil panen 
(Rupiah) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 500.000 - - - - 9 29,0 - - 
2    500.000 - < 1.000.000 2 10,5 2 10,5 8 25,8 1 3,2 
3 1.000.000 - < 1.500.000 2 10,5 3 15,8 7 22,6 2 6,5 
4 1.500.000 - < 2.000.000 - - - - 1 3,2 2 6,5 
5 ≥ 2.000.000 - - - - 3 9,7 10 32,3 
6 Tidak punya 15 78,9 14 73,7 3 9,7 16 51,6 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.34. terlihat Desa Klepu sebelum pembangunan jalan 

tol sebanyak 10,5% responden masing-masing mempunyai hasil panen antara Rp 

500.000,- sampai kurang dari Rp 1.000.000,- dan antara Rp 1.000.000,- sampai 

kurang dari Rp 1.500.000,-. Sedangkan setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 

10,5% responden mempunyai hasil panen antara Rp 500.000,- sampai kurang dari 

Rp 1.000.000,- dan sebanyak 15,8% responden mempunyai hasil panen antara Rp 

1.000.000,- sampai kurang dari Rp 1.500.000,-. 

Hasil panen pada Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol, 

sebanyak 29,0% responden mempunyai hasil panen kurang dari Rp 500.000,-, 
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sebanyak 25,8% responden mempunyai hasil panen antara Rp 500.000,- sampai 

kurang dari Rp 1.000.000,-, sebanyak 22,6% responden mempunyai hasil panen 

antara Rp 1.000.000,- sampai kurang dari Rp 1.500.000,-, dan sebanyak 3,2% 

responden mempunyai hasil panen antara Rp 1.500.000,- sampai kurang dari Rp 

2.000.000,-. Selebihnya yaitu sebanyak 9,7% mempunyai hasil panen lebih dari 

Rp 2.000.000,. Sedangkan setelah pembangunan jalan tol, hasil panen paling 

banyak berada pada rentang hasil panen lebih dari Rp 2.000.000,- yang mencapai 

32,3%. Selebihnya, sebanyak 3,2% responden mempunyai hasil panen antara Rp 

500.000,- sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000,- dan sebanyak 6,5% 

responden masing-masing mempunyai hasil panen antara Rp 1.000.000,- sampai 

kurang dari Rp 1.500.000,- dan antara Rp 1.500.000,- sampai kurang dari Rp 

2.000.000,-. 

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

Kepemilikan sepeda pada rumah tangga yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen ditunjukkan pada tabel 4.35. Terlihat bahwa pada Desa Klepu, 

sebelum pembangunan jalan tol terdapat 10,5% responden yang memiliki sepeda 

berjumlah 1 buah, selebihnya yaitu sebanyak 89,5% responden tidak mempunyai 

sepeda sama sekali dirumahnya. Setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 5,3% 

responden memiliki sepeda masing-masing 1 buah dan 4 buah. Peningkatan 

jumlah kepemilikan sepeda responden berasal dari jenis profesi yang ditekuni 

responden yaitu sebagai tukang rongsok, sehingga sepeda yang dimiliki pun 

bukanlah sepeda baru melainkan sepeda bekas. 



93 
 

 

Kepemilikan sepeda pada Kelurahan Beji tidak jauh berbeda baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. Sebelum pembangunan jalan tol 

terdapat 25,8% responden yang memiliki 1 buah sepeda dan 6,5% responden 

memiliki 2 buah sepeda. Setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 16,1% 

responden memiliki 1 buah sepeda, sebanyak 6,5% responden memiliki 2 buah 

sepeda, dan 3,2% memiliki 3 buah sepeda. 

Tabel 4.35. Kepemilikan Sepeda Rumah Tanggga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
sepeda 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1 2 10,5 1 5,3 8 25,8 5 16,1 
2 2 - - - - 2 6,5 2 6,5 
3 3 - - - - - - 1 3,2 
4 4 - - 1 5,3 - - - - 
5 Tidak punya 17 89,5 17 89,5 21 67,7 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

 
Berdasarkan tabel 4.36. terlihat bahwa hampir semua responden membeli 

sepeda dalam kondisi baru, kecuali pada Desa Klepu setelah pembangunan jalan 

tol, terdapat 5,3% yang mengatakan bahwa sepeda dibeli dalam keadaan bekas 

(second). Pada Kelurahan Beji juga ada beberapa yang membeli sepeda dalam 

keadaan bekas (second), yaitu sebanyak 6,5% responden sebelum pembangunan 

jalan tol dan 3,2% responden setelah pembangunan jalan tol. 
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Tabel 4.36. Sifat Barang (sepeda) Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Sifat 
barang 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Baru 2 10,5 1 5,3 8 25,8 7 22,6 
2 Second - - 1 5,3 2 6,5 1 3,2 
3 Tidak punya 17 89,5 17 89,5 21 67,7 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.37. menunjukkan kepemilikan sepeda motor rumah tangga yang 

terkena proyek jalan tol. Secara umum kepemilikan sepeda motor pada daerah 

penelitian mengalami peningkatan, terlihat dari berkurangnya persentase 

responden yang tidak memiliki sepeda motor. Peningkatan tersebut terjadi karena 

banyak responden yang memanfaatkan uang hasil bagi untung yang mereka 

peroleh untuk membeli sepeda motor, baik baru maupun bekas (second). 

Sebelum pembangunan jalan tol, di Desa Klepu sebanyak 26,3% 

responden tidak memiliki sepeda motor. Namun, setelah pembangunan jalan tol 

semua responden memiliki sepeda motor yaitu sebanyak 89,5% responden 

memiliki 1 buah sepeda motor dan 10,5% responden memiliki 2 buah sepeda 

motor. Pada Kelurahan Beji, sebelum pembangunan jalan tol, terdapat 35,5% 

responden yang tidak memiliki sepeda motor,  54,8% responden memiliki 1 buah 

sepeda motor, 6.5% responden memiliki 2 buah sepeda motor, dan 3,2% 

responden yang memiliki lebih dari 2 buah sepeda motor. Setelah pembangunan 

jalan tol, responden yang tidak memiliki sepeda motor menjadi 12,9%, sedangkan 

yang memiliki 1 buah sepeda motor menjadi 61,3%, dan yang memiliki 2 buah 

sepeda motor menjadi 22,6%. 
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Tabel 4.37. Kepemilikan Sepeda Motor Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
Sepeda motor 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  14 73,7 17 89,5 17 54,8 19 61,3 
2 2 - - 2 10,5 2 6,5 7 22,6 
3 3 - - - - 1 3,2 1 3,2 
4 Tidak punya 5 26,3 - - 11 35,5 4 12,9 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.38. hampir semua sepeda motor dibeli dalam keadaan 

baru. Pada Desa Klepu, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol 

hanya ada 1 responden (5,3%) yang membeli sepeda motor bekas (second), 

selebihnya dibeli dalam keadaan baru, yakni sebesar 68,4% sebelum 

pembangunan jalan tol dan 94,7% setelah pembangunan jalan tol. 

Sebelum pembangunan jalan tol ada Kelurahan Beji, terdapat 1 responden 

(3,2%) yang membeli sepeda motor dalam keadaan baru dan bekas (second). 

Responden tersebut memiliki sepeda motor lebih dari 1 buah. Kemudian sebanyak 

61,3% responden membeli dalam keadaan baru. Setelah pembangunan jalan tol, 

responden yang membeli baru dan bekas (second) bertambah 1 orang (6,5%). 

Sedangkan yang membeli dalam keadaan baru menjadi 80,6%. 

Tabel 4.38. Sifat Barang (sepeda motor) Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Sifat 
barang 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Baru 13 68,4 18 94,7 19 61,3 25 80,6 
2 Second 1 5,3 1 5,3 - - - - 
3 Baru & Second - - - - 1 3,2 2 6,5 
4 Tidak punya 5 26,3 - - 11 35,5 4 12,9 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
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Cara responden dalam mendapatkan sepeda motor ada yang secara tunai 

maupun kredit. Dalam penelitian ini responden yang membeli sepeda motor 

secara kredit telah melunasi semua tagihannya betahun-tahun yang lalu sebelum 

adanya pembangunan jalan tol.  

Tabel 4.39. Cara Penguasaan (sepeda motor) Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Cara 
penguasaan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Tunai 11 57,9 17 89,5 15 48,4 22 71,0 
2 Kredit 3 15,8 2 10,5 5 16,1 5 16,1 
3 Tidak punya 5 26,3 - - 11 35,5 4 12,9 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.39. di Desa Klepu, sebelum pembangunan jalan tol 

terdapat 15,8% responden yang membeli secara kredit, dan 57,9% responden 

membeli secara tunai. Setelah pembangunan jalan tol, responden yang membeli 

sepeda motor secara kredit mencapai 10,5% dan responden yang membeli sepeda 

motor secara tunai mencapai 89,5%. 

Sebelum pembangunan jalan tol pada Kelurahan Beji, sebanyak 16,1% 

responden mendapatkan sepeda motor secara kredit dan 48,4% responden 

mendapatkan sepeda motor secara tunai. Setelah pembangunan jalan tol, 

persentase responden yang membeli secara kredit masih sama, tetapi persentase 

responden yang membeli secara tunai bertambah menjadi 71,0%. 
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Tabel 4.40. Kepemilikan Mobil Pribadi Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
mobil 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1 - - - - 1 3,2 2 6,5 
2 2 1 5,3 1 3,2 - - - - 
3 Tidak punya 18 94,7 18 94,7 30 96,8 29 93,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Kepemilikan mobil pribadi rumah tangga yang terkena proyek jalan tol 

Ungaran-Bawen ditunjukkan pada tabel 4.40. Berdasarkan tabel tersebut, pada 

Desa Klepu dari 19 responden hanya terdapat 1 responden (5,3%) yang memiliki 

mobil yakni sejumlah 2 buah, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan 

tol. Sementara itu, pada Kelurahan Beji sebelum pembangunan jalan tol, juga 

hanya terdapat 1 responden (3,2%) yang memiliki mobil pribadi, tapi hanya 

berjumlah 1 buah. Setelah pembangunan jalan tol, kepemilikan mobil pribadi 

bertambah 1 responden menjadi 6,5%. 

Tabel 4.41. Sifat Barang (mobil pribadi) Milik Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Sifat 
barang 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Baru - - - - 1 3,2 1 3,2 
2 Bekas (second) 1 5,3 1 3,2 - - 1 3,2 
3 Tidak punya 18 94,7 18 94,7 30 96,8 29 93,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.41. terlihat bahwa kepemilikan mobil pribadi di Desa 

Klepu bersifat bekas (second), artinya responden memperolehnya dengan cara 

membeli bekas (second), baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Pada Kelurahan Beji, sebelum pembangunan jalan tol, sebanyak 3,2% responden 
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mendapatkan mobil pribadi dengan cara membeli baru. Sedangkan setelah 

pembangunan jalan tol, terdapat 3,2% lagi yang memperolehnya dengan cara 

membeli bekas (second). 

Selain sepeda, sepeda motor dan mobil pribadi, terdapat jenis kendaraan 

lainnya yang dimiliki responden, seperti mobil dinas, motor dinas dan mobil 

angkutan umum. 

Tabel 4.42. Kepemilikan Jenis Kendaraan Lainnya Warga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jenis 
kendaraan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Mobil dinas 1 5,3 1 5,3 - - - - 
2 Motor dinas 1 5,3 1 5,3 - - - - 
3 Angkutan umum 2 10,5 3 15,8 - - - - 
4 Tidak punya 15 78,9 14 73,7 - - - - 

Total 19 100 19 100 - - - - 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.42. terlihat bahwa hanya responden yang berada di 

Desa Klepu yang memiliki jenis kendaraan lainnya (motor dinas, mobil dinas, dan 

mobil angkutan umum). Sebelum pembangunan jalan tol terlihat sebanyak 5,3% 

responden masing-masing memiliki mobil dinas dan motor dinas, sedangkan 

sebanyak 10,5% responden memiliki mobil angkutan umum. Selebihnya, yakni 

sebanyak 78,9% responden tidak mempunyai jenis kendaraan lainnya. Setelah 

pmbangunan jalan tol, kepemilikan mobil dan motor dinas masih sama yaitu 

sebesar 5,3%. Sedangkan untuk kepemilikan mobil angkutan umum meningkat 

menjadi 15,8%. Peningkatan tersebut terjadi karena terdapat 1 responden yang 

memanfaatkan uang hasil bagi untung untuk membeli mobil angkutan umum yang 
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kemudian dijadikan pekerjaan pokok bapak sebagai supir, yang mana dulu hanya 

sebagai buruh supir. 

d. Kepemilikan Barang-barang Elektronik 

Sebelum pembangunan jalan tol, di Desa Klepu, responden yang 

memiliki radio/tape sejumlah 1 buah sebanyak 89,5% responden, sedangkan 

sebanyak 5,3% responden memiliki radio/tape sejumlah 2 buah. Selebihnya, 

sebanyak 5,3% responden tidak memiliki radio/tape dirumah mereka. Namun, 

setelah pembangunan jalan tol 100% responden memiliki radio/tape, yang terbagi 

atas 94,7% responden memiliki 1 buah radio/tape dan 5,3% responden memiliki 2 

buah radio/tape. 

Berbeda dengan Desa Klepu, pada Kelurahan Beji tidak ada perubahan 

mengenai kepemilikan radio/tape, baik sebelum maupun setelah pembangunan 

jalan tol. Responden yang memiliki 1 buah radio/tape tetap 32,3%, yang memiliki 

2 buah radio/tape tetap 6,5%, dan yang tidak memililiki radio/tape tetap 61,3%. 

