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ABSTRAK 

 

 

PARTISIPASI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM 

MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK 

(Studi Pada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Di Desa Negararatu, Kecamatan Natar,  

Kabupaten Lampung Selatan) 

 

 

Oleh 

 

LAELA KURNIA KHAIRANI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi RTSM dalam meningkatkan 

pendidikan anak pada penerima bantuan PKH di Desa Negararatu, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik penentuan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik porposive sampling sehingga 

informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang. Hasil penelitian diperoleh: 

1) partisipasi orang tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak yaitu: 

adanya peran serta dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  digunakan 

semaksimal mungkin untuk pendidikan anak dalam bentuk keuangan, partisipasi 

dalam bentuk moril, partisipasi dalam bentuk tenaga atau keahlian, dan partisipasi 

dalam bentuk sarana dan prasarana. 2) faktor pendorong orang tua RTSM dalam 

menyekolahkan anak antara lain: keinginan orang tua, persepsi orang tua yang 

sadar akan pentingnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial. 3) faktor 

penghambat orang tua RTSM dalam menyekolahkan anak antara lain: kondisi 

ekonomi, kendala saat menghadapi anak ketika hendak sekolah yaitu 

ketidaktersediaan uang jajan anak, malas, jarak dari rumah ke sekolah. 4) 

partisipasi orang tua pada satuan pendidikan yaitu: semua orang tua 

menyekolahkan anak di satuan pendidikan, dan mengikuti syarat ketentuan PKH 

bidang pendidikan. 

 

Kata Kunci Partisipasi, PKH, pendidikan 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PARTICIPATION HOUSEHOLD VERY POOR (RTSM) INCREASE IN 

CHILD EDUCATION 

(Study in Community Program Beneficiaries Family Hope (PKH) In The 

Negararatu Village, Subdistrict Natar, District South Lampung) 

 

By  

 

LAELA KURNIA KHAIRANI 

 

 

This study aims to determine the participation of extremely poor households to 

improve the education of children in the family program beneficiaries 

expectations (PKH) in Negararatu Village, Subdistricts Natar, District South 

Lampung. This study uses qualitative research with phenomenological approach. 

Mechanical determination of informants in this study using purposive sampling 

technique so that the informants in this study amounted to 6 people. The results 

were obtained: (1) parent participation very poor households (RTSM) in 

improving the education of children, namely: the participation of assistance the 

Family Hope Program (PKH) used as much as possible to children's education in 

the form of financial participation in the form of moral, participation in the form 

of labor or expertise, and participation in the form of facilities and infrastructure. 

(2) factors driving parents extremely poor households (RTSM) in educating 

children, among others: the desire of parents, the perception of parents are aware 

of the importance of education, the influence of social environment. (3) factors 

inhibiting the parents extremely poor households (RTSM) in educating children, 

among others: economic conditions, constraints in the face of a child when going 

to school, that is the unavailability of pocket money children, the lazy, the 

distance from home to school. (4) parent participation in the educational unit that 

is: all parents to send children in the education unit, and following the terms 

provisions of the Family Hope Program (PKH) education. 

Keywords: Participation, PKH, education 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Kemiskinan hampir menjadi permasalahan di semua negara, baik di negara maju 

maupun di negara sedang berkembang dengan tingkat permasalahan yang 

berbeda-beda. Di Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, 

kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penting dan sangat serius, 

karena kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, Seperti: sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan kesehatan.  

 

Menurut Salim 1984 (dalam A. Syani 2007: 190), kemiskinan lazimnya 

dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti: 

pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain. Ketidakmampuan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar tersebut terlihat jelas bahwa pemenuhan kebutuhan 

dasarpun tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan sehari hari, sedangkan 

pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kehidupan yang layak. 
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Menurut Maslow (dalam Warta, 2010: 85-86) bahwa setiap individu memiliki 

kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling 

mendasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Maslow menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan pada lima hierarki kebutuhan yaitu: 

1. Physiological needs  

Perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling 

dasar, seperti: cukup makanan, udara, air untuk bertahan hidup. Kebutuhan 

ini dipandang sebagai kebutuhan mendasar bukan saja karena setiap orang 

membutuhkannya terus menerus sejak lahir hingga ajalnya, melainkan karena 

tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tesebut seseorang tidak dapat dikatakan 

hidup secara normal. Berbagai kebutuhan fisiologis itu bersifat universal dan 

tidak mengenal batas geografis, asal-usul, tingkat pendidikan, status sosial, 

pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya yang menunjukkan 

keberadaan seseorang .  

 

2. Safety needs  

Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti 

keamanan fisik tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis, seperti 

perlakuan yang manusiawi dan adil.  

 

3.  Belongingness and Love needs  

Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. 

Manusia adalah makhluk sosial dan sebagai insan sosial mempunyai berbagai 
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kebutuhan yang berkaitan dengan pangakuan akan keberadaan seseorang dan 

penghargaan atas harkat dan martabatnya.  

 

4. Esteem needs  

Salah satu ciri manusia adalah mempunyai harga diri, karena itu semua orang 

memerlukan pangakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. 

Kebutuhan ini meliputi reputasi, prestise, dan pengakuan dari orang lain, juga 

kebutuhan untuk kepercayaan dan kekuatan.  

 

5. Self-Actualization needs  

Keinginan pemenuhan diri, untuk menjadi yang terbaik dari yang mampu 

dilakukan. Setiap diri orang terpendam potensi kemampuan yang belum 

seluruhnya dikembangkan. Pada umumnya setiap individu ingin agar 

potensinya itu dikembangkan secara sistematik, sehingga menjadi 

kemampuan efektif. 

 

Berdasarkan pendapat teori Maslow, penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan 

dasar manusia tidak hanya sandang, pangan dan papan melainkan pendidikan dan 

kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia dikarenakan 

seseorang tidak akan hidup secara normal apabila tidak adanya pemuas berbagai 

kebutuhan, namun dikarenakan rendahnya tingkat penghasilan dapat 

menyebabkan keluarga tersebut tidak dapat memenuhi pendidikan dan kesehatan.  

 

Menurut Suparlan, 1981 (dalam Hartomo dan Arnicun Aziz, 2006 : 315), 

kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adannya suatu 

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan 
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dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak 

pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga 

diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.  

 

Menurut Korten, 1984 (dalam A. Syani 2007: 191-192) terdapat beberapa 

kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu: 

1. Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain 

kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tersebut 

tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan 

umum, seperti kesehatan, penyediaan air yang pada umumnya tidak tersedia 

bagi mereka yang justru paling membutuhkan. 

2. Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki 

taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.  

 

Berdasarkan pendapat Korten, penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan pokok 

sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin dikarenakan: 

1. Orang miskin hanya mengandalkan kekuatan jasmani dan kehidupannya 

tergantung pada perolehan pelayanan umum. 

2. Meskipun pendapatan tinggi, jika tidak ada barang dan jasa yang sesuai 

kebutuhan maka tidak akan memperbaiki taraf hidup kaum miskin. 

 

Hal tersebut ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk miskin yang 

akan berakibat pada tingkat pendidikan serta kesehatan sehingga dapat 

mempengaruhi produktivitas penduduk tersebut. kondisi seperti ini akan 
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menyebabkan ketergantuangan pada masyarakat, dan penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah tidak 

bependapatan tetap serta tidak berpendapatan sama sekali.  

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan 

pengeluaran yang merupakan perkiraan untuk menggambarkan pendapatan 

seseorang berdasarkan asupan kalori (2100 kalori), yang diperlukan oleh manusia 

untuk mampu bertahan hidup. Jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 

dari 28,07 juta orang (11,37%) pada maret 2013 menjadi 28,55 juta orang 

(11,47%) pada september 2013. Angka tersebut menunjukan bahwa kemiskinan di 

Indonesia masih cukup tinggi dan harus ada upaya solusi dalam persoalan 

kemiskinan dengan kebijakan yang sasarannya benar benar tertuju kepada 

masyarakat miskin, karena pada dasarnya kemiskinan menjadi sebuah fenomena 

yang menghalangi masyarakat miskin untuk mengambil bagian kesempatan yang 

sebenarnya ada termasuk kesempatan memperoleh pendidikan. 

 

Melalui Tim Nasional Penagulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) 

pemerintah mengeluarkan program mengenai penanganan kemiskinan berupa 

bantuan dan perlindungan sosial berbasis rumah tangga yang di beri nama 

Program Keluarga harapan (PKH) yang dirancang untuk membantu penduduk 

miskin kluser terbawah berupa bantuan bersyarat. Program semacam ini secara 

internasional dikenal sebagai program Conditional Cash Transfers (CCT) atau 

program Bantuan Tunai Bersyarat. Menurut Suharto (2009: 17) Cash and in-kind 

Transfer seperti ini sudah lama dan banyak di praktikan di Amerika Serikat, 

Australia, Selandia Baru, Perancis, Jerman, Portugis, Kolumbia, Brasil dan 
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Guatamela. Program ini terbukti berhasil mengurangi beban dan penderitaan 

kelompok-kelompok sasarannya. 

 

Di tahun 2007 pemerintah indonesia telah menerapkan PKH di tujuh provinsi 

sebagai daerah uji coba pelaksanaan PKH, yaitu: Sumatera Barat, DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian Isnaini, 2015 menunjukan bahwa implementasi PKH di Kecamatan 

Dawarblandong belum berhasil dikarenakan tidak semua isi kebijakan PKH 

dilaksanakan dengan sesuai dan Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang 

maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena 

melahirkan serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan 

kesejahteraan.  