Tabel 4.43. Kepemilikan Radio/Tape Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
Radio/tape 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  17 89,5 18 94,7 10 32,3 10 32,3 
2 2 1 5,3 1 5,3 2 6,5 2 6,5 
3 Tidak punya 1 5,3 - - 19 61,3 19 61,3 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.44. menunjukan kepemilikan VCD/DVD rumah tangga yang 

terkena proyek jalan tol Ungaran-bawen. Berdasarkan tabel tersebut, persentase 

responden di Desa Klepu yang memiliki VCD/DVD yaitu sebesar 52,6% sebelum 

pembangunan jalan tol, dan sebesar 57,9% setelah pembangunan jalan tol. Pada 
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Kelurahan Beji terdapat 25,8% responden yang memiliki VCD/DVD, baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Tabel 4.44. Kepemilikan VCD/DVD Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
VCD/DVD 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  10 52,6 11 57,9 8 25,8 8 25,8 
2 Tidak punya 9 47,4 8 42,1 23 74,2 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.45. menunjukkan kepemilikan televisi rumah tangga yang terkena 

proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Pada Desa Klepu sebelum pembangunan jalan 

tol, sebanyak 89,5% responden memiliki televisi sejumlah 1 buah, selebihnya 

10,5% responden tidak memiliki televisi. Setelah pembangunan jalan tol semua 

responden memiliki televisi, yaitu sebanyak 94,7% responden memiliki televisi 

sejumlah 1 buah, dan sebanyak 5,3% responden memiliki televisi sejumlah 2 

buah. 

Sebelum pembangunan jalan tol di Kelurahan Beji, sebanyak 87,1% 

responden memiliki televisi sejumlah 1 buah, sebanyak 9,7% responden memiliki 

televisi sejumlah 2 buah, dan sebanyak 3,2% responden memiliki televisi 

sejumlah 3 buah. Sedangkan setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 77,4% 

responden memiliki televisi sejumlah 1 buah, sebanyak 19,4% responden 

memiliki televisi sejumlah 2 buah, dan sebanyak 3,2% responden memiliki 

televisi sejumlah 3 buah. 
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Tabel 4.45. Kepemilikan Televisi Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 
Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
Televisi 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  17 89,5 18 94,7 27 87,1 24 77,4 
2 2 - - 1 5,3 3 9,7 6 19,4 
3 3 - - - - 1 3,2 1 3,2 
4 Tidak punya 2 10,5 - - - - - - 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.46. menunjukan kepemilikan handphone warga yang terkena 

proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Berdasarkan tabel tersebut kepemilikan 

handphone di Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol yaitu sebesar 15,8% 

responden memiliki handphone sejumlah 1 buah, sebanyak 36,8% responden 

memiliki handphone sejumlah 2 buah, dan sebanyak 26,4% responden memiliki 

lebih dari 2 buah handphone. Selebihnya sebenyak 21,1% responden tidak 

memiliki handphone. Setelah pembangunan jalan tol tidak banyak berubah 

dibandingkan sebelum pembangunan jalan tol, hanya pada responden yang 

memiliki handphone sejumlah 1 buah berubah menjadi 21,1% dan responden 

yang tidak memiliki handphone berubah menjadi 15,8%. 

Sebelum pembangunan jalan tol di Kelurahan Beji, sebanyak 48,4% 

responden memiliki handphone sejumlah 1 buah, sebenyak 6,5% responden 

memiliki handphone sejumlah 2 buah, dan sebanyak 3,2% responden memiliki 

handphone lebih dari 2 buah. Selebihnya, sebanyak 41,9% responden tidak 

memiliki handphone. Setelah pembangunan jalan tol, responden yang memiliki 

handphone sejumlah 1 buah menjadi 54,8%, dan responden yang memiliki 
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handphone sejumlah 2 buah menjadi 22,6%. Selebihnya sebanyak 19,4% 

responden tidak memiliki handphone. 

Tabel 4.46. Kepemilikan Handphone Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunn Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
handphone 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  3 15,8 4 21,1 15 48,4 17 54,8 
2 2 7 36,8 7 36,8 2 6,5 7 22,6 
3 3 4 21,1 4 21,1 - - - - 
4 ≥ 4 1 5,3 1 5,3 1 3,2 1 3,2 
4 Tidak punya 4 21,1 3 15,8 13 41,9 6 19,4 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Selain radio/tape, VCD/DVD, televisi, dan handphone ada beberapa 

responden yang memiliki jenis barang elektronik lain seperti kulkas atau mesin 

cuci. Berikut adalah tabel yang menyajikan kepemilikan barang elektronik lain. 

Tabel 4.47. Kepemilikan Barang Elektronik Lainnya Rumah Tangga yang 
Terkena Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No. Jumlah 
barang 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 1  5 26,3 2 10,5 4 12,9 7 22,6 
2 2 2 10,5 5 26,3 1 3,2 1 3,2 
3 Tidak punya 12 63,2 12 63,2 26 83,9 23 74,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 4.47. terlihat di Desa Klepu sebelum pembangunan 

jalan tol, sebanyak 26,3% responden memiliki 1 buah barang elektronik lain dan 

sebanyak 10,5% responden memiliki lebih dari 1 buah barang elektronik lainnya. 

Sedangkan setelah pembangunan jalan tol, responden yang memiliki 1 buah 

barang eloktronik lain menjadi 10,5% dan responden yang memiliki lebih dari 1 

buah barang elektronik lain menjadi 26,3%. 
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Sebelum pembangunan jalan tol di Kelurahan Beji, sebanyak 12,9% 

responden memiliki barang elektronik lain sejumlah 1 buah dan sebanyak 3,2% 

responden memiliki lebih dari 1 buah barang elektronik lain. Setelah 

pembangunan jalan tol, responden yang memiliki 1 buah barang elektronik lain 

berubah menjadi 22,6%. 

4) Pengeluaran 

Pengeluaran yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari pengeluaran 

pertanian dan pengeluaran non pertanian. Pengeluaran pertanian terbagi atas 

pengeluaran untuk perawatan tanaman pertanian, mulai dari bibit sampai pupuk 

yang digunakan, serta pengeluaran yang dikeluarkan untuk panen dan pascapanen. 

Sedangkan pengeluaran non pertanian terdiri dari pengeluaran untuk pangan 

(konsumsi makanan), sandang (pakaian), pembelian barang elektronik, pembelian 

peralatan sekolah, pembelian perabotan rumah tangga, biaya transportasi, dan 

biaya listrik. 

Total pengeluaran rumah tangga pada Desa Klepu lebih banyak 

dipengaruhi oleh pengeluaran untuk kegiatan nonpertanian karena di Desa Klepu 

hanya terdapat beberapa responden saja yang mempunyai lahan pertanian. Secara 

umum total pengeluaran di Desa Klepu mengalami kenaikan setelah adanya 

pembangunan jalan tol. Banyak dari responden yang menggunakan uang hasil 

bagi untung untuk membeli barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan 

barang-barang lainnya. Selain itu juga karena harga barang-barang kebutuhan 

pokok juga mengalami kenaikan. Penggunaan hasil bagi untung untuk keperluan 

tersebut mengakibatkan kenaikan pengeluaran tiap bulan para responden. 
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Berdasarkan hasil penelitian rata-rata total pengeluaran sebelum jalan tol 

yaitu sebesar Rp 919.000,- perbulan sedangkan rata-rata pengeluaran setelah jalan 

tol mencapai Rp 1.435.000,- perbulan. Terjadinya kenaikan tersebut banyak 

dipengaruhi oleh pengeluaran untuk pangan. Terlihat bahwa lebih dari 50% dari 

total pengeluaran berasal dari pangan. Berdasarkan keterangan responden, 

sebelum pembangunan jalan tol (sekitar tahun 2008) harga beras per kilogram 

masih Rp 5.000,-, sedangkan setelah pembangunan jalan tol (tahun 2012) harga 

beras per kilogram menjadi Rp 7.500,- sampai Rp 8.000,-. Ditambah lagi harga-

harga kebutuhan pokok lainnya yang juga mengalami kenaikan. Berikut adalah 

rata-rata pengeluaran tiap bulan rumah tangga yang terkena pembangunan jalan 

tol Ungaran-Bawen. 

Tabel 4.48. Rata-rata Pengeluaran Tiap Bulan Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No Jenis Pengeluaran Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 

1 P. Pangan 497.000 818.000 484.000 815.000 
2 P. Nonpangan     
 a. Pertanian 21.000 40.000 208.000 222.000 

 b. Sandang 49.000 93.000 54.000 97.000 
 c. B. Elektronik 31.000 51.000 30.000 51.000 
 d. Prltn. Sekolah 146.000 194.000 132.000 176.000 
 e. Perabot RT 33.000 57.000 30.000 53.000 
 f. Transportasi 74.000 84.000 54.000 54.000 
 g. Listrik 68.000 98.000 91.000 91.000 
 Total 422.000 617.000 598.000 745.000 

Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.48. terlihat bahwa rata-rata pengeluaran untuk 

pangan (makan) lebih tinggi daripada pengeluaran nonpangan (nonmakan). Pada 

Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol, rata-rata pengeluaran untuk pangan 

yaitu sebesar Rp 497.000,- perbulan, sedangkan rata-rata pengeluaran untuk 
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nonpangan yaitu Rp 422.000,- perbulan. Setelah pembangunan jalan tol rata-rata 

pengeluaran untuk pangan menjadi Rp 818.000,- perbulan dan rata-rata 

pengeluaran untuk nonpangan menjadi Rp 617.000,- perbulan. 

Rata-rata pengeluaran untuk pangan di Kelurahan Beji sebelum 

pembangunan jalan tol yaitu Rp 484.000,- perbulan, sedangkan rata-rata 

pengeluaran untuk nonpangan yaitu Rp 598.000,- perbulan. Setelah pembangunan 

jalan tol, rata-rata pengeluaran untuk pangan meningkat menjadi Rp 815.000,- 

perbulan dan rata-rata pengeluaran nonpangan menjadi Rp 745.000,- perbulan. 

Sementara itu, total pengeluaran tertinggi di Desa Klepu sebelum 

pembangunan jalan tol mencapai Rp 1.385.000,- perbulan dan setelah 

pembangunan jalan tol sebesar Rp 1.890.000,- perbulan. Sedangkan total 

pengeluaran terendah sebelum pembangunan jalan tol yaitu Rp 595.000,- perbulan 

dan setelah pembangunan jalan tol sebesar Rp 1.155.000,- perbulan. Seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya bahwa semakin tingginya pengeluaran disebabkan 

karena semakin tingginya harga kebutuhan pokok dan sifat konsumtif warga yang 

cukup tinggi. Tidak sedikit dari mereka membelanjakan uang hasil ganti untung 

untuk membeli barang-barang elektronik maupun kendaraan bermotor, yang 

sebenarnya sudah mereka miliki sebelumnya. 
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Tabel 4.49. Total Pengeluaran Tiap Bulan Rumah Tangga yang Terkena 
Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen 

No Pengeluaran 

Daerah Penelitian 
Klepu Beji 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 1.000.000 14 73,7 - - 18 58,1 -  
2 1.000.000 - < 1.500.000 5 26,3 14 73,7 10 32,3 19 61,3
3 1.500.000 - < 2.000.000 - - 4 21,1 2 6,5 7 22,6
4 2.000.000 - < 2.500.000 - - 1 5,3 1 3,2 3 9,7 
5 ≥ 2.500.000 - - - - - - 2 6,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

Tabel 4.49. menunjukkan total pengeluaran tiap bulan rumah tangga yang 

terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Persentase pengeluaran paling banyak 

sebelum pembangunan jalan tol di Desa Klepu berada pada rentang kurang dari 

Rp 1.000.000,- yakni sebesar 73,7%. Selebihnya, sebanyak 26,3% berada pada 

rentang pengeluaran Rp 1.000.000,- sampai kurang dari Rp 1.500.000,-. 

Sedangkan setelah pembangunan jalan tol persentase pengeluaran paling banyak 

berada pada rentang pengeluaran antara Rp 1.000.000,- sampai kurang dari Rp 

1.500.000,- sebesar 73,7%. Selebihnya, sebanyak 21,1% berada pada rentang 

pengeluaran Rp 1.500.000,- sampai kurang dari Rp 2.000.000,- dan sebanyak 

5,3% berada pada rentang Rp 2.000.000,- sampai kurang dari Rp 2.500.000,-. 

Berbeda dengan Desa Klepu, pengeluaran pada Kelurahan Beji mendapat 

pengaruh untuk biaya pertanian, khususnya sebelum pembangunan jalan tol, 

dimana masih banyak responden yang memiliki lahan pertanian. Namun, masih 

tetap kalah dengan pengeluaran untuk pangan yang memiliki persentase lebih dari 

50% dari total pengeluaran tiap bulannya. Rata-rata total pengeluaran sebelum 
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pembangunan jalan tol yaitu sebesar 1.083.000,- perbulan, sedangkan rata-rata 

pengeluaran setelah pembangunan jalan tol mencapai Rp 1.559.000,- perbulan. 

Berdasarkan tabel 4.49. persentase tertinggi pengeluaran di Kelurahan 

Beji sebelum pembangunan jalan tol berada pada rentang pengeluaran kurang dari 

Rp 1.000.000,- yaitu sebesar 58,1%. Selebihnya, sebanyak 32,3% berada pada 

rentang pengeluaran Rp 1.000.000,- sampai kurang dari Rp 1.500.000,-, sebanyak 

6,5% berada pada rentang pengeluaran Rp 1.500.000,- sampai kurang dari Rp 

2.000.000,-, dan sebanyak 5,3% berada rentang pengeluaran Rp 2.000.000 sampai 

kurang dari Rp 2.500.000,-. Setelah pembangunan jalan tol pengeluaran terbesar 

terjadi pada rentang Rp 1.000.000,- sampai kurang dari Rp 1.500.000,-. 

Selebihnya, sebanyak 22,6% berada pada rentang pengeluaran Rp 1.500.000,-

sampai kurang dari Rp 2.000.000,-, sebanyak 9,7% berada pada rentang 

pengeluaran Rp 2.000.000,- sampai kurang dari Rp 2.500.000,-, dan sebanyak 

6,5% berada pada rentang pendapatan lebih dari sama dengan Rp 2.500.000,-. 

5) Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan jarak mudah tidaknya seseorang untuk mencapai 

wilayah dengan menggunakan suatu alat bantu. Sedangkan jarak adalah sesuatu 

yang dapat diukur sebagai dasar dari studi geografi. Tabel 4.50. menunjukkan 

seberapa jauh jarak tempuh bapak menuju ke tempat kerjanya. Rata-rata jarak 

tempuh bapak menuju tempat kerja di Desa Klepu yaitu sejauh 2,1 km sebelum 

pembangunan jalan tol, dan sejauh 1,9 km setelah pembangunan jalan tol, 

sedangkan di Kelurahan Beji sejauh 1,5 km, baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol. Berdasarkan tabel 4.49. terlihat jarak tempuh kurang dari 
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2 km mendominasi, baik Desa Klepu maupun Kelurahan Beji. Pada Desa Klepu, 

sebanyak 42,1% responden sebelum pembangunan jalan tol, dan sebanyak 52,6% 

responden setelah pembangunan jalan tol. Sedangkan di Kelurahan Beji, baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol persentasenya mencapai 64,5%. 

Jarak tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km di Desa Klepu 

sebelum pembangunan jalan tol mencapai 21,1%, jarak tempuh 3 km sampai 

kurang dari 4 km sebanyak 5,3%, dan jarak tempuh lebih dari 4 km mencapai 

31,6%. Sedangkan setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 15,8% bapak 

menempuh jarak tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km, sebanyak 5,3% 

bapak menempuh jarak antara 3 km sampai kurang dari 4 km, dan sebanyak 

26,3% bapak menempuh jarak lebih dari 4 km. 

Jarak tempuh menuju tempat kerja bapak baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol di Kelurahan Beji tidak mengalami perubahan. Jarak 

tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km tetap 19,4%, jarak tempuh 3 km 

sampai kurang dari 4 km tetap 3,2%, dan jarak tempuh lebih dari 4 km tetap 9,7%. 

Tabel 4.50. Jarak Tempuh Menuju Tempat Kerja Kepala Keluarga 

No. Jarak tempuh 
(km) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 2 8 42,1 10 52,6 20 64,5 20 64,5 
2 2 - < 3 4 21,1 3 15,8 6 19,4 6 19,4 
3 3 - < 4 1 5,3 1 5,3 1 3,2 1 3,2 
4 4 - < 5 2 10,5 - - 1 3,2 1 3,2 
5 ≥5 4 21,1 5 26,3 2 6,5 2 6,5 
6 Tidak bekerja - - - - 1 3,2 1 3,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Selain jarak tempuh menuju tempat kerja bapak (kepala keluarga), dalam 

penelitian ini juga disajikan jarak tempuh menuju ke tempat kerja ibu. Rata-rata 
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jarak tempuh ibu menuju tempat kerja di Desa Klepu yaitu 2 km sebelum 

pembangunan jalan tol dan 3 km setelah pembangunan jalan tol. Berdasarkan 

tabel 4.1 terlihat bahwa di Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol, jarak 

tempuh menuju ke tempat kerja ibu yang kurang dari 2 km sebesar 5,3%, jarak 

tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km sebesar 21,1%, jarak tempuh antara 

3 km sampai kurang dari 4 km mencapai 15,8%, dan jarak tempuh lebih dari 4 km 

sebesar 5,3%. Setelah pembangunan jalan tol, sebanyak 5,3% ibu menempuh 

jarak kurang dari 2 km, sebanyak 15,8% ibu menempuh jarak antara 2 km sampai 

kurang dari 3 km, sebanyak 10,5% ibu menempuh jarak antara 3 km sampai 

kurang dari 4 km, dan sebanyak 15,8% ibu menempuh jarak lebih dari 4 km. 

Jarak tempuh menuju tempat kerja ibu di Kelurahan Beji juga tidak 

mengalami perubahan sama sekali baik sebelum maupun setelah pembangunan 

jalan tol. Jarak tempuh kurang dari 2 km mempunyai persentase sebesar 22,6%, 

dan jarak tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km mempunyai persentase 

sebesar 25,8%. Adapun rata-rata jarak tempuh ibu menuju tempat kerja yaitu 1,5 

km baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol. 

Tabel 4.51. Jarak Tempuh ke Tempat Kerja Ibu 

No. Jarak tempuh 
(km) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 2 1 5,3 1 5,3 7 22,6 7 22,6 
2 2 - < 3 4 21,1 3 15,8 8 25,8 8 25,8 
3 3 - < 4 3 15,8 2 10,5 - - - - 
4 ≥ 4 1 5,3 3 15,8 - - - - 
5 Tidak bekerja 10 32,3 10 52,6 16 51,6 16 51,6 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
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Tabel 4.52. menunjukkan jarak tempuh menuju tempat berobat. Pada 

Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol, rata-rata jarak tempuh menuju 

tempat berobat yaitu 1,6 km, dan setelah pembangunan jalan tol menjadi 1,7 km. 

Berdasarkan tabel 4.52. pada Desa Klepu jarak tempuh kurang dari 2 km 

mencapai 21,1%, jarak tempuh antara 2 km sampai kurang dari 3 km mencapai 

68,4%, dan jarak tempuh lebih dari 4 km mencapai 5,3%. Setelah pembangunan 

jalan tol, jarak tempuh kurang dari 2 km menjadi 15,8%, jarak tempuh antara 2 

km sampai kurang dari 3 km menjadi 42,1%, dan jarak tempuh antara 3 km 

sampai kurang dari 4 km ada 5,3%. 

Rata-rata jarak tempuh menuju tempat berobat di Kelurahan Beji, baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol yaitu 1 km. jarak tempuh menuju 

tempat berobat tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 83,9% dengan jarak 

kurang dari 2 km, 12,9% dengan jarak antara 2 km sampai kurang dari 3 km, dan 

3,2% dengan jarak antara 3 km sampai kurang dari 4 km. 

Tabel 4.52. Jarak Tempuh ke Tempat Berobat 

No Jarak tempuh 
(km) 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 < 2 4 21,1 3 15,8 26 83,9 26 83,9 
2 2 - < 3 13 68,4 8 42,1 4 12,9 4 12,9 
3 3 - < 4 - - 6 31,6 1 3,2 1 3,2 
4 ≥ 4 1 5,3 1 5,3 - - - - 
5 Tidak ada 1 5,3 1 5,3 - - - - 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 

 
Jenis kendaraan yang dipakai bapak menuju tempat kerja dapat dilihat 

pada tabel 4.53. Pada Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol, sebanyak 

57,9% bapak bekerja memakai sepeda motor dan sebanyak 42,1% bapak bekerja 
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memakai jenis kendaraan lainnya (seperti jalan kaki, sepeda, motor dinas dan 

mobil dinas ataupun bekerja dirumah). Setelah pembangunan jalan tol, pemakaian 

sepeda motor menjadi 47,4% dan pemakaian jenis kendaraan lainnya menjadi 

52,6%. 

Sebelum pembangunan jalan tol di Kelurahan Beji, sebanyak 41,9% 

bapak memakai sepeda motor, sebanyak 16,1 memakai angkutan umum, dan 

sebanyak 38,7% memakai jenis kendaraan lainnya. Setelah pembangunan jalan 

tol, yang memakai sepeda motor menjadi 61,3% dan yang memakai jenis 

kendaraan lainnya menjadi 35,5%. 

Tabel 4.53. Kendaraan yang Digunakan Menuju Tempat Kerja Kepala Keluarga 

No Jenis 
kendaraan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Kendaraan pribadi 
a. Motor 
b. Mobil 

11 
- 

57,9 
- 

9 
- 

47,4 
- 

13 
- 

41,9 
- 

19 
- 

61,3 
- 

2 Angkutan umum - - - - 5 16,1 - - 
3 Lainnya 8 42,1 10 52,6 12 38,7 11 35,5 

4 Tidak memakai 
kendaraan - - - - 1 3,2 1 3,2 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.54. menunjukkan jenis kendaraan yang dipakai ibu untuk menuju 

ke tempat kerja. Pada Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol, sebanyak 5,3% 

ibu memakai motor untuk menuju tempat kerjanya, sebanyak 36,8% memakai 

angkutan umum, dan sebanyak 10,5% memakai jenis kendaraan lainnya. Setelah 

pembangunan jalan tol, yang memakai sepeda motor menjadi 10,5%, yang 

memakai angkutan umum menjadi 31,6%, dan yang memakai jenis kendaraan 

lainnya menjadi 5,3%. 
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Kelurahan Beji, jenis kendaraan menuju tempat kerja ibu baik sebelum 

maupun setelah pembangunan jalan tol, tidak mengalami perubahan. Ibu yang 

memakai sepeda motor tetap sebanyak 9,7%, yang memakai angkutan umum tetap 

sebanyak 22,6%, dan yang memakai jenis kendaraan lainnya tetap sebanyak 

16,1%. 

Tabel 4.54. Kendaraan yang Digunakan Menuju Tempat Kerja Ibu 

No Jenis 
kendaraan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Kendaraan pribadi 
a. Motor 
b. Mobil 

1 
- 

5,3 
- 

2 
- 

10,5 
- 

3 
- 

9,7 
- 

3 
- 

9,7 
- 

2 Angkutan umum 7 36,8 6 31,6 7 22,6 7 22,6 
3 Lainnya 2 10,5 1 5,3 5 16,1 5 16,1 

4 Tak memakai 
kendaraan 9 47,4 10 52,6 16 51,6 16 51,6 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Tabel 4.55. menunjukkan jenis kendaraan yang digunakan untuk menuju 

tempat berobat rumah tangga yang terkena proyek jalan tol Ungaran-Bawen. Pada 

Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 5,3% responden 

menggunakan mobil pribadi untuk menuju tempat berobat, 57,9% responden 

menggunakan sepeda motor, 26,3% responden menggunakan angkutan umum, 

dan 20,5% responden menggunakan jenis kendaraan lainnya. Setelah 

pembangunan jalan tol, responden yang memakai mobil pribadi tetap sebanyak 

5,3%, yang memakai sepeda motor menjadi 68,4%, yang memakai angkutan 

umum menjadi 21,1%, dan yang memakai kendaraan lainnya menjadi 5,3%. 

Tidak ada responden di Kelurahan Beji yang menggunakan mobil pribadi 

untuk menuju ke tempat berobat, baik sebelum maupun setelah pembangunan 
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jalan tol. Sementara itu, sebelum pembangunan jalan tol yang menggunakan 

sepeda motor mencapai 61,3%, yang menggunakan angkutan umum mencapai 

22,6%, dan yang menggunakan kendaraan lainnya mencapai 16,1%. Sedangkan 

setelah pembangunan jalan tol, responden yang menggunakan sepeda motor 

menjadi 83,9%, yang menggunakan angkutan umum menjadi 3,2%, dan yang 

menggunakan kendaraan lainnya menjadi 12,9%. 

Tabel 4.55. Kendaraan yang Digunakan Menuju Tempat Berobat 

No Jenis 
kendaraan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Kendaraan pribadi 
a. Motor 
b. Mobil 

11 
1 

57,9 
5,3 

13 
1 

68,4 
5,3 

19 
- 

61,3 
- 

26 
- 

83,9 
- 

2 Angkutan umum 5 26,3 4 21,1 7 22,6 1 3,2 
3 Lainnya 2 20,5 1 5,3 5 16,1 4 12,9 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan, terlihat bahwa terjadi 

perubahan jenis kendaraan yang digunakan dari sebelum ke setelah pembangunan 

jalan tol, baik untuk bekerja (bapak dan ibu) maupun untuk berobat. Perubahan 

tersebut terjadi karena tidak sedikit responden yang memanfaatkan uang hasil bagi 

untung untuk membeli sepeda motor yang kemudian mereka gunakan untuk 

menuju tempat kerja dan/atau tempat berobat. Selain itu juga, adanya perubahan 

tersebut dikarenakan beberapa responden memilih untuk membuka usaha di 

rumah, seperti membuka warung sembako dan membuka kos-kosan bagi para 

pekerja pabrik (di Desa Klepu) sehingga tidak memerlukan kendaraan untuk 

menuju tempat kerja. 
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Secara umum pembangunan jalan tol tidak mempengaruhi kondisi jalan 

di daerah penelitian. Baik di Desa Klepu maupun di Kelurahan Beji kondisi jalan 

sekitar rumah responden tidak mengalami perubahan. Berdasarkan tabel 4.56. 

jalan di Desa Klepu 100% beraspal, baik sebelum maupun setelah pembangunan 

jalan tol. Sedangkan di Kelurahan Beji sebanyak 54,8% jalan sudah beraspal, 

sebanyak masing-masing 19,4% jalan paving dan berlubang, bahkan ada yang 

rusak sebesar 6,5% (sebelum dan setelah pembangunan jalan tol). 

Tabel 4.56. Kondisi Jalan Daerah Penelitian 

No. Kondisi 
jalan 

Klepu Beji 
Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
F % F % F % F % 

1 Aspal 19 100 19 100 17 54,8 17 54,8 
2 Paving - - - - 6 19,4 6 19,4 
3 Berlubang - - - - 6 19,4 6 19,4 
4 Rusak - - - - 2 6,5 2 6,5 

Total 19 100 19 100 31 100 31 100 
Sumber : Analisis Data Penelitian Tahun 2012 
 

Kondisi jalan di Desa Klepu yang semuanya beraspal mendukung 

angkutan umum melewati daerah ini setiap waktu. Berdasarkan hasil penelitian, 

baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol, menunjukkan bahwa jenis 

angkutan umum yang melewati Desa Klepu yaitu jenis angkutan pedesaan atau 

yang sering disingkat angkudes. Jumlah angkudes di daerah ini cukup banyak 

yaitu lebih dari 2 buah dengan intensitas lewat lebih dari 2 kali dalam sehari 

(Lampiran 4). Sedangkan jenis angkutan umum yang ada di Kelurahan Beji yaitu 

jenis kopata dan ojek. Jumlah kopata dan ojek di daerah ini juga lumayan banyak, 

lebih dari 2 buah dengan intensitas lewat yang melebihi 2 kali dalam sehari. 