 

Menurut Kementrian Sosial, 2013 tujuan umum PKH adalah meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku 

RTSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang 

diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. PKH akan berhasil jika (1) 

meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, anak 

di Bawah Lima Tahun (BALITA) dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk 

Sekolah Dasar (SD). (2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan 

dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM. (3) Meningkatnya taraf 

pendidikan anak-anak RTSM. Walaupun uji coba pada tahun 2007 masih 

dikatakan belum berhasil karena tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan 

dengan sesuai, akan tetapi penerapan PKH untuk mensehajterakan masyratakat 

miskin terus harus dikembangkan di seluruh provinsi. 
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Menurut Riyadi, 2015 Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 telah 

diterapkan PKH di provinsi Lampung dengan empat kabupaten, yaitu : Bandar 

Lampung, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, serta Lampung Selatan. Saat 

ini 15 Kab/Kota telah menjadi lokasi PKH dengan Total Bantuan sampai dengan 

tahap 3 tahun 2015 yaitu Rp. 586.706.958.750. Dan Total Penerima PKH sampai 

dengan tahap 3 tahun 2015 adalah 118.891 RTSM/ Keluarga Sangat Miskin 

(KSM) dengan Sumber Daya Manusia (SDM): 637 pendamping, 40 orang 

operator Kabupaten/Kota, 4 operator Provinsi dan 2 Tenaga Ahli (Korwil).  

 

Penelitian Diyanto 2015 hasil evaluasi menunjukan bahwa PKH pada siswa SMP 

Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung 

Selatan berhasil dengan baik dimana pelaksanaan Program PKH yang diberikan 

oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan membawa pengaruh 

terhadap kemajuan belajar siswa dalam membantu mensukseskan wajib belajar 

minimal 9 tahun. PKH ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

penerima bantuan dalam memperbaiki kondisi pendidikan dan kesehatan serta 

dapat menghilangkan kesenjangan sosial pada masyarakat miskin dalam jangka 

panjang. 

 

Adapun kriteria atau ciri-ciri Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah sebagai 

berikut: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M
2
 per jiwa. 

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu maupun 

kayu murahan. 
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3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau rumbia atau kayu 

berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik / tidak punya 

meter / nyalur. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan. 

7. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu per 

anggota/keluarga. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari 

11.  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

0,5 Ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 perbulan  

(keluarga prasejahtera dan sejahtera I). 

13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD / hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai 

Rp500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal 

motor, atau barang modal lainnya. 
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Pelaksanaan PKH terdapat dua komponen yang menjadi fokus dalam program ini 

yaitu pendidikan dan kesehatan, namun dalam bahasan ini penulis membatasi 

hanya pada Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan. Tujuan 

utama PKH bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi 

sekolah, khususnya bagi anak-anak RTSM, serta untuk mengurangi angka pekerja 

anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan, PKH pendidikan berupaya memotivasi 

RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk 

memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar kelas minimal 85% hari 

sekolah/ tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.  

 

Menurut Karsidi, (2005:137) pendidikan merupakan sebagai wadah 

pengembangan kualitas manusia dan segala pengetahuan tentunya menjadi agen 

penting yang ikut menentukan perubahan sosial masyarakat ke depan. Perubahan 

sosial mengacu pada kulaitas masyarakat sementara kualitas masyarakat 

tergantung pada kualitas pribadi-pribadi anggotanya maka tentunya lembaga 

pendidikan memainkan peranan yang cukup signifikan menentukan sebuah 

perubahan sosial yang mengarah kemajuan. Namun, sampai saat ini masih banyak 

orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan 

bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan 

orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih 

mengutamakan biaya untuk makan. 

 

PKH pada Kabupaten Lampung Selatan mulai diberlakukan pada tahun 2011 

sebagai kebijakan baru untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun dan 

dunia pendidikan dengan memberikan bantuan PKH sebagai berikut, pemerintah 
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sangat peduli terhadap kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa. Kecamatan 

Natar merupakan salah satu penerima bantuan PKH mecapai 2.471 RTSM 

diantara 22 desa dan salah satunya adalah Desa Negararatu. 

 

Pada tahun tahun 2011 jumlah penerima bantuan sebanyak 119 RTSM sedangkan 

pada tahun 2016 jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 125 RTSM. 

Adapun daftar jumlah penerima bantuan PKH di Desa Negararatu diantaranya 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar penerima PKH di Desa Negararatu 

No Karakteristik PKH Jumlah penerima PKH 

1 PKH bidang Pendidikan 124 

2 PKH bidang Kesehatan    1 

 Jumlah 125 

Sumber : data dari pendamping PKH di Desa Negararatu 2016 

 

Berdasarkan data dari tabel 1 menunjukan bahwa penerima bantuan PKH bidang 

pendidikan lebih banyak dibandingkan  penerima bantuan PKH bidang kesehatan. 

Pada bidang pendidikan jumlah siswa yang menerima bantuan PKH sebanyak 98 

untuk anak SD dan 77 untuk anak SMP, sedangkan pada bidang kesehatan jumlah 

yang menerima bantuan PKH sebanyak satu untuk ibu hamil dan 47 untuk Bawah 

Lima Tahun.  

 

PKH bidang pendidikan program yang mendukung tujuan (MDG’S) yaitu dalam 

arti kata tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di daerah penerima. Di Desa 

Negararatu jumlah masyarakat miskin atau RTSM paling banyak dari jumlah 

penduduk sebanyak 3.275 Kepala Keluarga (KK) dan 1.706 KK termasuk dalam 

kriteria Prasejahtera (RTSM) dengan mata pancaharian sebagian besar mata 

pencaharian buruh dengan jumlah pendapatan yang cukup rendah. Akan tetapi 
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adanya tingkat pendidikan yang cukup baik dari tamatan SD sampai Sarjana 

jumlah 10.224 jiwa penduduk  dengan jumlah penduduk sebanyak 13.282 jiwa. 

Oleh karena hal tersebut, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian mengenai 

partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam meningkatkan 

pendidikan anak studi pada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah 

penelitian yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana Partisipasi Orang Tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan 

anak? 

2. Apa yang menjadi faktor pendorong orang tua RTSM dalam menyekolahkan 

anak? 

3. Apa yang menjadi faktor penghambat orang tua RTSM dalam 

menyekolahkan anak? 

4. Bagaimana partisipasi orang tua RTSM pada satuan pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Partisipasi Orang Tua RTSM dalam meningkatkan 

pendidikan anak 
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2. Untuk mengetahui faktor pendorong orang tua RTSM dalam menyekolahkan 

anak 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat orang tua RTSM dalam 

menyekolahkan anak 

4. Untuk mengetahui partisipasi orang tua RTSM pada satuan pendidikan 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah diungkapkan diatas, maka 

diharapkan penelitian ini mendatangkan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman 

dan wawasan ilmu sosiologi khusunya dalam bidang sisologi pembangunan 

yaitu dengan mengkaji partisipasi RTSM 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang 

membutuhkan atau aparat yang berwenang dalam urusan PKH serta 

masyarakat RTSM yang berpartisipasi untuk Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas dengan mewujudkan minimal wajib belajar 

9 tahun. Dan mengubah pola pikir para peserta PKH akan pentingnya 

pendidikan bagi anak-anaknya untuk mengubah taraf kehidupan yang lebih 

baik. 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Partisipasi 

 

Menurut Sumaryadi, (2010: 46) bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang 

atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk 

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil -hasil pembangunan.  

 

Menurut Bornby, 1974 (dalam Theresia dkk, 2014: 197) mengartikan partisipasi 

sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk 

mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Menurut 

kamus sosiologi (dalam Aprilia Theresia dkk, 2014: 196) bahwa, partisipasi 

merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil 

bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.  

 

Menurut Verhangen, 1979 (dalam Theresia dkk, 2014: 196) bahwa partisipasi 

merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan 

dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya 

interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki 

oleh orang yang bersangkutan mengenai: 
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1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki. 

2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau 

masyarakatnya sendiri. 

3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. 

4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.  

 

Menurut Nelson (dalam Ndraha, 1987: 102) menyebut dua bentuk partisipasi:  

1. Partisipasi horisontal merupakan suatu perkumpulan antara sesama warga 

atau anggota. 

2. Partisipai vertikal merupakan partisipasi yang dilakukakn oleh bawahan 

dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antar masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan dengan pemerintah. 

 

Lebih konkret dijelaskan dalam buku “partisipasi masyarakat” yang diterbitkan 

oleh Depdiknas (2001), bahwa bentuk partisipasi masyarakat antara lain: 

1. Pengawasan terhadap anak-anak. 

2. Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu 

mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki 

sarana-prasarana baik secara individu maupun gotong royong. 

3. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan bea 

siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan 

sebagainya. 

4. Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam 

rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anak-anak putus 

sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

Menurut Dusseldorp, 1981 (dalam Theresia dkk, 2014: 200) mengidentifikasi 

beragam bentuk bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 

masyarakat dapat berupa: 

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarkat. 

2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. 

3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan 

partisipasi masyarakat yang lain. 