(Lampiran 4). 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Jenis Penggunaan Lahan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol 

Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Berdasarkan hasil analisa peta Rupa Bumi Indonesia menunjukkan bahwa 

jenis penggunaan lahan di Desa Klepu yang paling banyak terkena proyek 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yaitu lahan permukiman (5,29%). 

Banyaknya lahan permukiman yang terkena proyek pembangunan jalan tol 

menyebabkan banyak warga yang terpaksa pindah dari tempat tinggal mereka 

yang dulu. Mereka harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan baru yang 

mereka tinggali sekarang. Meskipun masih banyak yang memilih tetap tinggal di 

Desa Klepu, tetapi tidak sedikit juga yang memilih pindah ke luar Desa Klepu, 

bahkan ke luar kabupaten Semarang. Kondisi demikian sebenarnya tidak ingin 

mereka alami. Tidak sedikit dari warga yang mengeluh mengenai pembagian hasil 

bagi untung yang dirasa kurang untuk membangun dan/atau membeli tempat 

tinggal baru. Namun, ada juga warga yang merasa diuntungkan dengan adanya 

pembangunan jalan tol. Sistem pembagian hasil bagi untung dirasa cukup 

menguntungkan bagi mereka yang rumahnya masih terbuat dari papan/kayu (semi 

permanen) karena perhitungan pembagiannya disamakan dengan mereka yang 

memiliki rumah permanen. Mereka yang dulu rumahnya masih terbuat dari 

papan/kayu, sekarang telah berubah menjadi tembok (permanen). 

Sementara itu, pada Kelurahan Beji jenis penggunaan lahan yang paling 

banyak terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yaitu yaitu lahan  

sawah (14,39%). Kepemilikan lahan sawah di Kelurahan Beji tergolong besar. 
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Banyak warga yang masih memanfaatkan lahan sawah mereka untuk usaha 

pertanian, baik untuk pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. 

Hilangnya lahan sawah yang mereka miliki berpengaruh pada pendapatan 

yang mereka peroleh tiap bulannya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan 

pendapatan tambahan dari hasil usaha pertanian yang mereka tekuni selama ini. 

Namun, tidak sedikit pula yang semakin berkembang di luar pertanian dengan 

adanya pembagian hasil bagi untung yang mereka terima. Selain itu juga cukup 

banyak warga yang memanfaatkan uang hasil bagi untung untuk membeli 

kendaraan dan barang elektronik guna menambah jumlah kekayaan yang mereka 

miliki. Bahkan ada beberapa warga yang menggunakan uang hasil bagi untung 

untuk mendirikan usaha di luar usaha pertanian yang mampu menambah 

pendapatan mereka tiap bulannya. 

Kenyataan bahwa pembangunan jalan tol melewati lahan permukiman di 

Desa Klepu dan lahan sawah di Kelurahan Beji disebabkan karena lahan-lahan 

tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi jalan tol Ungaran-

Bawen, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2005. Salah satu syarat tersebut adalah jalan tol didesain untuk mampu 

menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton, yang 

artinya tanah (lahan) yang akan dijadikan lokasi jalan tol haruslah tanah yang 

stabil, bukan tanah yang lembek yang mudah longsor akibat adanya beban berat 

yang melewati tanah tersebut. 

 



117 
 

 

4.2.2 Perubahan Luas Kepemilikan Lahan Rumah Tangga yang Terkena 

Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian jenis kepemilikan lahan responden dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu kepemilikan lahan permukiman, kepemilikan lahan 

tegalan dan kepemilikan lahan sawah. Pada Desa Klepu jenis lahan yang 

mengalami perubahan rata-rata kepemilikan lahan paling banyak yaitu lahan 

permukiman, yakni seluas 187,79 m2. Perubahan tersebut terjadi karena pada Desa 

Klepu yang dijadikan responden adalah mereka yang rumahnya (lahan 

permukiman)  tergusur  akibat pembangunan jalan tol sehingga menyebabkan para 

responden membeli tanah dan membangun rumah lagi untuk tempat tinggal 

mereka yang baru. Rata-rata dari responden tersebut membeli tanah yang lebih 

luas dan membangun rumah lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, pada 

Kelurahan Beji, jenis lahan yang mengalami perubahan rata-rata kepemilikan 

lahan paling banyak yaitu lahan tegalan. Namun, perubahan yang dimaksud 

bukanlah mengalami kenaikan melainkan justru terjadi penurunan. Rata-rata 

kepemilikan lahan tegalan mengalami penurunan sebanyak 437,74 m2. Terjadinya 

penurunan tersebut karena banyak dari responden yang lebih memilih 

menggunakan uang hasil bagi untung untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti 

membeli kendaraan dan barang-barang elektronik daripada untuk membeli lahan 

tegalan lagi. 
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4.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan 

Jalan Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kondisi sosial rumah tangga yang terkena 

pembangunan jalan tol, yang meliputi tingkat pendidikan (baik formal maupun 

nonformal), jenis organisasi sosial yang diikuti, tingkat kesehatan anggota 

keluarga dan pengetahuan responden terhadap pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen serta kondisi ekonomi rumah tangga yang terkena pembangunan jalan tol , 

yang meliputi matapencaharian, pendapatan, kekayaan yang dimiliki, pengeluaran 

tiap bulan, serta aksesibilitas warga di daerah penelitian. 

4.2.3.1 Kondisi Sosial Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan Jalan 

Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Kondisi sosial rumah tangga yang terkena proyek jalan tol dapat dilihat 

dari tingkat pendidikan (baik formal maupun nonformal), jenis organisasi sosial 

yang diikuti, tingkat kesehatan anggota keluarga dan pengetahuan responden 

terhadap pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. 

1) Tingkat pendidikan 

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada jenis 

pekerjaan yang ditekuni. Jenis pekerjaan yang ditekuni berpengaruh pada banyak 

sedikitnya pendapatan yang mereka terima yang selanjutnya akan berpengaruh 

pada kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan 

formal, baik bapak (Kepala Keluarga) maupun ibu di Desa Klepu dan Kelurahan 
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Beji tergolong masih rendah. Terlihat dari banyaknya bapak dan ibu yang hanya 

menyelesaikan pendidikan formalnya sampai jenjang SD saja. Kepala Keluarga di 

Desa Klepu yang mempunyai jenjang pendidikan SD mencapai 51,6%, sedangkan 

untuk ibu mencapai 42,1%. Sementara itu, pada Kelurahan Beji, bapak yang 

mempunyai jenjang pendidikan SD mencapai 51,6% sedangkan ibu mencapai 

58,1%. 

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan karena jauhnya lokasi 

sekolah (SMP dan SMA) dari tempat tinggal mereka. Pada saat itu belum ada 

angkutan umum yang melewati daerah tersebut, sehingga mengharuskan mereka 

berjalan kaki untuk menuju ke sekolah. Selain itu juga karena orang tua mereka 

beranggapan bahwa tujuan sekolah adalah agar bisa baca tulis, yang artinya kalau 

sudah bisa membaca dan menulis itu sudah cukup, tidak perlu melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. 

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal juga dibahas dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, semua responden di Desa Klepu 

mengatakan mereka tidak pernah mengikuti pendidikan nonformal. Sedangkan 

pada Kelurahan Beji terdapat sekitar 16,1% bapak yang pernah mengikuti 

pendidikan nonformal dan sekitar 25,8% ibu yang pernah mengikuti pendidikan 

nonformal. Rendahnya tingkat pendidikan formal responden menyebabkan 

ketidaktahuan responden terhadap pentingnya pendidikan nonformal dimana 

ketidaktahuan tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan masih 

sedikitnya responden yang mengikuti pendidikan nonformal. Selain itu, faktor lain 

yang juga mempengaruhi yaitu tingkat ekonomi keluarga. Mereka memilih 
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menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada 

untuk biaya mengikuti pendidikan nonformal. 

2) Organisasi sosial 

Salah satu alasan sekelompok orang mendirikan organisasi sosial yaitu 

untuk alasan sosial, sebagai “zoon politicon” yang artinya setiap manusia tidak 

bisa hidup sendiri, sehingga manusia akan merasa penting untuk berorganisasi 

demi pergaulan maupun untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk 

menyambung tali silaturahmi. 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis pertemuan rutin yang ada di daerah 

penelitian antara lain pengajian, perkumpulan RT, dan GAPOKTAN (Gabungan 

Kelompok Tani) bagi bapak, sedangkan bagi ibu jenis pertemuan rutinnya yaitu 

pengajian dan pertemuan PKK. Intensitas pertemuan rutin tersebut yaitu sebanyak 

satu kali dalam sebulan. Meskipun terdapat beberapa responden yang menjadi 

ketua atau bendahara, tetapi sebagian besar posisi yang mereka sandang dalam 

pertemuan rutin tersebut yaitu sebagai anggota. 

Adanya pembangunan jalan tol mempengaruhi penempatan (lokasi) 

organisasi sosial yang mereka tekuni. Jenis organisasi sosialnya memang tidak 

berubah, yang berubah adalah lokasi dimana organisasi yang mereka ikuti, 

terutama bagi mereka yang tinggal di Desa Klepu. Semua responden di Desa 

Klepu adalah mereka yang rumahnya pindah (karena tergusur) akibat 

pembangunan jalan tol. Berpindahnya tempat tinggal menyebabkan berpindah 

pula tempat mereka mengikuti organisasi yang ada di sekitar tempat tinggal 

mereka. Mereka harus membaur dengan lingkungan organisasi yang baru, dengan 
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menyelaraskan pola pikir mereka seperti yang mereka lakukan di organisasi 

sebelumnya. 

Manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri akan selalu 

membutuhkan bantuan dari orang lain termasuk bantuan berupa pinjaman uang. 

Beberapa tempat yang dijadikan tujuan untuk meminjam uang yaitu 

keluarga/saudara, tetangga/teman, dan lembaga keuangan seperti bank dan/atau 

koperasi. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden lebih memilih 

meminjam pada tetangga/teman mereka, karena dianggap lebih mudah daripada 

harus meminjam pada keluarga/saudara ataupun lembaga keuangan. Pada Desa 

Klepu sebanyak 26,3% responden yang meminjam pada tetangga/teman, 

sedangkan pada Kelurahan Beji terdapat 22,6% yang meminjam pada 

tetangga/teman mereka. 

Alasan mereka meminjam tidak lain adalah karena desakan ekonomi. 

Kebutuhan hidup yang semakin banyak menuntut kita agar lebih pintar dalam 

mengatur kondisi keuangan yang kita miliki. Adanya uang hasil bagi untung 

pembangunan jalan tol seharusnya bisa diatur dengan baik sehingga dapat 

bermanfaat bagi kehidupan mereka ke depannya. Namun, pada kenyataannya 

banyak dari mereka yang kurang bijak dalam menggunakan uang tersebut yaitu 

dengan membeli kendaraan bermotor dan barang-barang eloktronik, yang 

sebenarnya telah mereka miliki dirumahnya. 

3) Tingkat Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. 

Apabila kita sakit, maka tidak ada satu pun jenis kegiatan yang berjalan dengan 



122 
 

 

baik, artinya sakit dapat menghambat kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesehatan pada masing-masing daerah 

penelitian (Desa Klepu dan Kelurahan Beji), baik sebelum maupun setelah 

pembangunan jalan tol tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Pada Desa 

Klepu, sebelum pembangunan jalan tol sebanyak 73,7% responden mengatakan 

ada anggota keluarga mereka yang sakit, sedangkan setelah pembangunan jalan 

tol berubah menjadi 68,4%. Sementara itu, pada Kelurahan Beji, sebelum 

pembangunan jalan tol sebanyak 71,0% responden mengatakan ada anggota 

keluarga mereka yang sakit, sedangkan setelah pembangunan jalan tol berubah 

menjadi 67,7%.  

Berubahnya persentase tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan 

pembangunan jalan tol, hanya kebetulan saja persentase tersebut menurun setelah 

adanya pembangunan jalan tol (tahun 2012). Dengan kata lain adanya 

pembangunan jalan tol tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kesehatan warga 

yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Pengaruh 

pembangunan jalan tol justru terlihat pada jarak tempuh menuju tempat berobat, 

terutama di Desa Klepu. 

Persentase mengenai ada tidaknya anggota keluarga yang sakit memang 

tinggi, tetapi jenis sakit yang mereka derita bukanlah sakit yang serius. Jenis sakit 

yang sering mereka derita antara lain demam, batuk dan sakit kepala. Pada Desa 

Klepu responden yang mengatakan intensitas sakit anggota keluarganya tergolong 

sering hanya sebanyak 25,8% sebelum pembangunan jalan tol dan sebanyak 

10,5% setelah pembangunan jalan tol. Sementara itu, pada Kelurahan Beji 
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responden yang mengatakan intensitas sakit anggota keluarganya tergolong sering 

hanya 19,4% sebelum pembangunan jalan tol dan sebanyak 9,7% setelah 

pembangunan jalan tol. 

Jenis sakit yang hanya sakit ringan menyebabkan responden memilih 

untuk memeriksakan anggota keluarga mereka ke puskesmas atau membeli obat-

obatan di warung sekitar rumah mereka. Selain itu juga karena fasilitas kesehatan 

tersebut adalah yang terdekat dari rumah, yang tidak memerlukan biaya tambahan 

untuk membayar angkutan umum ataupun membeli bensin. Pada Desa Klepu 

hanya sebanyak 5,3% yang memeriksakan anggota keluarga mereka ke rumah 

sakit, baik sebelum  ataupun setelah pembangunan jalan tol. Sementara itu, pada 

Kelurahan Beji, sebelum pembangunan jalan tol terdapat 22,6% responden yang 

memeriksakan anggota keluarga mereka ke rumah sakit, sedangkan setelah 

pembangunan jalan tol menjadi 9,7% responden. Perubahan tersebut terjadi 

karena, sebelum pembangunan jalan tol jenis sakit yang responden derita 

tergolong cukup serius, sehingga mengharuskan mereka untuk periksa ke layanan 

kesehatan yang lebih besar, seperti rumah sakit. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pelayanan kesehatan di daerah penelitian tergolong lebih dari cukup. 