4. Menggerakan sumberdaya masyarakat. 
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5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

 

Menurut Ndraha, (1987: 103-104) partisipasi masyarakat biasanya terdiri dari 

berbagai macam tahapan, yaitu: 

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (Contact Change) 

sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. 

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), 

mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. 

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan. 

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan. 

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

 

Menurut GoldSmith dan Blustain (dalam Ndraha, 1987: 105) masyarakat tergerak 

untuk ikut berperan serrta atau berpartisipasi jika: 

1. Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada 

ditengah tengah masyarakat yang bersangkutan. 

2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan 

masyarakat setempat. 

4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika merka tidak atau 

kurang berperan dalam pengambilan keputusan.  

 

Menurut Theresia dkk, (2014: 206-207) tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnyauntuk terlibat secara aktif 

didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh berkembangnya partisipasi 

memberikan indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah bahwa masyarakat 

bukanlahsekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan melainkan subyek atau 
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pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat 

diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-

hasil pembangunan.  

 

Menurut Theresia dkk, (2014: 207) secara konseptual, faktor faktor yang 

mempengaruhi terhadap tumbuh berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan 

beragam pendekatan disiplin ilmu. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi 

merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang 

diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat 

(rewards) yang dapat diharapkan. Disamping itu dengan melihat kesempatan, 

yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-

kemampuan (yang diperlukan) untuk dapat berpartisipasi. 

 

Menurut Slamet 1985 (dalam Theresia dkk, 2014: 207) bahwa tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan 

oleh tiga unsur pokok, yaitu: 

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi. 

2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. 

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan peran serta 

seseorang atau kelompok baik dalam melaksanakan program-program pemerintah 

mupun program masyarkat yang sedang dijalankan. Adapun partisipasi yang 

dimaksud disini adalah partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu 

peran serta program pemerintah berupa materi yang diberikan untuk pendidikan 

anak, partisipasi dalam bentuk moril, tenaga atau keahlian, serta sarana dan 
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prasarana untuk meningkatkan pendidikan anak, yang akan di teliti pada 

masayarakat desa Negararatu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

 

B. Tinjauan Tentang Kemsikinan 

 

Menurut Suparlan, (1984: 12) secara singkat menjelaskan kemiskinan sebagai 

suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan 

materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar 

kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar 

kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat 

keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang 

tergolong sebagai orang miskin. 

 

Menurut Suharto dkk, 2004 (dalam Theresia dkk, 2014: 132) bahwa kemiskinan 

memiliki beberapa ciri, yaitu: 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang 

dan papan). 

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan 

dan keluarga). 

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 

5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam. 

6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan 

terpencil. 
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Menurut Suryawati, (2005: 122) kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: 

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di 

bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang 

dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. 

2. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha 

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada 

bantuan dari pihak luar. 

3. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan 

yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan 

ketimpangan pada pendapatan. 

4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses 

terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan 

sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi 

seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. 

 

Menurut Suryawati, (2005: 122) kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu: 

1. Kemiskinan alamiah  

Berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta 

keadaan tanah yang tandus. 

2. Kemiskinan buatan  

Lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang 

membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan 

fasilitas ekonomi yang ada secara merata.  

 

Menurut Ranjabar (2008: 128) bila ditinjau secara umum penyebab dari 

kemiskinan di Indonesia, dapat dikategorikan dalam tiga unsur, yaitu: 

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh “handicap” badaniah ataupun mental 

seseorang. 

2. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. 

3. Kemiskinan buatan, yaitu : kemsikinan yang dibuat oleh manusia dari 

manusia dan terhadap manusia. 
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Menurut Sulistyo, (2013: 331-332) pemerintah melalui Badan Pusat Statistik 

(BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap 

pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara 

tepat menanggulanginya. Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan 

Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. 

Lembaga tersebut men definisikan kemiskinan dengan membuat kriteria 

besarannya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks 

itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk 

penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah : 

1. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 

350.610. 

2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 

280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per 

orang per hari. Jumlanya mencapai 27,12 juta jiwa. 

3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- 

s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per 

hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta. 

4. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-

kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya 

mencapai 31 juta. 

5. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per 

hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. Namun, 

diperkirakan mencapai sekitar 15 juta. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia karena rendahnya penghasilan dan 

dikatakan sangat miskin apabila tidak adanya kriteria pengeluaran perorang setiap 

harinya. 

 

C. Tinjauan Tentang Pendidikan 

 

Menurut A. Susanto, 2009 (dalam Idi, 2011: 165) bahwa pendidikan dalam 

pengertian luas, berarti sebagai proses pembelajaran kepada anak didik dalam 

upaya mencerdaskan dan mendewasakan anak didik. Dalam pengertian sempit, 

pendidikan berarti pembuatan proses untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan 

menurut Marimba, 1981 (dalam Idi, 2011: 165) bahwa pendidikan merupakan 

suatu bimbingan atau pimpinan dilakuka secara sadar yang dilakukan seorang 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya kepribadian prima.  

 

Menurut Idi, (2011: 168) bahwa Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah 

secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan 

pendidikan bukan hanya diketahui dari kualitas individu, melainkan juga 

keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun 

kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. 
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Jalaluddin 2003 (dalam Idi, 2011: 168) manusia sebagai makhluk sosial 

memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu diarahkan kepada usaha 

membimbing dan pengembangan potensi manusia agar serasi dengan lingkungan 

sosialnya. Berdasarkan ruang lingkup lingkungan sosial tersebut perlu dirumuskan 

pendidikan khusus, dengan konsep perumusannya; 

1. Pendidikan keluarga  

2. Pendidikan kelembagaan yang terdiri atas:  

a. Kelembagaan formal seperti madrasah ataupun pesantren hingga 

kejenjang perguruan tinggi. 

b. Kelembagaan non formal, seperti: majelis ta’lim, baik dimasjid maupun 

majlis lainnya. 

 

Jika dilihat dari ruamg lingkupnya, pendidikan terdiri dari tiga jenis: 

1. Pendidikan dalam keluarga (informal), maksudnya pendidikan keluarga dan 

lingkungannya. 

2. Pendidikan disekolah (formal), maksudnya jalur pendidikan yang terstrukur 

dan berjenjang yang terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan tinggi. 

3. Pendidikan dalam masyarakat (nonformal), maksudnya jalur pendidikan 

diluar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

 

Menurut Gunawan, (2000: 65) pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan 

peserta didiknya melalui kegiatan kegiatan yang diterapkan untuk melanjutkan 

peserta didiknya ke masa depan. Seperti halnya program kurikulum pendidikan 
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formal (non formal) mengacu pada ketetapan MPR tentang GBHN, khususnya 

tentang tujuan pendidikan nasional (1993) yang berbunyi: 

“pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribasian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, 

produktif, serta sehart jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus 

menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, 

meningkatkan semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan sosial serta 

kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, 

serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar dikalangan masyarakat 

terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, 

dan keinginan untuk maju.”  

 

Menurut Idi, (2011: 195) bahwa UU No.20/2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan: 

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 

keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

 

Menurut Gunawan, (2000: 64-71) anak anak mengalami pendidikan informal di 

dalam keluarga dengan pembentukan pembentukan kebiasaan sesuai dengan nilai 

nilai yang dianut oleh orang tua/wali yang dengan falsafah lingkungan nasional. 

Pendidikan informal yang baik akan menujang pendidikan formalnya.  

 

Pendidikan formal diharapkan mampu meningkatkan kehidupan yang lebih baik., 

seperti halnya tugas sekolah sebagai tempat pendidikan formal dalam 

mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan antara lain: 
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1. Sekolah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan  

Diharapkan, anak yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan akan 

sanggup melakukan sesuatu pekerjaan sebagai mata pencarian memperoleh 

nafkah. Agar sekolah dapat menghasilkan tamatan-tamatan yang dapat 

menunjang pembangunan, setiap lulusannya harus dijamin agar dapat siap 

pakai dalam masyarakat sesuai dengan program studinya masing masing. 

2. Sekolah merupakan persemaian kader-kader karyawan sampai pemimpin  

Harapan orang tua yang mengirimkan anak anaknya ke pendidikan formal 

agar setelah menamatkan suatu jenjang pendidikan mampu melakukan 

pekerjaan sebagai mata pencarian memperoleh nafkah. Makin tinggi tingkat 

pendidikan, maka semakin besar harapan memperoleh pekerjaan serta jabatan 

yang lebih baik 

3. Sekolah merupakan tempat untuk mengantisipasi mobilitas sosial 

Melalui pendidikan tersebutlah, seseorang yang berasal dari kelas yang 

rendah dapat meningkatka kelas yang lebih tinggi lagi atau memperoleh 

mobilitas vertikal/ menanjak. Menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang 

pendidikan yang setinggi-tingginya merupakan dambaan setiap orang tuanya 

agar kelak memperoleh nasib yang lebih baik lagi. 

4. Sekolah membantu memecahkan masalah masalah sosial 

Dengan sekolah dapat membantu memecahkan masalah pengangguran dan 

kemiskinan, antara lain dengan memberikan pembekalan peserta didik dengan 

mata pelajaran, keterampilan, dan olahraga.  
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5. Sekolah merupakan agen-agen penerus dan pengembang kebudayaan 

Dengan pendidikan intelektual semakin tinggi berlandaskan budaya nasional 

yang mantap dan falsafah/ kepribadian pancasila, generasi-generasi muda 

akan mampu menyaring/ memfilter masuknya budaya asing ke Indonesia 

sehingga tidak merusak budaya nasional, tetapi mampu mengamisimikasikan 

secara baik demi menumbuhkankembangkan budayya nasional dalam era 

globalisasi 

6. Sekolah dapat membantu kesejahteraan keluarga. 

Sekolah dapat memberikan dalam sosialisasi anak, sehingga dapat menjadi 

anggota msyarakat yang lebih baik sesuai harapan masyarakatnya. Karena 

peranan yang dilakukan sekolah dimaksudkan agar sekolah senantiasa 

berintegrasi dengan derap sosial masyarakat. Dan juga menjadi motor 

penggerak masyarakat untuk menuju dan merealisasikan masyarakat 

pancasila yang di idam idamkan.  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk 

menanggulangi kemiskinan jangka menengah dan jangka panjang  dengan 

mendaftarkan diri kesekolah untuk mendapatkan pengetahuan agar menjadi 

sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dalam kehidupan yang selanjutnya. 

 

D. Program Keluarga Harapan 

 

Menurut Departemen Sosial 2007 bahwa Program keluarga Harapan (PKH) 

merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH 

merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. 

PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
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(TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk 

Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. 

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor 

utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen 

Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen 

Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. 

Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH 

dan konsultan World Bank. 

 

Tujuan PKH di antaranya adalah memberikan akses pelayanan pendidikan dan 

kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang masuk domain RTSM. Program 

perlindungan sosial (social protection) semacam ini tidak diragukan lagi sangat 

bermanfaat bagi minimalisasi angka kemiskinan di suatu negara. 

 

Adapun landasan hukum program PKH yaitu: 

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. 

3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan 

poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan. 

5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan 
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Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM)/RTSM 

Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 

 

Menurut Kementrian Sosial 2013 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan 

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai 

peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar 

pemenuhan syarat ini efektif, maka bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita 

dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, 

tante/bibi, atau kakak perempuan). Hal ini karena umumnya ibu bertanggung 

jawab atas kesehatan, nutrisi dan pendidikan anak-anaknya. Pada kartu 

kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan 

kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada 

kondisi tertentu dengan mengisi formulir pengecualian di UPPKH kecamatan 

yang harus diverifikasi oleh ketua Rumah Tangga (RT) setempat dan pendamping 

PKH. 

1. PKH Bidang Pendidikan 

Syarat-syarat penerima PKH dalam bidang pendidikan yaitu: 

a. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 dan belum 

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan 

diri ke sekolah formal atau nonformal  

b. Hadir sekurang kurangnya 85 % tatap muka. 

c. Jika anak anak usia 7-18 tahun tersebut tidak bisa di daftarkan di sekolah 

formal atau non formal karena alasan yang tidak bisa di atasi oleh orang 

tuanya, maka keluarga ini tetap berhak menerima bantuan asalkan terus 

berusaha meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun 
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serta mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin 

memasukkan anaknya kelembaga pendidikan yang sesuai paling tidak 

untuk tahun berikutnya.  

1) Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-

anak penerima bantuan PKH terdiri dari :  

Lembaga Pendidikan Formal 

a.  Sekolah Dasar (SD)  

b. Madrasah Ibtidaiyah (MI)  

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)  

d. Madrasah Tsanawiyah (MTs)  

e. Pesantren Salafiyah  

 

Lembaga Pendidikan Non Formal  

a. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) 

b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

 

2. Serta hak peserta PKH yaitu: 

Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan 

a. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan 

(Puskesmas, Posyandu, Polindes, dsb) 

b. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun 

non formal 
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c. Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya Jaminan 

kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kesehatan Masyarakat 

(KESMAS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras Miskin (RASKIN), 

serta bantuan lain yang merupakan bagian dari program bantuan sosial.  

 

Secara garis besar skenario bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut 

Tabel 2. Skenario Bantuan PKH 

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM 

pertahun 

Bantuan tetap  Rp. 200.000 

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: 

a. Anak usia di bawah 6 tahun dan/atau Ibu hamil 

b. Anak usia SD/MI 

c. Anak usia SMP/MTs 

 

Rp. 800.000 

Rp. 400.000 

Rp. 800.000 

Rata-rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000 

Bantuan minimum per RTSM Rp. 600.000 

Bantuan maksimum per RTSM Rp. 2.200.000 

Catatan: Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. 

Batas minimum & maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata 

RTSM/ tahun 

 

Tabel 3. Contoh Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan 

Contoh Komposisi Anggota RTSM 

Σ bantuan max 

per tahun 

(Rp) 

Σ bantuan max 

per triwulan 

(Rp) 

Contoh 1 1 anak atau lebih usia 0-6 tahun 1,000,000 250,000 

Contoh 2 1 anak atau lebih usia 0-6 tahun 

dan ibu hamil 

1,000,000  250,000 

 

Contoh 3 ibu hamil tanpa anak  1,000,000  250,000 

Contoh 4  

 

1 SMP,2 SD usia 6-15 tahun & 

terdaftar di sekolah 

1,800,000  

 

450,000 

Contoh 5  anak usia 0-6 tahun dan 1 anak 

SD 

1,400,000  

 

350,000 

 

Contoh 6  1 anak SD  600,000  150,000 

Contoh 7 3 anak SD  1,400,000  350,000 

Contoh 8 

 

anak usia 0-6 tahun dan 3 anak 

SD 

2,200,000  550,000 

Contoh 9  

 

anak usia 0-6 tahun, 1 anak SD 

dan 1 anak SMP 

2,200,000  

 

550,000 

Contoh 10  1 anak SMP  1,000,000  250,000 
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Contoh Komposisi Anggota RTSM 

Σ bantuan max 

per tahun 

(Rp) 

Σ bantuan max 

per triwulan 

(Rp) 

Contoh 11  2 anak SMP  1,800,000  450,000 

Contoh 12  1 Ibu hamil, 1 anak SD, 1 anak 

SMP 

2,200,000  550,000 

Sumber: UPPKH Pusat, 2007, Pedoman Umum PKH, Jakarta. 

 

Besaran bantuan dan berbagai ketentuan dalam program ini secara berkala 

dievaluasi dan disesuaikan terhadap perkembangan yang ada. Besar bantuan untuk 

keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun tidak tergantung jumlah anak. 

Besaran bantuan untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah akan bervariasi 

tergantung pada tingkat pendidikan anak dan jumlah anak yang bersekolah pada 

tingkat tersebut. namun demikian jumlah bantuan maksimum yang bisa diterima 

adalah Rp 2.2 juta per tahun.  

 

Menurut Departemen Sosial RI, 2009 Setiap bantuan yang diterima oleh peserta 

PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima 

pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam 

satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,- 

2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,- 

3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-

turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran. 

 

Tabel Lanjutan … 
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Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota 

keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga 

melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga 

yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. 

Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka 

memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan tidak akan 

dimonitor oleh program 

 

E. Partisipasi RTSM Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Masyarakat 

Penerima Bantuan PKH 
 

Pelaksanaan bentuk partisipasi RTSM untuk meningkatkan pendidikan anak ada 

empat bentuk yaitu: partisipasi dalam bentuk financial/keuangan yaitu bntuan 

PKH berupa materi yang dipergunakan untuk pendidikan anak, partisipasi dalam 

bentuk moril, partisipasi dalam bentuk tenaga/ keahlian serta partisipasi dalam 

bentuk sarana dan prasarana atau barang. 

 

Menurut Hamijoyo (2007: 21) partisipasi dalam bentuk financial/keuangan adalah 

bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan 

masyarakat yang memerlukan bantuan dan merupakan bentuk partisipasi yang 

nyata. Partisipasi bentuk moril atau buah pikiran adalah partisipasi berupa 

sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk 

menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga 

untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna 

mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi tenaga adalah partisipasi 

yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat 
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menunjang keberhasilan suatu program.  Partisipasi harta benda adalah partisipasi 

dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau 

perkakas. Adapun Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah RTSM, kriteria 

atau ciri-ciri Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah sebagai berikut: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M
2
 per jiwa. 

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu maupun 

kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atau rumbia atau kayu 

berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik / tidak punya 

meter / nyalur. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan. 

7. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu per 

anggota / keluarga. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari 

11.  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

0,5 Ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau 



32 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 perbulan  

(keluarga prasejahtera dan sejahtera I). 

13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD / hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai 

Rp500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal 

motor, atau barang modal lainnya. 

 

Kriteria RTSM merupakan salah satu acuan masyarakat yang mendapatkan 

bantuan PKH  serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang tua dan dapat 

menyekolahkan anak  dengan pendidikan dasar 9 tahun. 

 

F. Faktor Pendorong Orang Tua (RTSM) Dalam Menyekolahkan anak  

 

Kelangsungan pendidikan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor (Partowisastro 

dalam Maryono, 1998), antara lain: dari minat atau keinginan orang tua untuk 

menyekolahkan anak, persepsi orang tua yang sadar akan pentinganya pendidikan 

bagi anak, faktor lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap pendidikan anak 

baik positif atau negatif.  

 

Upaya untuk meningkatkan pendidikan anak yang menjadi faktor pendorong 

orang tua menyekolahkan anak ada dua faktor yakni faktor internal  dan faktor 

eksternal. 