Terbukti dari tujuan berobat warga apabila ada anggota keluarga mereka yang 

sakit yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik dan pusat pelayanan kesehatan yang 

lainnya (bidan, mantri). 
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4) Pengetahuan responden terhadap adanya pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai seberapa 

jauh warga mengetahui akan dibangunnya jalan tol Ungaran-Bawen. Berdasarkan 

hasil penelitian, pengetahuan responden di Desa Klepu lebih baik daripada 

Kelurahan Beji. Pada Desa Klepu, 100% responden mengatakan bahwa mereka 

mengetahui akan adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen. Pengetahuan 

tersebut mereka peroleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan setempat. 

Sedangkan di Kelurahan Beji, terdapat 9,7% responden yang mengatakan tidak 

tahu menahu mengenai adanya pembangunan jalan tol. Ketidaktahuan responden 

tersebut disebabkan karena responden tidak menghadiri sosialisasi yang dilakukan 

pihak kelurahan setempat. 

4.2.3.2 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga yang Terkena Pembangunan Jalan 

Tol Ungaran-Bawen di Daerah Penelitian 

Dibandingkan dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi warga lebih terlihat 

adanya perubahan dari sebelum sampai setelah pembangunan jalan tol. Kondisi 

ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain matapencaharian, 

pendapatan, kekayaan yang dimiliki, pengeluaran tiap bulan, serta aksesibilitas 

warga di daerah penelitian. 

1) Matapencaharian 

Jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang akan berpengaruh pada jumlah 

pendapatan yang mereka peroleh tiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian, jenis 

pekerjaan bapak dan ibu di daerah penelitian cukup beragam, baik untuk 
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pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Secara umum jenis pekerjaan 

pokok dan sampingan yang ditekuni baik bapak ataupun ibu tidak jauh berbeda 

untuk sebelum dan setelah pembangunan jalan tol, yang artinya adanya 

pembangunan jalan tol tidak terlalu berpengaruh pada jenis pekerjaan anggota 

rumah tangga yang terkena pembangunan jalan tol. 

Jenis pekerjaan pokok bapak di Desa Klepu yang terlihat mengalami 

perubahan yaitu pada buruh. Setelah pembangunan jalan tol, bapak yang bekerja 

sebagai buruh mengalami penurunan sebesar 10,5%. Penurunan persentase 

tersebut karena sekarang bapak memilih bekerja sebagai pegawai swasta dan 

pengelola tempat kos bagi pekerja pabrik. Sedangkan untuk pekerjaan pokok ibu, 

ada 1 ibu yang dulunya bekerja sebagai pejual sayur keliling (pekerjaan lain-lain) 

sekarang sudah membuka warung sendiri di rumahnya. Sementara itu untuk jenis 

pekerjaan sampingan, hanya bapak yang mengalami perubahan yaitu bapak yang 

dulunya tidak mempunyai pekerjaan mencapai 68,4%, sekarang menurun menjadi 

47,4%. Penurunan persentase tersebut terjadi karena sebelum ada pembangunan 

jalan tol baik bapak atau ibu yang tidak mempunyai pekerjaan, memanfaatkan 

uang hasil bagi untung untuk membangun usaha sendiri seperti membuka warung, 

mendirikan tempat kos bagi para pekerja pabrik, persewaan sound sistem, dan 

tempat futsal.  

Kelurahan Beji, jenis pekerjaan yang ditekuni bapak ataupun ibu baik 

sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol bisa dikatakan tidak berubah, 

hanya terdapat 1 bapak yang sekarang menjadi petani. Namun, ini tidak 

berhubungan dengan adanya pembangunan jalan tol, melainkan karena bapak 
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tersebut keluar dari tempat kerjanya dari sebelum pembangunan jalan tol dimulai. 

Sedangkan untuk pekerjaan sampingan terlihat sangat terpengaruh dengan adanya 

pembangunan jalan tol. Persentase bapak yang bekerja sebagai petani mengalami 

penurunan menjadi 22,6%, dari sebelumnya yaitu sebesar 67,7%. Sementara itu, 

setelah pembangunan jalan tol sudah tidak ada ibu yang bekerja sebagai petani, 

dari sebelumnya yang sebesar 3,2%.  

Penurunan persentase tersebut terjadi karena banyak lahan sawah dan 

tegalan di Kelurahan Beji yang tergusur akibat adanya pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen. Selain itu juga karena warga yang lahan sawah dan tegalannya 

tergusur lebih memilih menggunakan uang hasil bagi untung mereka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya daripada untuk membeli lahan sawah 

atau tegalan lagi.  

2) Pendapatan 

Pendapatan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ditekuni, baik pekerjaan 

pokok maupun pekerjaan sampingan. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum 

pendapatan keluarga rumah tangga yang terkena jalan tol di Desa Klepu 

mengalami kenaikan, terlihat dari rata-rata pendapatan keluarga yang jauh lebih 

tinggi dari UMR Kabupaten Semarang yang mencapai Rp 941.600,-. Rata-rata 

pendapatan keluarga di Desa Klepu sebelum pembangunan jalan tol yaitu Rp 

2.992.000,- dan setelah pembangunan jalan tol mencapai Rp 5.366.000,-. 

Kenaikan tersebut terjadi karena beberapa responden menggunakan uang hasil 

bagi untung untuk mendirikan tempat usaha seperti kos-kosan bagi para pekerja 

pabrik, mendirikan tempat futsal dan penyewaan sound sistem, dimana usaha-
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usaha tersebut secara langsung dapat menaikkan pendapatan mereka tiap 

bulannya. Penghasilan yang mereka peroleh dari usaha tersebut bisa dikatakan 

jauh lebih tinggi dari penghasilan yang mereka peroleh sebelumnya. 

Sementara itu, rata-rata pendapatan keluarga di Kelurahan Beji sebelum 

pembangunan jalan tol yaitu Rp 2.514.000,- dan setelah pembangunan jalan tol 

yaitu Rp 2.847.000,-. Meskipun rata-rata pendapatan keluarga terlihat mengalami 

kenaikan, tetapi secara umum pendapatan keluarga rumah tangga yang terkena 

pembangunan jalan tol di daerah ini mengalami penurunan. Berdasarkan hasil 

penelitian, dari 31 responden hanya sebanyak 12 responden yang pendapatan 

keluarganya meningkat. Banyaknya lahan sawah dan tegalan yang tergusur akibat 

pembangunan jalan tol menjadi faktor utama yang menyebabkan semakin 

menurunnya penghasilan yang diperoleh tiap bulan. Sebelum pembangunan jalan 

tol terdapat beberapa responden yang mendapatkan penghasilan tambahan dari 

usaha pertanian yang mereka kerjakan, tetapi setelah adanya pembangunan jalan 

tol penghasilan tambahan tersebut hilang bersamaan dengan lahan sawah dan 

tegalan yang mereka miliki. 

3) Kekayaan yang dimiliki  

Kondisi ekonomi di Desa Klepu yang mengalami perubahan yaitu pada 

kekayaan yang dimiliki seperti rumah, kendaraan bermotor, dan barang 

elektronik. Sebagian besar responden di Desa Klepu memanfaatkan hasil bagi 

untung pembangunan jalan tol untuk membeli tanah dan membangun rumah yang 

lebih baik dan besar dari sebelumnya serta untuk menambah kekayaan yang 

mereka miliki, berupa kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik. 
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Sebelum pembangunan jalan tol rata-rata luas tanah yang dimiliki 

responden yaitu 288 m2, sedangkan luas bangunannya yaitu 193 m2. Setelah 

pembangunan jalan tol rata-rata luas tanah yang dimiliki menjadi 476 m2 dan luas 

bangunannya menjadi 322 m2. Perubahan tersebut terjadi karena uang hasil bagi 

untung yang mereka terima cukup besar sehingga mereka mampu membeli tanah 

dan/atau membangun rumah yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. 

Selain membeli tanah dan/atau membangun rumah, responden juga 

menggunakannya untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang 

elektronik. Sebelum pembangunan jalan tol terdapat 26,3% responden tidak 

memiliki sepeda motor, sedangkan setelah pembangunan jalan tol semua 

responden telah memiliki sepeda motor, bahkan sebanyak 10,5% responden 

memiliki sepeda motor lebih dari 1 buah.. Sementara itu, untuk kepemilikan 

barang elektronik, lebih cenderung ke barang elektronik lainnya (seperti kulkas, 

mesin cuci, dll). Sebelum pembangunan jalan tol terdapat 10,5% responden yang 

memiliki barang elektronik lainnya, sedangkan setelah pembangunan jalan tol, 

responden yang memiliki barang elektronik lainnya menjadi 26,3%. 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dengan adanya pembangunan 

jalan tol Ungaran-Bawen, kondisi ekonomi di Desa Klepu mengalami 

peningkatan. Bahkan setelah pembangunan jalan tol, hampir semua responden 

mempunyai kondisi rumah yang lebih bagus dari sebelumnya, dari yang tidak 

permanen menjadi permanen, dari yang cuma lantai satu sekarang menjadi lantai 

dua, dan tidak sedikit juga responden yang membangun rumah untuk dijadikan 

tempat kos-kosan bagi para pekerja pabrik yang ada disekitar Desa Klepu. 
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Adanya pembangunan jalan tol menyebabkan cukup banyak lahan tegalan 

dan sawah milik warga di Kelurahan Beji yang berkurang. Sebelum pembangunan 

jalan tol rata-rata luas lahan tegalan milik responden yaitu 846,8 m2 dan setelah 

pembangunan jalan tol menurun menjadi 409 m2. Sementara itu, rata-rata luas 

lahan sawah sebelum pembangunan jalan tol yaitu 1.234,5 m2 dan setelah 

pembangunan jalan tol menjadi 1.167,4 m2. Perubahan rata-rata luas lahan 

tersebut disebabkan karena lahan yang mereka miliki tergusur akibat adanya 

proyek pembangunan jalan tol. Selain itu juga karena responden lebih memilih 

menggunakan uang hasil bagi untung untuk membeli keperluan lain daripada 

unuk membeli lahan tegalan atau sawah lagi. 

Berbanding terbalik dengan kepemilikan lahan, persentase kepemilikan 

kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik justru mengalami peningkatan. 

Peningkatan terjadi karena responden menggunakan uang hasil bagi untung untuk 

membeli kendaraan bermotor dan juga barang-barang elektronik, seperti televisi, 

handphone, dan barang elektronik yang lainnya. Sebelum pembangunan jalan tol 

ada 35,5% responden yang tidak memiliki sepeda motor, sedangkan setelah 

pembangunan jalan tol menurun menjadi 12,9% responden yang tidak memiliki 

sepeda motor. Sementara itu, persentase responden yang memiliki televisi lebih 

dari 1 buah sebelum pembangunan jalan tol yaitu sebesar 12,9%, sedangkan 

setelah pembangunan jalan tol menjadi 22,6%. Barang elektronik lain yang juga 

mengalami perubahan dengan adanya pembangunan jalan tol yaitu handphone. 

Sebelum pembangunan jalan tol ada sekitar 41,9% responden yang tidak memiliki 
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handphone, sedangkan setelah pembangunan jalan tol hanya ada sekitar 19,4% 

responden yang tidak memiliki handphone. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa di 

Kelurahan Beji juga mengalami perubahan kearah yang lebih baik setelah adanya 

pembangunan jalan tol. Walaupun banyak lahan mereka yang tergusur, tetapi hasil 

ganti untung yang mereka terima bisa mengganti kerugian yang mereka derita.  

Sebagian besar warga yang terkena proyek jalan tol menggunakan uang hasil ganti 

untung untuk membeli sawah atau tegalan, kendaraan bermotor dan barang-

barang elektronik guna melengkapi isi rumah mereka. Kepemilikan barang-barang 

tersebut bisa menjadi salah satu tolok ukur tingkat kekayaan seseorang dalam segi 

ekonominya. 

4) Pengeluaran 

Adanya pembangunan jalan tol secara tidak langsung menyebabkan 

pengeluaran tiap bulan rumah tangga yang terkena jalan tol semakin meningkat, 

baik pengeluaran untuk pangan maupun untuk nonpangan. Pada Desa Klepu rata-

rata pengeluaran untuk pangan sebelum pembangunan jalan tol yaitu sebesar Rp 

497.000,- perbulan, sedangkan rata-rata pengeluaran untuk nonpangan yaitu Rp 

422.000,- perbulan. Setelah pembangunan jalan tol rata-rata pengeluaran untuk 

pangan menjadi Rp 818.000,- perbulan dan rata-rata pengeluaran untuk 

nonpangan menjadi Rp 617.000,- perbulan.  

Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk pangan di Kelurahan Beji 

sebelum pembangunan jalan tol yaitu Rp 484.000,- perbulan, sedangkan rata-rata 

pengeluaran untuk nonpangan yaitu Rp 598.000,- perbulan. Setelah pembangunan 
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jalan tol, rata-rata pengeluaran untuk pangan meningkat menjadi Rp 815.000,- 

perbulan dan rata-rata pengeluaran nonpangan menjadi Rp 745.000,- perbulan. 

Semakin tingginya rata-rata pengeluaran di daerah penelitian disebabkan 

karena adanya peningkatan harga beras serta harga kebutuhan pokok lainnya.  

Berdasarkan keterangan responden, pada tahun 2008 (sebelum pembangunan jalan 

tol) harga beras per kilogram masih Rp 5.000,-, sedangkan pada tahun 2012 

(setelah pembangunan jalan tol) harga beras per kilogram menjadi Rp 7.500,- 

sampai Rp 8.000,-. Faktor lain yang menyebabkan semakin tingginya pengeluaran 

yaitu adanya sifat konsumtif warga yang menerima uang hasil bagi untung. 

Pembangian uang hasil bagi untung mengakibatkan sebagian besar warga 

menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-barang yang tidak seharusnya 

mereka beli, seperti televisi, handphone dan barang elektronik lainnya. Mereka 

beranggapan semakin banyak barang-barang elektronik yang mereka miliki maka 

semakin tinggi pula kelas sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. 