1. Faktor Internal  

Faktor internal berasal dari dalam diri Sumber Daya Manusia (SDM) antara 

lain: 
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a. Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak 

Menurut Hamzah (2012 : 47) teori harapan berdasarkan pada keyakinan 

bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hasil 

tindakan mereka. Dalam kaitannya di penelitian ini, di harapkan adanya  

keinginan orang tua akan hasil dari  meningkatkan pendidikan anak. 

b. Persepsi orang tua yang sadar akan pentinganya pendidikan bagi anak 

 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal meliputi lingkungan atau situasi yang ada di sekitar manusia 

atau yang biasa disebut sebagai lingkungan sosial 

a. Lingkungan sosial 

Menurut Purwanto (1986 :32 ) bahwa lingkungan sosial adalah semua 

orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan sosial secara langsung, seperti dalam 

pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-

teman kita, kawan sekolah, sepekerjaan dan sebagainya. 

 

G. Faktor Penghambat Orang Tua (RTSM) Dalam Menyekolahkan anak  

 

Kelangsungan pendidikan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor  penghambat 

(Partowisastro dalam Maryono, 1998), yang terdiri dari kondisi ekonomi keluarga, 

rendahnya kondisi ekonomi, memiliki pengaruh terhadap kelangsungan 

pendidikan anak.  Maksudnya dari memiliki pengaruh terhadap kelangsungan 

pendidikan anak yaitu adanya kendala saat menghadapi anak sekolah. 
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1. Faktor Internal  

Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dilihat dari kondisi 

ekonomi RTSM yang menjadi penghambat orang tua dalam menyekolahkan 

anak.  

2. Faktor Eksternal  

a. Kendala saat menghadapi anak sekolah yaitu antara lain: ketiadaan uang 

jajan ketika hendak sekolah, malas, jarak tempat tinggal ke sekolah serta 

belum mempersiapkan buku pelajaran.  

 

H. Kerangka Fikir 

 

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan 

sebagai pemandu dan petunjukan arah yang hendak dituju. Kerangka dasar 

pemikiran yang digunakan sebagai dasar dasar suatu landasan dalam 

pengembangannya memiliki tujuan adalah untuk mempermudah pembaca dan 

penguji dalam memahami penelitian mengenai desa Negararatu Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan.  
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Adapun kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitianini adalah 

sebagai berikut: 

  

TUJUAN UMUM        TUJUAN KHUSUS 

     SASARAN 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Fikir 

 

Sumber di olah peneliti 2015 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Menurut Sudjarwo, 2001 (dalam Iskandar 2010: 203) pendekatan penelitian 

kualitatif harus memiliki prinsip yaitu: peneliti harus menjadi partisipan yang aktif 

bersama objek yang diteliti, di sini di harapkan peneliti mampu melihat suatu 

fenomena di lapangan secara struktural dan fungsional. Maksud struktural di sini 

adalah peneliti harus melihat fenomena sosial dengan tidak melepaskan diri dari 

struktur bangun yang ada kaitannya dengan struktur lainnya. Sedangkan 

fungsional, adalah peneliti harus mampu memahami suatu fenomena dari 

pandangan fungsinya dengan fenomena lain. Dalam penelitian ini menggunakan 

tipe penelitian fenomenologi karena dalam penelitian kualitatif menggunakan 

pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah, 

digunakan sebagai sumber data, dan pendekatan ini berdasarkan kenyataan 

lapangan. Fenomena-fenomena yang akan di teliti adalah partisipasi Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam meningkatkan pendidikan Anak. Studi 

pada masyarakat Desa negararatu yang Menerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dengan Alat pengumpulan data menggunakan pengamatan 

langsung, wawancara, studi dokumen. 
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B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Negararatu, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan pada masayarakat yang mendapatkan bantuan 

Program Keluarga Harapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Karena lokasi sebagai salah satu penerima bantuan PKH 

2. Karena lokasi sebagai salah satu penerima bantuan PKH bidang Pendidikan 

tertinggi dibandingkan PKH bidang Kesehatan 

3. Karena lokasi sebagai salah satu yang memiliki tingkat kemiskinan paling 

tinggi. 

 

C. Fokus Penelitian 

 

Menurut Iskandar (2010: 194-195) pembatasan masalah melalui fokus penelitian 

merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, walaupun 

sifatnya masih tentatif atau sementara dan masih terus berkembang sewaktu 

penelitian. Menurut Licoln dan Guba, 1985 (dalam iskandar 2010: 195) masalah 

dalam penelitian kualitatif perlu dibatasi melalui fokus penelitian antara lain: 

1. Suatu penelitian tidak akan dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong 

tetapi berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Implikasinya 

peneliti harus membatasi masalah melalui studi fokus. 

2. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi siapa yang ingin diteliti, karena 

fenomena-fenomena atau gejala-gejala itu bersifat holistik atau luas, dalam 

hal ini fokus penelitian akan membatasi masalah penelitian 

3. Fokus penelitian berfungsi memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh 

di lapangan. 
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4. Fokus penelitian masih bersifat tentatif atau sementara dan dapat berkembang 

sewaktu dalam latar penelitian 

 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian antara lain: 

1. Partisipasi Orang Tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak. 

a. Bentuk financial/keuangan 

b. Bentuk moril 

c. Bentuk tenaga/ keahlian 

d. Bentuk sarana dan prasarana 

2. Faktor pendorong orang tua RTSM dalam menyekolahkan anak. 

a. Faktor Internal 

b. Faktor Eksternal 

3. Faktor penghambat orang tua RTSM dalam menyekolahkan anak. 

a. Faktor Internal 

b. Faktor Eksternal 

4. Partisipasi orang tua pada satuan pendidikan 

a. Upaya memenuhi sekolah 

b. Mengikuti syarat ketentuan PKH bidang pendidikan. 

 

D. Teknik Penentuan Informan 

 

Menurut Spradley (dalam Moleong, 2010: 165) inorman harus memiliki beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 
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biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informan diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran atau penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kemampuan untuk dimintai  

 

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu 

menentukan informan yang akan dimintai informasinya . dalam penelitian  ini 

mengambil informan yang dilakukan secara purposive sampling dimana 

pemilihan informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. 

Penelitian ini akan mengambil beberapa informan yang memiliki kriteria  yakni  

orang tua RTSM atau ibu sebagai penerima bantuan PKH untuk mendapatkan  

informasi yang memadai. Jumlah informan menjadi pengecualian ketika informasi 

yang diperoleh sudah dipandang memadai sehingga pencaharian informasi “data” 

dapat dihentikan.  Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu penelitian dan 

peniliti dapat lebih fokus untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

 

E. Sumber Data  

 

Sumber data yang digunakan dala penelitian ini sebagai pendukung meliputi 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui secara langsung dari 

penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan 

informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

gejala-gejala atau fenomena fenomena yang berkaitan mengenai 

permasalahan yang diteliti yang merupakan sejumlah data atau fakta yang 
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diperoleh secara langsung dengan masalah masalah yang menjadi objek. Data 

primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sacara tidak langsung melalui 

arsip, makalah, majalah ilmiah, literatur, atau dokumen dokumen yang 

terkait, dan buku buku yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai 

buku buku yang berkaitan dengan masalah penelitian partisipasi RTSM 

dalam meningkatkan pendidikan Anak studi pada masyarakat Desa 

Negararatu yang Menerima bantuan PKH  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara  

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab 

secara langsung dengan informan yang diteliti untuk melengkapi data yang 

diperlukan. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, 1985 (dalam 

Moloeng, 2011: 135), maksud diadakannya wawancara untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organsasi, perasaan, 

motivasi, tuntunan , kepedulian tentang situasi sosial (setting social). 
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Pihak-pihak yang dijadikan informan untuk diwawancarai yaitu:  Orang tua 

RTSM penerima bantuan PKH yaitu Ibu sebagai penerima bantuan PKH 

 

2. Observasi 

Obseravasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat langsung 

atau mengikuti secara tidak langsung. Adapun obsevasi partisipan merupakan 

observasi ikut serta yang dimaksud ialah mengikuti kegiatan yang dilakukan. 

Metode ini dimaksud sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang 

diperoleh melalui metode wawancara serta metode dokumentasi. Dan 

observasi ini dilakukan dirumah saat melakukan wawancara, untuk 

mendapatkan kebenaran data yang diperoleh, yang dapat dilihat melalui 

kondisi rumah, jumlah tanggungan anak sekolah dan jumlah anak penerima 

bantuan PKH 

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa 

mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti 

untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi RTSM dalam meningkatkan 

pendidikan anak secara umum dengan kegiatan sehari-hari yang di lakukan  

RTSM tersebut. 

 

3. Dokumentasi  

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang 

berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang 

dimaksud diantaranya adalah buku, artikel atu surat kabar yang memuat 

tentang pelaksanaan PKH, skripsi yang memuat tentang partisipasi RTSM 

dalam meningkatkan pendidikan anak, jurnal melalui internet yang memuat 



42 

tentang program PKH, foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar  

informan dan rekaman suara melalui handphone saat melakukan wawancara. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (dalam Iskandar, 2010: 221-222), analisis data kualitatif 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

 

Dalam menganalisis data yang terkumpul dari lapangan, penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif  dimana data dan informasi diperoleh dari lapangan 

dideskripsikan secara kualitatif, dengan membentuk kalimat kalimat dengan 

menggunakan langkah langkah yang diterapkan oleh miles dan huberman dengan 

menggunakan langkah langkah sebagai berikut: (1) redukasi data; (2) display/ 

panyajian data; dan, (3) mengambil kesimpulam lalu dari verifikasi (pembuktian 

kebenaran). 