5) Aksesibilitas 

Pembangunan jalan tol mempengaruhi aksesibilitas warga di Desa Klepu, 

terutama yang berkaitan dengan jarak tempuh dan kendaraan yang digunakan, 

baik untuk menuju tempat kerja maupun tempat berobat. Berdasarkan hasil 

penelitian, rata-rata jarak tempuh bapak menuju tempat kerja di Desa Klepu yaitu 

sejauh 2,1 km sebelum pembangunan jalan tol dan sejauh 1,9 km setelah 

pembangunan jalan tol, rata-rata jarak tempuh ibu menuju tempat kerja yaitu 2 km 

sebelum pembangunan jalan tol dan 3 km setelah pembangunan jalan tol, serta 

rata-rata jarak tempuh menuju tempat berobat yaitu 1,6 km dan setelah 
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pembangunan jalan tol menjadi 1,7 km. Sementara itu, rata-rata jarak tempuh 

bapak menuju tempat kerja di Kelurahan Beji yaitu sejauh 1,5 km, baik sebelum 

maupun setelah pembangunan jalan tol, rata-rata jarak tempuh ibu menuju tempat 

kerja yaitu 1,5 km baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol, serta 

rata-rata jarak tempuh menuju tempat berobat yaitu 1 km, baik sebelum maupun 

setelah pembangunan jalan tol. 

Perubahan jarak tempuh yang terjadi di Desa Klepu dikarenakan 

pindahnya tempat tinggal responden akibat tergusur proyek pembangunan jalan 

tol. Guna mempermudah dalam pengambilan data, peneliti memilih responden 

yang masih berada di lingkungan Desa Klepu, sehingga perubahan jaraknya pun 

tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan pada Kelurahan Beji, sama sekali tidak 

terjadi perubahan, baik untuk jarak tempuh menuju tempat kerja bapak, menuju 

tempat kerja ibu, maupun menuju tempat berobat. Tidak adanya perubahan 

tersebut karena pada daerah ini yang terkena proyek pembangunan jalan tol 

bukanlah rumah yang mereka tinggali, melainkan lahan-lahan pertanian yang 

mereka miliki, baik lahan sawah maupun tegalan. 

Perubahan jenis kendaraan yang digunakan bapak menuju tempat bekerja 

terjadi pada kedua daerah penelitian. Pada Desa Klepu, sebelum pembangunan 

jalan tol, jenis kendaraan yang lebih dominan yaitu sepeda motor (57,9%), 

sedangkan setelah pembangunan jalan tol jenis kendaraan lainnya lebih dominan 

yaitu 52,6%. Perubahan yang terjadi tersebut bukan berarti mereka tidak memiliki 

kendaraan lagi, mereka masih memiliki kendaraan tersebut bahkan ada yang 

menambah jumlah kendaraan mereka. Perubahan tersebut terjadi karena terdapat 
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beberapa responden yang memilih untuk membuka usaha di rumah, seperti 

membuka warung sembako dan membuka kos-kosan bagi para pekerja pabrik, 

sehingga tidak memerlukan kendaraan untuk menuju tempat kerja. Sementara itu, 

jenis kendaraan yang lebih dominan digunakan ibu menuju tempat bekerja yaitu 

angkutan umum, baik sebelum (36,8%) maupun setelah (31,6%) pembangunan 

jalan tol. Turunnya persentase tersebut dikarenakan beberapa responden membeli 

kendaraan lagi dengan uang hasil bagi untung yang mereka terima, yang 

kemudian kendaraan tersebut digunakan ibu untuk menuju ke tempat bekerja. 

Kelurahan Beji, kendaraan menuju tempat kerja bapak yang lebih dominan 

yaitu sepeda motor, baik sebelum (41,9%) maupun setelah (61,3%) pembangunan 

jalan tol. Semakin banyaknya bapak yang menggunakan sepeda motor untuk 

menuju ke tempat kerja dikarenakan tidak sedikit responden di Kelurahan Beji 

yang menggunakan uang hasil bagi untung untuk membeli sepeda motor, 

sehingga yang dulunya menggunakan angkutan umum, sekarang beralih 

menggunakan sepeda motor untuk menuju ke tempat bekerja. Sedangkan untuk 

jenis kendaraan yang dominan digunakan ibu menuju tempat bekerja tidak 

mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol yaitu 

angkutan umum (22,6%).  

Perubahan jenis kendaraan juga terjadi pada kendaraan yang digunakan 

menuju tempat berobat. Pada Desa Klepu, jenis kendaraan yang lebih dominan 

digunakan yaitu sepeda motor, baik sebelum (57,9%) maupun setelah (68,4%) 

pembangunan jalan tol. Pada Kelurahan Beji juga sama, jenis kendaraan yang 

lebih dominan digunakan yaitu sepeda motor, baik sebelum 61,3% maupun 
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setelah (83,9%). Perubahan tersebut terjadi karena tidak sedikit responden yang 

memanfaatkan uang hasil bagi untung untuk membeli sepeda motor yang 

kemudian mereka gunakan untuk menuju tempat tempat berobat.  

 



 
 

135 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Jenis penggunaan lahan di Desa Klepu yang paling banyak terkena proyek 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen yaitu lahan permukiman, yakni 

sebesar 5,12% dari total lahan permukiman yang ada. Sedangkan di Kelurahan 

Beji, jenis penggunaan lahan yang paling banyak terkena yaitu lahan sawah, 

yakni sebesar 14,38% dari total sawah yang ada di kelurahan tersebut. 

2. Rata-rata kepemilikan lahan tanah di Desa Klepu mengalami kenaikan sebesar 

187,79 m2,. Sedangkan rata-rata kepemilikan lahan tegalan di Kelurahan Beji 

justru mengalami penurunan sebesar 437,74 m2. 

3. Adanya pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen menyebabkan berubahnya 

lokasi organisasi sosial yang diikuti warga di Desa Klepu, terutama bagi 

mereka yang rumahnya pindah akibat tergusur oleh pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen. Berubahnya lokasi organisasi sosial mengharuskan mereka 

untuk menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan baru mereka, yang belum 

tentu bisa senyaman yang dulu. Perubahan lain yang terlihat yaitu pada 

kondisi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki 

oleh rumah tangga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ungaran-

Bawen. Pada desa Klepu, semua responden memiliki luas lahan dan bangunan 

yang lebih besar dibandingkan sebelum ada pembangunan jalan tol. Namun, 
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adanya pembagian uang hasil bagi untung menyebabkan responden bersifat 

konsumerisme, banyak responden yang membeli barang-barang elektronik 

yang dirasa kurang bermanfaat bagi mereka. Sedangkan pada kelurahan Beji, 

jenis lahan yang mereka miliki mengalami penurunan pada luasannya. 

Penurunan tersebut terjadi karena para responden lebih memilih menggunakan 

uang hasil bagi untung untuk memenuhi kebutuhan lainya, seperti membeli 

kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik serta untuk mendirikan 

tempat usaha baru. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi warga yang terkena proyek jalan tol, diharapkan tidak konsumtif dalam 

menggunakan uang hasil bagi untung yang mereka peroleh. 

2. Apabila nanti terdapat akses jalan yang terputus akibat pembangunan jalan tol 

Ungaran-Bawen, diharapkan telah mempersiapkan jalan alternatif/sementara 

yang bisa digunakan bagi pengguna jalan yang biasa melintas di jalan tersebut. 
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LAMPIRAN 1 
 

METODE PENGUMPULAN DATA KAJIAN SOSIAL EKONOMI 
RUMAH TANGGA YANG TERKENA PROYEK JALAN TOL 

UNGARAN-BAWEN DI DESA KLEPU KECAMATAN PRINGAPUS DAN 
KELURAHAN BEJI KECAMATAN UNGARAN TIMUR 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Metode 

Pengumpulan 
Data 

Penggunaan lahan yang terkena 
proyek jalan tol Ungaran-Bawen 

Lahan sawah Dokumentasi 
Lahan bukan sawah Dokumentasi 
Permukiman Dokumentasi 

Kondisi sosial 
ekonomi 
rumah tangga 
yang terkena 
proyek jalan 
tol Ungaran-
Bawen 

Kondisi sosial Tingkat pendidikan Angket 
Organisasi sosial Angket 
Tingkat kesehatan Angket 
Pengetahuan 
responden terhadap 
pembangunan jalan 
tol Ungaran-Bawen 

Angket 

Kondisi ekonomi Matapencaharian Angket 
Pendapatan Angket 
Kekayaan yang 
dimiliki 

Angket 

Pengeluaran Angket 
Aksesibilita Angket 
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMEN PENELITIAN 

Yth. Bapak/Ibu 
di Desa/Kelurahan …………… 
Kecamatan …………… 
Kabupaten Semarang 

Dengan Hormat, 
Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul “Kajian Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Ungaran-Bawen di Desa Klepu Kecamatan Pringapus dan Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur” maka saya mohon 
bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. 

Semua materi dalam angket ini semata-mata hanya untuk tujuan studi dan kerahasiaan yang berhubungan dengan angket ini 
akan saya jaga, untuk itu saya mohon Bapak/Ibu mengisi angket ini seperti keadaan yang sebenarnya atau apa adanya karena jawaban 
dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat bagi saya. 

Atas bantuan dan kerelaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih. 

Semarang,        Februari 2012 
      Hormat saya, 

 
 
 

Indah Dwi Septiyani 
NIM 3250407005 
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INSTRUMEN PENELITIAN  

KAJIAN SOSIAL EKONOMI WARGA TERKENA PROYEK 

PEMBANGUNAN JALAN TOL UNGARAN-BAWEN 

 

No. Responden : ……….. (diisi petugas) 

 

I. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket ini, mohon untuk mengisi identitas bapak/ibu terlebih dahulu pada tempat yang telah tersedia. 

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Kepala Keluarga (KK)      :      (apabila bersedia) 

2. Jenis kelamin     : 

3. Umur      : 

4. Tempat lahir     : 

5. Lama tinggal di desa ini    : 

6. Tempat tinggal sebelum desa ini   : 

7. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dirumah ini  : 

8. Alamat RT/RW    : 
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III. Daftar Pertanyaan 

KONDISI SOSIAL 
1. Tingkat Pendidikan  
1.1. Apa pendidikan terakhir yang terima ? 
   1.1.1. Bapak 
      1.1.1.1. Tamat 
      1.1.1.2. Tidak tamat 
   1.1.2. Anggota keluarga lain 
      1.1.2.1. Ibu 
         1.1.2.1.1. Tamat 
         1.1.2.1.2. Tidak tamat 
      1.1.2.2. Anak 1 
         1.1.2.2.1. Tamat 
         1.1.2.2.2. Tidak / belum tamat (coret yang tidak sesuai) 
      1.1.2.3. Anak 2 
         1.1.2.3.1. Tamat 
         1.1.2.3.2. Tidak / belum tamat (coret yang tidak sesuai) 
      1.1.2.4. Lainnya ………….……….. 
         1.1.2.4.1. Tamat 
         1.1.2.4.2. Tidak / belum tamat (coret yang tidak sesuai) 
 
1.2. Apakah ada anggota keluarga yang mengikuti paket kejar 

A, B, atau C ? Sebutkan ! 

 
 
a. PT                   b. SMA                   c. SMP                 d. SD             
a. PT, smt: …     b. SMA, kls: …      c. SMP, kls …      d. SD, kls: … 
 
 
a. PT                   b. SMA                   c. SMP                 d. SD             
a. PT, smt: …     b. SMA, kls: …      c. SMP, kls …      d. SD, kls: … 
 
a. PT                   b. SMA                   c. SMP                 d. SD             
a. PT, smt: …     b. SMA, kls: …      c. SMP, kls …      d. SD, kls: … 
 
a. PT                   b. SMA                   c. SMP                 d. SD             
a. PT, smt: …     b. SMA, kls: …      c. SMP, kls …      d. SD, kls: … 
 
a. PT                   b. SMA                   c. SMP                 d. SD             
a. PT, smt: …     b. SMA, kls: …      c. SMP, kls …      d. SD, kls: … 
 
 
a. Pakej. A: ….                  b. Pakej. B: ….                c. Pakej. C: …. 
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1.3. Pendidikan nonformal apakah yang pernah diikuti ? 
   1.2.1. Bapak 
   1.2.2. Anggota keluarga lain 
      1.2.2.1. Ibu 
      1.2.2.2. Anak 1 
      1.2.2.3. Anak 2 
      1.2.2.4. Lainnya ………….……….. 

 
a. Kursus     b. Pelatihan       c. Tidak punya        d. Lainnya ……….. 
 
a. Kursus     b. Pelatihan       c. Tidak punya        d. Lainnya ……….. 
a. Kursus     b. Pelatihan       c. Tidak punya        d. Lainnya ……….. 
a. Kursus     b. Pelatihan       c. Tidak punya        d. Lainnya ……….. 
a. Kursus     b. Pelatihan       c. Tidak punya        d. Lainnya ……….. 

 
 
2. Organisasi Sosial Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
2.1. Apakah nama atau jenis pertemuan rutin yang 
diikuti ? 
   2.1.1. Bapak 
   2.1.2. Anggota keluarga lain 
      2.1.2.1. Ibu 
      2.1.2.2. Anak 1 
      2.1.2.3. Anak 2 
      2.1.2.4. Lainnya ………….……….. 

 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
……………………………………. 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
2.2. Apakah posisi dalam pertemuan rutin tersebut ? 
   2.2.1. Bapak 
   2.2.2. Anggota keluarga lain 
      2.2.2.1. Ibu 
      2.2.2.2. Anak 1 
      2.2.2.3. Anak 2 
      2.2.2.4. Lainnya ………….……….. 
 

 
a. Ketua     b. Sekretaris     c. Bendahara     d. Anggota     e. Lainnya………….. 
 
a. Ketua     b. Sekretaris     c. Bendahara     d. Anggota     e. Lainnya………….. 
a. Ketua     b. Sekretaris     c. Bendahara     d. Anggota     e. Lainnya………….. 
a. Ketua     b. Sekretaris     c. Bendahara     d. Anggota     e. Lainnya………….. 
a. Ketua     b. Sekretaris     c. Bendahara     d. Anggota     e. Lainnya………….. 
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2.3. Apakah manfaat yang diperoleh Bapak/Ibu dari 
pertemuan rutin yang diikuti ? 

 
…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Kemanakah Bapak/Ibu biasanya menabung (simpanan) ? 
 
2.4. Bagaimana intensitas Bapak/Ibu dalam hal menabung ? 
2.5. Kemanakah Bapak/Ibu melakukan pinjaman (uang) ? 
 
2.6. Bagaimana intensitas Bapak/Ibu melakukan pinjaman tersebut ? 

 
…………………………………………………………………………………. 
 
a. 1 bln sekali     b. 1 minggu sekali      c. Setiap hari     d. Lainnya: …………. 
a. Sanak saudara                                         b. Teman/tetangga    
c. Lembaga keuangan: …..............            d. Lainnya: ……………… 
a. Sering       b. Kadang-kadang       c. Tidak pernah       d. Lainnya: ………… 

 
3. Tingkat Kesehatan Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
3.1. Apakah ada anggota keluarga yang sakit ? 
 
3.2. Bagaimana intensitas sakit anggota keluarga tersebut ? 
 
3.3. Kemanakah tujuan berobat apabila ada anggota 

keluarga yang sakit ? 

a. Ada             b. Tidak ada 
 
a. Sering               b. Kadang-
kadang 
c. Tidak pernah    d. 
Lainnya……….. 
 
a. Puskesmas        b. Poliklinik 
c. Rumah Sakit     d. 
Lainnya………. 

a. Ada             b. Tidak ada 
 
a. Sering               b. Kadang-
kadang 
c. Tidak pernah    d. 
Lainnya……….. 
 
a. Puskesmas        b. Poliklinik 
c. Rumah Sakit     d. 
Lainnya………. 

 
4. Pengetahuan Responden 
4.1. Dari manakah Bapak/Ibu mengetahui adanya 

pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen ? 
 

 
a. Sosialisasi    b. Media massa     c. Orang ke orang    d. Lainnya ……………. 
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4.2. Apakah harapan Bapak/Ibu setelah 
pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen ? 

 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………...

 
KONDISI EKONOMI 

5. Matapencaharian Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
5.1. Apakah pekerjaan pokok yang tekuni ? 
   5.1.1. Bapak 
 
 
   5.1.2. Anggota Keluarga lain 
          5.1.1. Ibu 
 
 
 
         5.1.2. Anak 1 
 
 
 
        5.1.3. Anak 2 
 
 
 
         5.1.4. Lainnya ………………. 
 
 
5.2. Apakah pekerjaan sampingan yang tekuni ? 
   5.2.1. Bapak 

 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 

 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
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   5.2.2. Anggota Keluarga lain 
         5.2.2.1. Ibu 
 
 
 
         5.2.2.2. Anak 1 
 
 
 
        5.2.2.3. Anak 2 
 
 
 
        5.2.2.4. Lainnya ………………. 
 
 

c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 

c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 
 
a. PNS: ……….         b. Pegawai swasta: ……… 
c. Wiraswasta: ………     d. Buruh lepas: ………    
e. Lainnya ……………. 

 
 
6. Pendapatan Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
6.1. Berapakah pendapatan pokok yang diperoleh 
dalam sebulan? 
   6.1.1. Bapak 
   6.1.2. Anggota keluarga lain 
      6.1.2.1. Ibu 
      6.1.2.2. Anak 1 
      6.1.2.3. Anak 2 

 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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      6.1.2.4. Lainnya ………….……….. 
 
6.2.Berapakah pendapatan sampingan yang 
diperoleh dalam sebulan? 
   6.2.1. Bapak 
 
   6.2.2. Anggota keluarga lain 
      6.2.2.1. Ibu 
      6.2.2.2. Anak 1 
      6.2.2.3. Anak 2 
      6.2.2.4. Lainnya ………….……….. 
 
6.3. Berapakah pendapatan keluarga yang diperoleh 
dalam sebulan ? 

 
 
……………………………………… 
 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
 
……………………………………… 
 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
7. Kekayaan yang dimiliki Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
7.1. Bagaimanakah rumah yang  
Bapak/Ibu miliki ? 
         7.1.1. Luas tanah  
         7.1.2. Luas bangunan 
 
         7.1.3. Sifat bangunan 
 
         7.1.3. Cara penguasaan 
 
 
7.2. Bagaimanakah lahan yang 
Bapak/Ibu miliki ? 

 
……………………………… m2. 
……………………………… m2 

 

a. Permanen     b. Semi perm.     c. Tidak 
perm. 
 
a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
 
 

 
……………………………… m2 
……………………………… m2 

 
a. Permanen     b. Semi perm.     c. Tidak 
perm. 
 
a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya ………… 
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   7.2.1. Tegalan 
      7.2.1.1. Luas 
      7.2.1.2. Cara penguasaan 
 
 
      7.2.1.3. Jenis tanaman yang 
ditanam 
      7.2.1.4. Hasil yang dapat 
dipanen 
 
   7.2.2. Sawah 
      7. 2.2.1. Luas 
      7.2.2.2. Cara penguasaan 
 
 
      7.2.2.3. Jenis tanaman yang 
ditanam 
      7.2.2.4. Hasil yang dapat 
dipanen 
   7.2.3. Pekarangan 
      7.2.3.1. Luas 
      7. 2.3.2. Cara penguasaan 
 
 
      7.2.3.3. Jenis tanaman yang 
ditanam 
      7.2.3.4. Hasil yang dapat 
dipanen 

………………………………… m2

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 

………………………………… m2

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
………………………………… m2 

a. Membeli sendiri    b. Pemberian orang tua 
c. Menyewa               d. Lainnya .………… 
……………………………………………. 
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   7.2.4. Kebun 
      7.2.4.1. Luas 
      7.2.4.2. Cara penguasaan 
 
 
      7.2.4.3. Jenis tanaman yang 
ditanam 
      7.2.4.4. Hasil yang dapat 
dipanen 
 
7.3. Bagaimana kendaraan yang 
Bapak/Ibu miliki ? 
   7.3.1. Sepeda 
      7.3.1.1. Jumlah 
      7.3.1.2. Tipe / jenis 
      7.3.1.3. Sifat barang 
 
      7.3.1.4. Cara penguasaan 
 
 
      7.3.1.5. Apabila membeli secara 

kredit, berapa tahun dan 
sudah membayar berapa 
bulan ? 

 
   7.3.2. Sepeda motor 
      7.3.2.1. Jumlah 

……………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai             b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 

……………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………... 
…………………………………………….. 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 
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      7.3.2.2. Tipe / jenis 
      7.3.2.3. Sifat barang 
 
      7.3.2.4. Cara penguasaan 
 
      7.3.2.5. Apabila membeli secara 

kredit, berapa tahun dan 
sudah membayar berapa 
bulan ? 

 
    7.3.3. Mobil pribadi 
       7.3.3.1. Jumlah 
       7.3.3.2. Tipe / jenis 
       7.3.3.3. Sifat barang 
 
       7.3.3.4. Cara penguasaan 
 
      7.3.3.5. Apabila membeli secara 

kredit, berapa tahun dan 
sudah membayar berapa 
bulan ? 

 
    7.3.4. Lainnya …………… 
       7.3.4.1. Jumlah 
       7.3.4.2. Tipe / jenis 
       7.3.4.3. Sifat barang 
 
       7.3.4.4. Cara penguasaan 

……………………………………………... 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 
……………………………………………… 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 

……………………………………………... 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
……………………………………………... 
……………………………………………… 
a. Baru                  b. Second (bekas) 
 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
 
……………. tahun    …………… bulan 
 
 
 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
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      7.3.4.5. Apabila membeli secara 

kredit, berapa tahun dan 
sudah membayar berapa 
bulan ? 

 
7.4. Bagaimana barang elektronik 

yang Bapak/Ibu miliki ? 
   7.4.1. Radio/Tape 
      7.4.1.1. Jumlah 
      7.4.1.2. Cara penguasaan 
      
  7.4.2. VCD/DVD 
     7.4.2.1. Jumlah 
     7.4.2.2. Cara penguasaan 
 
   7.4.3. Televisi 
      7.4.3.1. Jumlah 
       7.4.3.2. Cara penguasaan 
 
    7.4.4. Telepon/HP 
       7.4.3.1. Jumlah 
       7.4.3.2. Cara penguasaan 
 
     7.4.5. Lainnya ……………….. 
        7.4.4.1. Jumlah 
        7.4.4.2. Cara penguasaan 

a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 

a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
 
……………………………………………... 
a. Membeli tunai            b. Membeli kredit 
c. Pemberian orang tua   d. Lainnya ……… 
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8. Pengeluaran Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
8.1. Pertanian 
   8.1.1. Pengolahan lahan 
   8.1.2. Perawatan (bibit + obat) 
   8.1.3. Panen + pascapanen 
8.2. Nonpertanian 
   8.2.1. Pangan (konsumsi sehari-hari) 
   8.2.2. Sandang (pakaian) 
   8.2.3. Barang elektronik 
   8.2.4. Peralatan sekolah 
   8.2.5. Perabotan rumah tangga 
   8.2.6. Transportasi 
   8.2.7. Listrik 
   8.2.8. Lainnya ……….. 

 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 

 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 
………………………………… rupiah 

 

8.3. Dipergunakan untuk keperluan apa sajakah hasil dari ganti untung 
pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen ? 

……………………………………………………… 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
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9. Sarana dan Prasarana Sebelum pembangunan jalan tol Setelah pembangunan jalan tol 
9.1. Dimanakah tempat tinggal Bapak/Ibu ? 
 
9.2. Berapa jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja? 
   9.2.1. Bapak 
   9.2.2. Anggota keluarga lain 
      9.2.2.1. Ibu 
      9.2.2.2. Anak 1 
      9.2.2.3. Anak 2 
      9.2.2.4. Lainnya ……………….. 
 
9.3. Berapakah jarak tempuh dari rumah Bapak/Ibu ke tempat 

berobat ? 
9.4. Apakah kendaraan yang dipakai menuju ke tempat kerja? 
   9.4.1. Bapak 
 
   9.4.2. Anggota keluarga lain 
      9.4.2.1. Ibu 
 
 
      9.4.2.2. Anak 1 
 
 
      9.4.2.3. Anak 2 
 
 
      9.4.2.4. Lainnya …………………………… 
  

RT :              Kel./Desa : 
RW :             Kecamatan : 
 
………………………… km 
 
………………………… km 
………………………… km 
………………………… km 
………………………… km 
 
 
………………………… km 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 

RT :             Kel./Desa : 
RW :           Kecamatan : 
 
………………………… km 
 
………………………… km 
………………………… km 
………………………… km 
………………………… km 
 
 
………………………… km 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
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9.5. Apakah kendaraan yang dipakai menuju tempat berobat ? 
 
 
9.6. Bagaimakah kondisi jalan di sekitar rumah Bapak/Ibu ? 
 
 
9.7. Apakah jenis angkutan umum yang ada di daerah ini ? 
 
 
9.8. Berapakah jumlah angkutan umum yang melewati daerah 

ini setiap harinya ? 
 
9.9. Dalam sehari berapa kali angkutan umum melewati daerah 

ini ? 
 
9.10. Berada disebelah manakah lokasi jalan tol dari rumah 

Bapak/Ibu ? 

a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Beraspal                 b. Berlubang 
c. Rusak                     d. Lainnya ………. 
 
a. Ojek                      b. Angkutan umum 
c. Bus                       d. Lainnya …………. 
 
a. Tidak ada             b. 1  
b. 2                           c. Lebih dari 2 
 
a. Tidak pernah        b. 1 
c. 2                           d. Lebih dari 2 
 
a. Tepat melewati rumah 
b. Melewati lahan:  
    -  Tegalan                     -  Sawah 
    -  Pekarangan               -. Kebun 

a. Sepeda motor         b. Mobil pribadi 
c. Angkutan umum    d. Lainnya ………. 
 
a. Beraspal                 b. Berlubang 
c. Rusak                     d. Lainnya ………. 
 
a. Ojek                    b. Angkutan umum 
c. Bus                     d. Lainnya …………. 
 
a. Tidak ada            b. 1  
b. 2                          c. Lebih dari 2 
 
a. Tidak pernah        b. 1 
c. 2                           d. Lebih dari 2 
 
a. Utara    : …………….. m       
b. Selatan : …………….. m 
c. Timur   : …………….. m      
d. Barat    : …………….. m 
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LAMPIRAN 3 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 

KONDISI SOSIAL 
 

1. TINGKAT PENDIDIKAN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 SKORTOT 

S1 Pearson Correlation 1 .a 1.000**

Sig. (2-tailed)  . .000

N 20 20 20
S2 Pearson Correlation .a .a .a

Sig. (2-tailed) .  .

N 20 20 20
SKORTOT Pearson Correlation 1.000** .a 1

Sig. (2-tailed) .000 .  
N 20 20 20

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.750 3
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 2.35 .871 1.000 -1.663E-15a 
S2 4.70 3.484 .000 1.000 
SKORTOT 2.35 .871 1.000 -1.663E-15a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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2. ORGANISASI SOSIAL 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SKORTOT

S1 Pearson 
Correlation 1 1.000** 1.000** 1.000** .890** 1.000** .a .053 .053 .962**

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 . .826 .826 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S2 Pearson 

Correlation 1.000** 1 1.000** 1.000** .890** 1.000** .a .053 .053 .962**

Sig. (2-
tailed) .000  .000 .000 .000 .000 . .826 .826 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S3 Pearson 

Correlation 1.000** 1.000** 1 1.000** .890** 1.000** .a .053 .053 .962**

Sig. (2-
tailed) .000 .000  .000 .000 .000 . .826 .826 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S4 Pearson 

Correlation 1.000** 1.000** 1.000** 1 .890** 1.000** .a .053 .053 .962**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000  .000 .000 . .826 .826 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S5 Pearson 

Correlation .890** .890** .890** .890** 1 .890** .a .072 .072 .917**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  .000 . .762 .762 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S6 Pearson 

Correlation 1.000** 1.000** 1.000** 1.000** .890** 1 .a .053 .053 .962**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000  . .826 .826 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S7 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-
tailed) . . . . . .  . . .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S8 Pearson 

Correlation .053 .053 .053 .053 .072 .053 .a 1 1.000** .296*

Sig. (2-
tailed) .826 .826 .826 .826 .762 .826 .  .000 .206

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S9 Pearson 

Correlation .053 .053 .053 .053 .072 .053 .a 1.000** 1 .296*

Sig. (2-
tailed) .826 .826 .826 .826 .762 .826 . .000  .206
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson 

Correlation .962** .962** .962** .962** .917** .962** .a .296 .296 1

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .206 .206  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 

       

a. Cannot be computed because at least one of the 
variables is constant. 