1. Reduksi data  

Diartikan sebagai penyeleksian atau dengan kata lain pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan data kasar dari hasil wawancara di lapangan. 

Pada tahap ini peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk 

catatan-catatan lapangan (field note), harus ditafsirkan, atau diseleksi masing-

masing data yang relevan dengan focus masalah yang diteliti.reduksi data 

merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan 
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demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian 

terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pemilihan data yang  diperoleh pada saat penelitian mengenai partisipasi 

RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak, faktor pendorng dan faktor 

penghambat orang tua dalam menyekolahkan anak, dan partisipasi orang tua 

dalam satuan pendidikan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih 

secara sederhana. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi dalam 

bentik teks naratif. Data yang diperoleh di lapangan dengan wawancara 

mendalam terhadap informan dikumpulkan untuk membuat suatu kesimpulan 

dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Iskandar, 2010: 223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun 

secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Adapun data yang akan 

disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Partisipasi orang tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak 

b. Faktor pendorong dan faktor penghambat orang tua dalam 

menyekolahkan anak, baik faktor internal maupun eksternal. 

c. Partisipasi orang tua RTSM dalam satuan pendidikan 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Menurut Iskandar, (2010: 223) Penarikan kesimpulan merupakan lanjutan 

dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan dan 
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peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Pada tahap ini, data 

yang telah diseleksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya lalu 

kemudian ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini peneliti selalu melakukan 

tahap uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi pada 

catatan-catatan lapanngan agar data-data yang ada telah diuji validasinya. 

Penelitian kualitatif dikatakan ilmiah apabila persyaratan validitas, reliabilitas 

dan objektivitasnya terpenuhi. Data yang akan diuji kebenarannya adalah 

partisipasi RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak di Desa Negararatu, 

yang mengacu pada fokus penelitian. 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Desa 

 

Pada zaman dahulu Desa Negararatu adalah hutan belantara konon menurut cerita 

penduduk desa ini berdiri pada tahun 1884 dan nama Negararatu berasal dari nama 

daerah atau nama lain dari nama Negara yang artinya daerah ( wilayah ), Ratu yang 

artinya penguasa. istilah Desa Negararatu berasal dari Bahasa Lampung yaitu 

Abung Siwo Migo Buai Kunang. Desa Negararatu menurut cerita masyarakat 

dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para tokoh adat dan menghasilkan 

keputusan dan dituangkan dalam keputusan para tokoh adat no :1/TA/1884. Pada 

waktu itu jumlah penduduk kurang lebih 254 orang dan jumlah Kepala Keluarga 

kurang lebih 25 KK dengan luas wilayah 850 Ha dengan Potensi desa yang banyak 

dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. 

 

Tahun 1884 s/d 1947 Desa Negararatu masih dipegang oleh para tokoh adat dan 

baru tahun 1947 terbentuk serta memilih seseorang Kepala Desa berdasarkan hasil 

musyawaroh para tokoh adat setempat maka Desa Negararatu dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa. 
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Adapun nama-nama dan lama masa jabatan Kepala Desa Negararatu adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada tahun 1947 sampai dengan 1956 dipimpin oleh Burhanuddin 

2. Pada tahun 1957 sampai dengan 1966 dipimpin oleh H. Akhmad 

3. pada tahun 1967 sampai dengan 1977 dipimpin oleh Jafar 

4. pada tahun 1977 sampai dengan 1991 dipimpim oleh Muhtadin. Rj. Tihang 

5. pada tahun 1992 sampai dengan 2006 dipimpin oleh Mansyur. AM 

6. pada tahun 2007 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Herry Putra.MM 

7. Pada tahun 2013 sampai dengan 2019 dipimpin oleh Herry Putra MM 

 

B. Letak Geografis 

 

Desa Negararatu memiliki luas areal sebesar 850 ha yang terdiri dari 14 dusun. 

Jarak Desa Negarraatu dengan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan adalah 120 

km, sedangkan jarak dengan Ibukota Kecamatan Natar adalah 1,5 km. Letak Desa 

Negararatu yang lebih berdekatan dengan ibukota kecamatan memudahkan 

penduduk untuk mengakses transportasi dan fasilitas umum.  Batas administrasi 

wilayah Desa Negararatu diantaraya: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Natar Kecamatan Natar 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rejo Sari Kecamatan Natar 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merak Batin Kecamatan Natar 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 
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Berikut adalah peta Desa Negararatu sesuai dengan data monografi Desa 

Negararatu. 

 

Gambar 2. Sketsa Desa Negararatu Kecamatan Natar 

 

 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

(foto diambil oleh : Laela Kurnia Khairani, tahun 2016) 
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C. Luas Wilayah Desa Negararatu 

 

Desa Negararatu terletak di daerah dataran rendah. Luas wilayah Desa Negararatu ± 

850 Ha. Adapun perincian penggunaan lahan adalah untuk rawa, pemukiman, 

persawahan, pemakaman, pekarangan, perkebunan, berikut ini tabel luas 

penggunaan lahan di Desa Negararatu. 

Tabel 4. Luas Penggunaan Lahan di Desa Negararatu  

No Penggunaan lahan Luas  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rawa 

Pemukiman 

Persawahan 

Pemakaman 

Pekarangan 

Perkebunan 

5 Ha 

207 Ha 

220 Ha 

5 Ha 

200 Ha 

213 Ha 

7 Jumlah 850 Ha 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 4 menunjukan bahwa penggunaan lahan persawahan 

dan perkebunan masih cukup tinggi yaitu mencapai setengah dari luas wilayah di 

Desa Negararatu dengan luas lahan mencapai 433 Ha. Penggunaan lahan sebagai 

pemukiman mencapai kurang lebih dari seperempatnya yaitu mencapai 207 Ha. Hal 

tersebut menandakan bahwa Desa Negararatu memiliki sumber daya alam yang 

cukup tinggi pada bidang pertanian. 

 

D. Potensi Sumber Daya Manusia 

 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan data pada profil Desa Negararatu jumlah penduduk berdasarkan 

Kepala Keluarga adalah 3.659, yang terdiri dari penduduk laki-laki dan 

penduduk perempuan. berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin di Desa Negararatu.: 
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Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

6.428  

6.854  

3 Jumlah  13.282 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 5 menunjukan bahwa jumlah penduduk di Desa 

Negararatu secara keseluruhan berjumlah 13.282 orang dengan jumlah 

penduduk laki-laki 6.428 orang dan jumlah penduduk perempuan 6.854 orang. 

Hal tersebut menandakan  bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di 

Desa Negararatu memiliki keseimbangan. 

 

2. Pendidikan  

Tingkat pendidikan di Desa Negararatu terdiri dari warga yang belum sekolah, 

sama sekali tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, sedang sekolah, tamat SD, 

tamat SMP, tamat SMA, sampai tamat perguruan tinggi. berikut ini tabel 

penduduk Desa Negararatu berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Belum sekolah 

Sama sekali tidak pernah sekolah 

Tidak tamat SD/Sederajad 

Sedang sekolah 

Tamat SD/Sederajad 

Tamat SMP/Sederajad 

Tamat SMA/Sederajad 

Diploma 

Sarjana 

1.646 

589 

823 

2.749 

2.213 

1.845 

2.455 

395 

567 

10 Jumlah 13.282 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari Tabel 6  menunjukan bahwa penduduk Desa Negararatu 

yang belum sekolah, sama sekali tidak pernah sekolah, serta tidak tamat 
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SD/sederajad yaitu mencapai seperempatnya penduduk Desa Negararatu 

dengan jumlah 3.058 orang. Sedangkan masyarakat yang sedang sekolah, 

Tamat SD/sederajad, Tamat SMP/Sederajad, Tamat SMA/Sederajad serta 

Perguruan Tinggi yaitu mencapai tiga perempatya penduduk Desa Negararatu 

dengan jumlah 10224 jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa Kualitas 

pendidikan pada Desa Negararatu tergolong cukup baik. 

 

3. Mata Pencaharian 

Penduduk Desa Negara Ratu memiliki mata pencaharian sangat beragam untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, 

Tukang, Guru, Bidan, Perawat, TNI/POLRI, Angkutan (Sopir), Buruh, Jasa 

Persewaan, Swasta, Pensiunan, namun yang paling dominan penduduk Desa 

Negararatu bermata pencaharian sebagai buruh. Secara rinci sebaran penduduk 

berdasarkan mata pencaharian di Desa Negararatu dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 7. Mata Pencaharian  

No Mata pencaharian  Jumlah (Orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Petani 

Pedagang 

PNS 

Tukang 

Guru 

Bidan 

Perawat 

TNI/POLRI 

Angkutan (Sopir) 

Buruh 

Jasa Persewaan 

Swasta  

Pensiunan 

 804  

 174  

 151  

 242  

   264  

     4  

     5  

   65  

 213  

1.897  

30  

452  

98  

14 Jumlah  4.399 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 
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Berdasarkan data dari tabel 7 menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Negararatu, bermatapencaharian sebagai buruh yaitu sebanyak 1.897 orang dan 

dilanjutkan dengan petani sebanyak  804 orang Hal tersebut menandakan 

bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Negararatu dapat digunakan 

semaksimal mungkin untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

4. Agama 

Agama yang dianut oleh warga penduduk Desa Negararatu terdiri dari agama 

Islam dan Kristen. Berikut ini jumlah penduduk menurut agama: 

 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Agama  

No Agama Jumlah (orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Hindu  

Kristen 

Budha 

katolik 

13.172 

0 

110 

0 

0  

6 Jumlah  13. 282 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 8 menunjukan bahwa jumlah penduduk di Desa 

Negararatu mayoritas adalah pemeluk Agama Islam dengan jumlah 13.172 

orang dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan minoritas penduduk Desa 

Negararatu adalah pemeluk Agama Kristen dengan jumlah 110 orang. Tempat 

peribadatan yang dimiliki Desa Negararatu ada  dua yaitu Masjid atau Mushola 

dengan jumlah  14 unit dan Gereja dengan jumlah 1  unit. 
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E. Potensi Sumber Daya Air 

 

1. Air  

Penduduk Desa Negararatu memiliki pemenuhan air untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari. berikut ini tabel penduduk Desa Negararatu berdasarkan 

penggunaan sumber air berdasarkan Kepala Keluarga (KK) : 

 

Tabel 9. Penggunaan Sumber Air  

No Sumber Air Jumlah 

1 

2 

3 

Pengguna Sumur Galian 

Pengguna Sumur Pompa 

Pengguna Air Sungai 

2.240 KK 

167 KK 

1.252 KK 

4 Jumlah 3.659 KK 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 9 menunjukan bahwa jumlah penduduk di Desa 

Negararatu penggunaan sumber air di Desa Negararatu bermacam-macam 

antara lain penggunaan sumur galian, sumur pompa dan air sungai. Adapun 

penggunaan sumber air di Desa Negararatu mayoritas menggunakan  sumur 

galian dengan jumlah kepala keluarga 2.240, dan diikuti dengan penggunaan 

pada air sungai dengan jumlah kepala keluarga 1.252 sedangkan yang paling 

sedikit menggunakan sumur pompa sebanyak 167 KK. 

 

F. Potensi Ekonomi 

 

1. Pertanian 

Penduduk Desa Negararatu memiliki luas lahan pada bidang pertanian hampir 

setengah dari jumlah lahan yang ada yaitu 433 Ha dengan jenis pertanian 

bermacam-macam, diataranya adalah Padi sawah, padi ladang, Jagung, 
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Palawija, Coklat, Karet, Kopi, dan Singkong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 10. Jumlah Jenis Pertanian 

No Jenis Tanaman Luas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Padi Sawah 

Padi Ladang 

Jagung 

Palwija 

Cokelat 

Karet 

Kelapa 

Kopi 

Singkong 

220 Ha 

5 Ha 

45 Ha 

15 Ha 

8 Ha 

20 Ha 

15 Ha 

10 Ha 

95 Ha 

10 Jumlah  433 Ha 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari tabel 10 menunjukan bahwa di Desa Negararatu 

memiliki jenis tanaman dan panen mayoritas adalah padi sawah luas lahan 220 

Ha dengan panen per hektarnya adalah 5  Ton dalam setahun, maka Desa 

Negararatu akan menghasilkan padi sawah setiap tahunnya adalah 1.100 Ton. 

Pada tanaman singkong luas lahan 75 Ha dengan panen per hektarnya  adalah 

10 Ton dalam setahun, maka Desa Negararatu akan menghasilkan tanaman 

singkong setiap tahunnya adalah 950 Ton. Pada tanaman jagung luas lahan 35 

Ha dengan panen per hektarnya adalah 7 ton dalam setahun, maka Desa 

Negararatu akan menghasilkan tanaman jagung setiap tahunnya adalah 315 

Ton. Pada tanaman kelapa luas lahan 15 Ha dengan panen per hektarnya  

adalah 3 Ton dalam setahun, maka Desa Negararatu akan menghasilkan 

tanaman jagung setiap tahunnya adalah 45 Ton. Pada tanaman padi ladang luas 

lahan 5 Ha dengan panen per hektarnya  adalah 5 Ton dalam setahun, maka 

Desa Negararatu akan menghasilkan tanaman padi ladang setiap tahunnya 
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adalah 25 Ton. Pada tanaman coklat luas lahan 8 Ha dengan panen per 

hektarnya  adalah 2 Ton dalam setahun, maka Desa Negararatu akan 

menghasilkan tanaman cokelat setiap tahunnya adalah 16 Ton. Pada tanaman 

palawija lahan 15 Ha dengan panen per hektarnya  adalah 1 Ton dalam 

setahun, maka Desa Negararatu akan menghasilkan tanaman palawija setiap 

tahunnya adalah 15 Ton. Pada tanaman karet luas lahan 20 Ha dengan panen 

per hektarnya  adalah 1 Ton dalam setahun, maka Desa Negararatu akan 

menghasilkan tanaman kopi dan karet setiap tahunnya adalah 20 Ton. Serta 

tanaman yang panennya minoritas adalah tanaman kopi luas lahan 10 Ha 

dengan panen per hektarnya  adalah 1 Ton dalam setahun, maka Desa 

Negararatu akan menghasilkan tanaman kopi dan karet setiap tahunnya adalah 

10 Ton. 

 

2. Peternakan  

Penduduk Desa Negararatu memiliki jenis peternakan bermacam-macam, 

diantaranya adalah: kambing, Ayam, Sapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 11. Jumlah Ternak  

No Jenis Ternak jumlah 

1 

 

 

1. Kambing gembel 

2. Kambing jawa 

Total  

706 ekor 

1.490 ekor 

2. 196 ekor 

2 1. Ayam broiler  

2. Ayam kampung 

3. Ayam ras 

Total 

80.000 ekor 

74.110 ekor 

5.890 ekor 

135.000 ekor 

3 Sapi 

Total 

805 ekor 

805 ekor 

4 Jumlah  138.001 ekor 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 
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Berdasarkan data dari tabel 11 menunjukan  bahwa di Desa Negararatu 

memiliki jumlah ternak paling banyak adalah ayam yaitu 135.000 ekor, 

sedangkan yang paling sedikit adalah sapi 805 ekor.  

 

G. Potensi Pendidikan 

 

 

Desa Negararatu memiliki fasilitas pendidikan yang memadai yakni dari SD/MI, 

SMP/MTs, dan MA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Fasilitas Pendidikan 

No Nama Satuan  Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

MI  

SD  

MTs  

SMP  

MA  

1 Unit 

3 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

6 Jumlah 6 Unit 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

 

Berdasarkan data dari tabel 12 membuktikan bahwa di Desa Negararatu memiliki 

fasilitas untuk melanjutkan pendidikan dengan tiga satuan berstatus Negri yaitu SD 

dan empat satuan berstatus Swasta yaitu MI, MTs, SMP, dan MA.  

 

H. Ekonomi Masyarakat 

 

1. Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan di Desa Negararatu terdiri dari dari keluarga Pra sejahtera, 

sejahtera 1, sejahtera 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 13. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kemiskinan 

No Tingkat Kemiskinan Jumlah KK 

1 

2 

3 

Pra Sejahtera 

Keluarga Sejahtera I 

Keluarga Sejahtera 

1.987 

982 

766 

6 Jumlah 3.659 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasrkan data dari tabel 15 diketahui bahwa sebagian besar warga di Desa 

Negararatu berada pada tingkat kemiskinan pra sejahtera sebanyak 1.987  KK, 

sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah keluarga sejahtera yaitu 

sebanyak 623 KK. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Negararatu 

belum mampu dikatakan telah berada pada tingkat perataan penduduk 

sejahtera. 

 

I. Potensi Kelembagaan 

 

1. Lembaga pemerintahan 

Suatu pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah memiliki sebuah 

struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintahan Desa 

Negararatu tentunya dibuat untuk kemajuan dan pembangunan desa.  
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Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Negararatu 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

(Gambar di buat oleh Laela Kurnia Khairani, tahun 2016) 

 

Pemerintahan Desa Negararatu dipimpin oleh Kepala Desa dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh Sekretaris, kaur, kadus dan ketua RT. Para pejabat 

Pekon menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing.  

 

2. Lembaga kemasyarakatan 

Lembaga kemasyarakatan di Desa Negararatu terdiri dari LPM, Pengajian, 

Arisan, Simpan peminjam, Kelompok Tani, Karang Taruna, Risma. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Kepala Desa 

Negararatu 

Herry Putra. MM 

 

 

 

Sekretaris 

Safturi 

 
 

 

 

Kaur. 

Pemerintahan 

Eddy Zulkifli 

 

 

 

 

Kaur. 

Umum 

Asep Budiman 

 

 

 

 

Kaur. 

Pembangunan 

Abdullah. WA 

 

 

 

 

Kaur. 

Keuangan 

Mardiana 

 

 

 

 

Kaur. 