      

RELIABILITAS 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.775 10
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 33.35 12.450 .957 .746 
S2 33.35 12.450 .957 .746 
S3 33.35 12.450 .957 .746 
S4 33.35 12.450 .957 .746 
S5 32.45 10.892 .891 .712 
S6 32.40 10.989 .951 .711 
S7 33.30 14.011 .000 .784 
S8 34.25 13.566 .240 .777 
S9 34.25 13.566 .240 .777 
SKORTOT 17.65 3.503 1.000 .887 

 
3. TINGKAT KESEHATAN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 SKORTOT

S1 Pearson 
Correlation 1 .346 -.050 -.050 .108 .108 .350*

Sig. (2-tailed) .135 .833 .833 .652 .652 .130

N 20 20 20 20 20 20 20
S2 Pearson 

Correlation .346 1 .262 .262 -.435 -.435 .121
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Sig. (2-tailed) .135  .264 .264 .055 .055 .610

N 20 20 20 20 20 20 20
S3 Pearson 

Correlation -.050 .262 1 1.000** .016 .016 .621**

Sig. (2-tailed) .833 .264  .000 .946 .946 .003

N 20 20 20 20 20 20 20
S4 Pearson 

Correlation -.050 .262 1.000** 1 .016 .016 .621**

Sig. (2-tailed) .833 .264 .000  .946 .946 .003

N 20 20 20 20 20 20 20
S5 Pearson 

Correlation .108 -.435 .016 .016 1 1.000** .707**

Sig. (2-tailed) .652 .055 .946 .946  .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20
S6 Pearson 

Correlation .108 -.435 .016 .016 1.000** 1 .707**

Sig. (2-tailed) .652 .055 .946 .946 .000  .000

N 20 20 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson 

Correlation .350 .121 .621** .621** .707** .707** 1

Sig. (2-tailed) .130 .610 .003 .003 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20

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

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.711 7
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 24.65 16.766 .253 .714 
S2 24.40 17.621 .000 .742 
S3 23.25 15.145 .524 .674 
S4 23.25 15.145 .524 .674 
S5 23.45 13.629 .586 .645 
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S6 23.45 13.629 .586 .645 
SKORTOT 12.95 4.471 1.000 .525 

 
4. PENGETAHUAN RESPONDEN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 SKORTOT 

S1 Pearson Correlation .a .a .a

Sig. (2-tailed)  . .

N 20 20 20
S2 Pearson Correlation .a 1 1.000**

Sig. (2-tailed) .  .000

N 20 20 20
SKORTOT Pearson Correlation .a 1.000** 1

Sig. (2-tailed) . .000  
N 20 20 20

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.750 3
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 7.40 1.305 .000 1.000 
S2 6.70 .326 1.000 -3.080E-14a 
SKORTOT 4.70 .326 1.000 -2.163E-14a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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KONDISI EKONOMI 
 
5. MATAPENCAHARIAN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 SKORTOT 

S1 Pearson Correlation 1 1.000** .167 .167 .973**

Sig. (2-tailed)  .000 .482 .482 .000

N 20 20 20 20 20
S2 Pearson Correlation 1.000** 1 .167 .167 .973**

Sig. (2-tailed) .000  .482 .482 .000

N 20 20 20 20 20
S3 Pearson Correlation .167 .167 1 1.000** .389*

Sig. (2-tailed) .482 .482  .000 .090

N 20 20 20 20 20
S4 Pearson Correlation .167 .167 1.000** 1 .389*

Sig. (2-tailed) .482 .482 .000  .090

N 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson Correlation .973** .973** .389 .389 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .090 .090  
N 20 20 20 20 20

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

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.793 5

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 10.60 16.674 .955 .641 
S2 10.60 16.674 .955 .641 
S3 13.90 26.621 .338 .829 
S4 13.90 26.621 .338 .829 
SKORTOT 7.00 6.947 1.000 .715 
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6. PENDAPATAN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 SKORTOT

S1 Pearson 
Correlation 1 1.000** .248 .248 .898** .909** .967**

Sig. (2-tailed)  .000 .293 .293 .000 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20
S2 Pearson 

Correlation 1.000** 1 .248 .248 .898** .909** .967**

Sig. (2-tailed) .000  .293 .293 .000 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20
S3 Pearson 

Correlation .248 .248 1 1.000** .246 .237 .370*

Sig. (2-tailed) .293 .293  .000 .296 .314 .108

N 20 20 20 20 20 20 20
S4 Pearson 

Correlation .248 .248 1.000** 1 .246 .237 .370*

Sig. (2-tailed) .293 .293 .000  .296 .314 .108

N 20 20 20 20 20 20 20
S5 Pearson 

Correlation .898** .898** .246 .246 1 .984** .965**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .296 .296  .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20
S6 Pearson 

Correlation .909** .909** .237 .237 .984** 1 .969**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .314 .314 .000  .000

N 20 20 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson 

Correlation .967** .967** .370 .370 .965** .969** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .108 .108 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20

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

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.802 7
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 22.50 71.526 .957 .745 
S2 22.50 71.526 .957 .745 
S3 25.60 88.568 .342 .817 
S4 25.60 88.568 .342 .817 
S5 22.60 69.200 .954 .735 
S6 22.55 69.524 .960 .736 
SKORTOT 12.85 22.661 1.000 .898 

 
7. KEKAYAAN YANG DIMILIKI 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SKORTOT

S1 Pearson 
Correlation 1 .857** .361 .191 .305 .248 .590** .570** .881**

Sig. (2-tailed)  .000 .118 .420 .191 .292 .006 .009 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S2 Pearson 

Correlation .857** 1 .285 .237 .297 .220 .226 .282 .749**

Sig. (2-tailed) .000  .222 .315 .204 .351 .339 .229 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S3 Pearson 

Correlation .361 .285 1 .644** .205 .171 -.129 -.007 .569**

Sig. (2-tailed) .118 .222  .002 .386 .471 .589 .978 .009

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S4 Pearson 

Correlation .191 .237 .644** 1 .289 .339 -.117 .024 .510*

Sig. (2-tailed) .420 .315 .002  .216 .144 .624 .921 .022

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S5 Pearson 

Correlation .305 .297 .205 .289 1 .781** -.034 .024 .537*

Sig. (2-tailed) .191 .204 .386 .216  .000 .888 .920 .015

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S6 Pearson 

Correlation .248 .220 .171 .339 .781** 1 -.018 .040 .515*
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Sig. (2-tailed) .292 .351 .471 .144 .000  .940 .866 .020

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S7 Pearson 

Correlation .590** .226 -.129 -.117 -.034 -.018 1 .813** .461*

Sig. (2-tailed) .006 .339 .589 .624 .888 .940  .000 .041

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S8 Pearson 

Correlation .570** .282 -.007 .024 .024 .040 .813** 1 .547*

Sig. (2-tailed) .009 .229 .978 .921 .920 .866 .000  .013

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson 

Correlation .881** .749** .569** .510* .537* .515* .461* .547* 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .022 .015 .020 .041 .013  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

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

      

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

       

RELIABILITAS 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.751 9

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 32.80 70.905 .861 .683 
S2 32.65 73.292 .703 .700 
S3 32.10 82.621 .447 .737 
S4 33.60 81.937 .438 .736 
S5 33.55 82.471 .484 .736 
S6 32.75 83.355 .458 .739 
S7 33.40 83.832 .416 .741 
S8 33.15 80.976 .494 .731 
SKORTOT 17.60 22.568 1.000 .764 

 
 



 
 

 
 

165

8. PENGELUARAN 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 SKORTOT 

S1 Pearson Correlation 1 .904** -.161 -.014 .627**

Sig. (2-tailed)  .000 .497 .954 .003

N 20 20 20 20 20
S2 Pearson Correlation .904** 1 -.142 -.014 .648**

Sig. (2-tailed) .000  .552 .952 .002

N 20 20 20 20 20
S3 Pearson Correlation -.161 -.142 1 .305 .498*

Sig. (2-tailed) .497 .552  .192 .025

N 20 20 20 20 20
S4 Pearson Correlation -.014 -.014 .305 1 .596**

Sig. (2-tailed) .954 .952 .192  .006

N 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson Correlation .627** .648** .498* .596** 1

Sig. (2-tailed) .003 .002 .025 .006  
N 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.711 5
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 22.00 15.368 .525 .670 
S2 21.95 14.682 .517 .661 
S3 22.10 15.779 .283 .725 
S4 22.15 14.976 .406 .689 
SKORTOT 12.60 4.779 1.000 .369 
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.    AKSESIBILITAS 
VALIDITAS 

Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 SKORTOT

S1 Pearson 
Correlation 1 1.000** .088 .066 .674** .674** -.182 .a -.117 -.210 -.182 -.182 .a .a .a .a .804**

Sig. (2-tailed)  .000 .713 .782 .001 .001 .443 . .622 .375 .443 .443 . . . . .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S2 Pearson 

Correlation 1.000** 1 .088 .066 .674** .674** -.182 .a -.117 -.210 -.182 -.182 .a .a .a .a .804**

Sig. (2-tailed) .000  .713 .782 .001 .001 .443 . .622 .375 .443 .443 . . . . .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S3 Pearson 

Correlation .088 .088 1 .645** -.068 -.068 .309 .a .449* .238 -.229 -.229 .a .a .a .a .483*

Sig. (2-tailed) .713 .713  .002 .777 .777 .184 . .047 .312 .332 .332 . . . . .031

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S4 Pearson 

Correlation .066 .066 .645** 1 .026 .026 .401 .a .583** .385 -.172 -.172 .a .a .a .a .529*

Sig. (2-tailed) .782 .782 .002  .913 .913 .079 . .007 .094 .468 .468 . . . . .017

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S5 Pearson 

Correlation .674** .674** -.068 .026 1 1.000** -.072 .a -.105 -.132 -.072 -.072 .a .a .a .a .663**

Sig. (2-tailed) .001 .001 .777 .913  .000 .762 . .660 .579 .762 .762 . . . . .001

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S6 Pearson 

Correlation .674** .674** -.068 .026 1.000** 1 -.072 .a -.105 -.132 -.072 -.072 .a .a .a .a .663**

Sig. (2-tailed) .001 .001 .777 .913 .000  .762 . .660 .579 .762 .762 . . . . .001
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S7 Pearson 

Correlation -.182 -.182 .309 .401 -.072 -.072 1 .a .688** .546* -.053 -.053 .a .a .a .a .200

Sig. (2-tailed) .443 .443 .184 .079 .762 .762  . .001 .013 .826 .826 . . . . .398

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S8 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . .  . . . . . . . . .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S9 Pearson 

Correlation -.117 -.117 .449* .583** -.105 -.105 .688** .a 1 .793** -.076 -.076 .a .a .a .a .338*

Sig. (2-tailed) .622 .622 .047 .007 .660 .660 .001 .  .000 .749 .749 . . . . .145

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S10 Pearson 

Correlation -.210 -.210 .238 .385 -.132 -.132 .546* .a .793** 1 .546* .546* .a .a .a .a .246

Sig. (2-tailed) .375 .375 .312 .094 .579 .579 .013 . .000  .013 .013 . . . . .296

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S11 Pearson 

Correlation -.182 -.182 -.229 -.172 -.072 -.072 -.053 .a -.076 .546* 1 1.000** .a .a .a .a -.062

Sig. (2-tailed) .443 .443 .332 .468 .762 .762 .826 . .749 .013  .000 . . . . .794

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S12 Pearson 

Correlation -.182 -.182 -.229 -.172 -.072 -.072 -.053 .a -.076 .546* 1.000** 1 .a .a .a .a -.062

Sig. (2-tailed) .443 .443 .332 .468 .762 .762 .826 . .749 .013 .000  . . . . .794

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S13 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a
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Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . .  . . . .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S14 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . .  . . .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S15 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . .  . .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S16 Pearson 

Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . .  .

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SKORTOT Pearson 

Correlation .804** .804** .483* .529* .663** .663** .200 .a .338 .246 -.062 -.062 .a .a .a .a 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .031 .017 .001 .001 .398 . .145 .296 .794 .794 . . . .  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

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

              

a. Cannot be computed because at least one of the 
variables is constant. 

             

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
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RELIABILITAS 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0

Excludeda 0 .0

Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.694 17
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 57.00 39.474 .733 .620 
S2 57.00 39.474 .733 .620 
S3 57.95 46.261 .382 .671 
S4 57.70 46.011 .439 .667 
S5 58.25 47.145 .623 .667 
S6 58.25 47.145 .623 .667 
S7 58.15 50.976 .170 .693 
S8 58.10 51.568 .000 .696 
S9 58.20 50.168 .299 .688 
S10 58.25 50.408 .197 .691 
S11 58.15 51.818 -.093 .699 
S12 58.15 51.818 -.093 .699 
S13 59.10 51.568 .000 .696 
S14 59.10 51.568 .000 .696 
S15 59.10 51.568 .000 .696 
S16 59.10 51.568 .000 .696 
SKORTOT 30.05 12.892 1.000 .652 
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LAMPIRAN 5 

PETA HASIL PENELITIAN 
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