Kesejahteraan 

Yetty Herlina 

 

 

 

 
Kadus I 

M. Kasim 

 

 

Kadus II 

Sutarno 

 

 

 

 

Kadus III 

Tugino 

 

 

 

Kadus IV 

S. Mujni 

 

 

 

Kadus V 
Kusman 

 

Kadus VI 

Tuwiran 

 

 

Kadus VII 

Supardi  

 

 

Kadus VIII 

Sudar 

 

 Kadus IX 

Lesman 

 

Kadus X 

Kristiyan 

 

 

 

Kadus XI 

Jaelani 

 

 

Kadus XII 

Mukhsin 

 

Kadus XIII 

Irawan 

 

Kadus XIV 

Tumiran 

 

 

 

 

Kadus V 

Kusman 
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Tabel 14. Jumlah Kelompok Kemasyarakatan 

No Nama Lembaga Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

LPM 

Pengajian 

Arisan 

Simpan Peminjam 

Kelompok Tani 

Karang Taruna 

Risma 

1 Kelompok 

14 Kelompok 

14 Kelompok 

25 Kelompok 

19 Kelompok 

14 Kelompok 

14 Kelompok 

8 Jumlah 101 Kelompok 

Sumber : Profil Desa Negararatu tahun 2015 

 

Berdasarkan data dari Tabel 14 di atas menunjukan bahwa penduduk Desa 

Negararatu memiliki kegiatan kemasyaratan seperti Simpan Peminjam dengan 

jumlah 25 kelompok, dan dilanjutkan Kelompok Tani dengan jumlah 14 

Kelompok. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan lembaga 

kemasyarakatan sangat bermanfaat keberadaannya di Desa Negararatu. 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam meningkatkan pendidikan anak, 

studi pada masyrakat penerima bantuan PKH di Desa Negararatu, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Partisipasi orang tua RTSM dalam meningkatkan pendidikan anak, dilihat 

dari empat bentuk partisipasi yaitu bentuk financial/ keuangan, bentuk moril, 

bentuk tenaga atau keahlian, bentuk sarana prasarana. Peran serta dan bantuan 

PKH berupa materi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan 

pendidikan anak. 

 

2. Faktor pendorong orang tua dalam menyekolahkan anak 

Faktor pendorong orang tua dalam menyekolahkan anak dibagi menjadi dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun pembagian faktor 

internal dan faktor eksternal antara lain: 

a. Faktor internal antara lain: 

1)  Keinginan orang tua 

 Keinginan orang tua dalam menyekolahkan anak diharapkan mampu 

meningkatkan pendidikan anak, menjadikan anak yang pintar, cerdas, 
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sholeh-sholehah, mendapatkan pendidikan yang tinggi, cita-cita 

terkabul.  

2) Perespi orang tua yang sadar akan pendidikan 

Mayarakat penerima bantuan PKH di Desa Negararatu, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sangat mengerti akan pentingnya 

pendidikan bagi anak. Dengan sekolah mampu meningkatkan 

pendidikan anak, serta mengangkat derajat keluarga. 

b. Faktor eksternal antara lain: 

1) Lingkungan sosial 

Selain faktor internal yang menjadi pendorong orang tua 

menyekolahkan anak. Faktor eksternal yaitu Lingkungan pun 

mempengaruhi perkembangan anak. Dengan lingkungan yang baik 

dan kondusif menjadi salah satu penentu orang tua dalam 

menyekolahkan anak di Desa Negararatu, Kecamatan Natar. 

3. Faktor penghambat orang tua dalam menyekolahkan anak 

Faktor penghambat orang tua dalam menyekolahkan anak dibagi menjadi dua 

faktor yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Adapun pembagian faktor 

internal dan faktor eksternal antara lain: 

a. Faktor internal antara lain: 

1) Kondisi ekonomi 

Sebagian masyarakat penerima bantuan PKH masih menglami 

kendala keuangan dalam hal menyekolahkan anak. Akan tetapi orang 

tua selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 
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dengan kerja buruh kasar, hal tersebut dilakukan agar anak tetap dapat 

melanjutkan pendidikan dan mampu mengurangi angka kemiskinan. 

b. Faktor eksternal antara lain: 

1) Kendala saat menghadapi anak  

Bermacam-macam kendala yang dihadapi anak ketika hendak sekolah 

antara lain ketidakadaan uang jajan ketika hendak sekolah, malas 

ketika hendak sekolah, jarak tempat timggal ke sekolah, belum 

mempersiapkan buku pelajaran,. namun semua terselesaikan dengan 

cara orang tua menyikapi permasalahan tersebut. 

 

4. Partisipasi orang tua pada satuan pendidikan 

Adapun partisipasi orang tua dalam satuan pendidikan mengatakan bahwa 

Seluruh masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Negararatu 

menyekolahkan anak di satuan pendidikan serta mengikuti syarat kententuan 

pada PKH bidang pendidikan sehingga tidak mendapatkan potongan bantuan 

PKH bidang pendidikan  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Di harapkan kepada kementrian sosial agar bisa menetapkan standar waktu 

yang tepat mengenai kapan pencairan dana bantuan PKH bidang pendidikan 

serta batas waktu tentang pencairan dana tersebut, agar tidak terjadi kendala 

saat waktu pembayaran sekolah 
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2. Di harapkan masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Negararatu terus 

memberikan pendidikan kepada anak, sehingga dapat meningkatkan 

pendidikan anak, mengurangi angka kemiskinan keluarga, juga dapat 

mensejahterakan keluarga RTSM di Desa Negararatu. 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Buku 

 

 

Aziz, Arnicun dan Hartono. 2004. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Departemen Sosial Republik Indonesia. 2009. Pedoman Umum PKH. Jakarta. 

 

Gunawan, Ary H.. 2000. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta 

 

Hamzah B.Uno. (2012). Teori Motivasi dan Pengukurannnya. Gorontalo : Bumi 

Aksara 

Hamijoyo. 2007. Partisipasi Dalam Pembangunan. Jakarta:  Depdikbud RI 

 

Idi, Abdullah. 2011. Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat Dan Pendidikan. 

Jakarta: Rajawali pers 

 

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif   dan 

Kualitatif).jakarta: GP press 

 

Karsidi, Ravik. 2005. Sosiologi Pendidikan. surakarta: Lembaga Pengembangan 

Pendidikan (LPP) dan UPT penerbitan dan percetakan UNS (UNS) 

 

Kementrian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, 2013 “Pedoman Umum Program 

Keluarga Harapan”, Jakarta: Kementrian Sosial RI, 

Moleong, Lexi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. 

 

Narwoko, Dwi dan Suyanto. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 

Jakarta: Prenada Media Group 

 

Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan 

Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Pt Bina Aksara 

 

Purwanto, Ngalim. 1986. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Karya 

 

 



Ranjabar, Jacobus. 2008. Perubahan Sosial dalam Teori Makro. Bandung: 

Alfabeta 

 

Riyadi, Selamet 2015, Updating Data: Paparan Kuliah Umum PKH. Bandar 

Lampung 

 

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: 

Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehata, Bandung: 

Alfabeta. 

 

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: 

PT Refika Aditama 

 

Sumaryadi, I. Nyoman. (2010) Sosiologi Pemerintahan. Dari Perspektif 

Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan 

Pemerintahan. Indonesia.Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

Suparlan, Parsudi. 1984 Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Sinar Harapan dan 

Yayasan Obor Indonesia. 

 

Syani, Abdul . 2007. Sosiologi sistematika teori dan terapan. Jakarta : PT Bumi 

Aksara 

 

Theresia, Aprilia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: 

Alfabeta 

 

 

B. Jurnal 
 

 

Suryawati, Chriswardani. 2005. “Memahami Kemiskinan Secara 

Multidimensional”, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, 

Volume 08, No. 03, (121-129). Di akses pada tanggal 27 September 2015 

 

Sulistyo, Mudji. 2013. “Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 

Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak 

Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara”, volume 01, No 01, (328-341) di 

akses tanggal 27 September 2015 

 

Warta, Widya. 2010. “Aplikasi Toeri Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa, Volume No. 1 Tahun XXXIV 

(85-86) di akses pada tanggal 16 Oktober 2015 

 

 

 

 

 

 



C. Referensi Lain  

 

Diyanto, Rahmat.2015. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Siswa 

SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari, Kecamatan Candi Puro. FKIP: 

Universitas Lampung. (http://digilib.unila.ac.id/16160/) di akses pada 

tanggal 22 Juni 2016 

 

Isnaini, Kholif Khodiziah. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto. FIA: Universitas Brawijaya. (http://www.e-

jurnall.com/2015/02/Implementasi-Program-Kelurga-Harapan.html?m=1. di 

akses pada tanggal 29 Juni 2016 

 

Maryono. 1998. Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Lulusan SLTP Melanjutkan 

ke SMA Rendah di Kec. Gudang Kab. Grobokan. Semarang: IKIP 

Semarang. lib.unnes.ac.id/336/. di akses pada tanggal 22 Juni 2016 

 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program 

Keluarga Harapan”, 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klasteri/program-keluarga-harapan-

pkh/, diakses pada tanggal 04 Oktober 2015. 

 

www.bps.go.id/aboutus.php?news=1&n1 Berita resmi statistik No. 06/01 Th. 

XVII, 2 Januari 2014, diakses pada tanggal 30 desember 2015 

http://digilib.unila.ac.id/16160/
http://www.e-jurnall.com/2015/02/Implementasi-Program-Kelurga-Harapan.html?m=1
http://www.e-jurnall.com/2015/02/Implementasi-Program-Kelurga-Harapan.html?m=1
http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klasteri/program-keluarga-harapan-pkh/
http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klasteri/program-keluarga-harapan-pkh/
http://www.bps.go.id/aboutus.php?news=1&n1

