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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE STUDY OF FAMILY RESILIENCE BETWEEN 

RECEPIENT AND NON PKH RECIPIENT FAMILIES 

 

By 

ADE ANTIKA 

  

This research is aimed to know the difference of family resilience between family of 

PKH recipients and non PKH recipient family in Ketapang Kuala, Panjang District, 

Bandar Lampung. This research uses quantitative research type with design 

comparative study. Data collection techniques were conducted by giving 

questionnaires to 165 families, consisting of 65 families receiving PKH and 100 

families not PKH recipients. Sampling was done by using method random sampling 

with lottery technique and the hypothesis of this research was analyzed by using 

Independent Sample t-test with software SPSS 21.0. Family resilience in this study is 

measured on the basis of legality and family integrity, physical resilience, economic 

resilience, socio-psychological resilience and socio-cultural resilience. Based on the 

results of the Independent Sample t-test shows the value of p <0.05 so that it can be 

concluded that there are differences in family resilience between families receiving 

PKH with non PKH recipient families. The results of this study also indicate that 

PKH families have better family resilience compared to non-PKH families with 

moderate family resilience. This indicates that support or assistance in the form of 

cash and non-cash assistance received by PKH family is significantly related to the 

level of family resilience. 

_____ 

Keywords: Poor Family, Family Hope Program (PKH), Family Resilience 

  

  

  

 

 

  



 

 

 

PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

(PKH) 

 

Oleh 

ADE ANTIKA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ketahanan keluarga antara 

keluarga penerima PKH dengan keluarga bukan penerima PKH di Kelurahan 

Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan rancangan study comparatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada 165 keluarga, yang 

terdiri dari 65 keluarga penerima PKH dan 100 keluarga miskin bukan penerima 

PKH. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak (simple 

random sampling) dengan teknik undian dan hipotesis penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji Independent Sample t-test dengan software SPSS 21.0. Ketahanan 

keluarga dalam penelitian ini diukur berdasarkan landasan legalitas dan keutuhan 

keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi serta 

ketahanan sosial budaya. Berdasarkan hasil uji Independent Sample t-test 

menunjukkan nilai p<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

ketahanan keluarga antara keluarga penerima PKH dengan keluarga bukan penerima 

PKH. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keluarga PKH memiliki tingkat 

ketahanan keluarga yang  lebih baik jika dibandingkan keluarga bukan penerima PKH 

dengan tingkat ketahanan keluarga yang sedang. Hal ini menandakan bahwa 

dukungan atau bantuan berupa bantuan yang diterima oleh keluarga PKH 

berhubungan signifikan dengan tingkat ketahanan keluarga.  

_____ 

Kata Kunci: Keluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Ketahanan 

Keluarga 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Indonesia merupakan negara ke-empat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di 

dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, yakni dengan jumlah penduduk sekitar 

238 juta jiwa (BPS, 2010). Memiliki jumlah penduduk yang besar semacam ini 

membuat Indonesia memiliki banyak persoalan-persoalan rumit yang terjadi di 

masyarakat, salah satunya ialah persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

permasalahan klasik yang di alami sebagian negara di dunia khususnya bagi negara-

negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan terjadi karena 

ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang 

dihadapinya. Menurut Laluhang (2015) Kemiskinan merupakan masalah yang 

menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan.  

Menurut Yasa (2008) dan Susanto (2006) ada banyak faktor yang berperan menjadi 

penyebab terjadinya kemiskinan, diantaranya adalah ketidakberuntungan 

(disadvantages) yang melekat pada keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan aset 
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(poor), kelemahan kondisi fisik (physically weak), keterisolasian (isolation), kerentaan 

(vulnerable), dan ketidakberdayaan (powerless) adalah berbagai penyebab mengapa 

keluarga miskin selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti 

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. 

Sementara menurut Suryawati (2005 dan Mudrajad (2000) menyebutkan bahwa, faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ialah karena adanya ketidaksamaan 

sumber daya yang dimiliki, adanya perbedaan kualitas SDM, dan karena adanya 

perbedaan akses dan modal pada masyarakat (Novitasari, 2011). 

Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 

Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa dengan persentase 7,72 persen penduduk berada 

di kota dan 13,93 persen berada di desa. Angka tersebut kembali mengalami kenaikan 

jika dibandingkan bulan September 2016 yang berjumlah 27,76 juta jiwa, padahal 

sebelumnya angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 

sebelumnya yang mencapai 28,51 juta jiwa. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan 

di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 0,48, angka tersebut juga mengalami kenaikan 

sebesar 0,04 poin jika dibandingkan September 2016 yang mencapai 0,44 padahal 

angka tersebut juga sempat mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 

0,53. Fluktuasi yang tidak menentu inilah yang tetap menjadikan program pengentasan 

kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. 

Faktor ekonomi merupakan salah satu bagian dari indikator kesejahteraan hidup, 

khususnya bagi kehidupan keluarga. Faktor ini dapat menimbulkan tekanan dalam 

kehidupan keluarga sebagai dampak dari krisis yang berkepanjangan. Kondisi serba 
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kekurangan ini menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh keluarga miskin 

yang mana hal ini juga dapat menyebabkan minimnya kemampuan keluarga miskin 

tersebut untuk mencapai yang namanya suatu ketahanan keluarga. Menurut Antonius 

(2009) ada beberapa masalah yang dihadapi keluarga miskin saat ini yang bisa 

dijadikan indikator untuk melihat suatu ketahanan keluarga. Pertama, masalah ekonomi 

dan kesehatan yang menjadi indikator ketahanan fisik keluarga. Kedua, pendidikan 

yang menjadi indikator dari ketahanan sosial keluarga. Terakhir, masalah spiritual 

keluarga yang menjadi indikator dari ketahanan psikososial keluarga (Herawati, Diah 

K, & Ina YR, 2012).   

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) menurut Frankenberger 

(1989) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan 

dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air 

bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk 

berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Katalog Pemb. Ketahanan Keluarga 

2016). Sementara menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga merupakan kemampuan 

keluarga mengolah sumber daya dan menyelesaikan masalah guna mencapai 

kesejahteraan sosial keluarga. Tekanan ekonomi yang dihadapi oleh sebuah keluarga 

sangat berhubungan dengan tingkat ketahanan keluarganya. Menurut Hartoyo (2009) 

keluarga yang berada pada kondisi miskin akan menghadapi tekanan ekonomi yang 

lebih besar sehingga keluarga lebih beresiko pada ketidak-tahanan keluarga yang lebih 

besar pula (Nurlillah 2013). Hal ini juga diperkuat dari apa yang dinyatakan oleh 

Sunarti (2001), bahwa dengan meningkatnya pendapatan keluarga maka ketahanan 
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keluarganya juga akan meningkat. Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Nasikun 

(1995) yang mengatakan bahwa keterbatasan kemampuan akan menyebabkan keluarga 

mengalami permasalahan, sehingga dengan meningkatnya kepemilikan aset maka 

ketahanan keluarga akan meningkat (Herawati, Diah K, & Ina YR, 2012).   

Menurut Aytec IkA dan Rankin BH (2005), ketidaktahanan akibat kondisi ekonomi 

keluarga yang semakin tidak stabil dan tidak memadai akan berpengaruh terhadap tidak 

optimalnya fungsi keluarga. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Robila dan 

Krismakumar (2006), yang mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang terus menerus 

akan membuat keluarga yang tidak mampu bertahan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi keluarga. Oleh karena itu, menurut Krysan et.al., dalam 

peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting dilakukan sehubungan dengan fakta 

adanya variasi kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, 

melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan keluarga dalam 

pengelolaan masalah dan stress (Sunarti, 2006). Menurut Tumanggor (2010), 

pembangunan harus memperkuat fungsi keluarga sebagai lembaga masyarakat demi 

menjadi keluarga berketahanan sosial, misalnya melalui program perlindungan sosial 

terhadap kelompok rentan, dan penyandang masalah sosial, sebab keluarga merupakan 

penyangga sentra kesejahteraan sosial. Peningkatan ketahanan keluarga menjadi 

penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah 

yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan 

keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek 

kesejahteraan keluarga juga dapat diukur.  
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Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, mulai 

dari melakukan program pemberdayaan hingga memberikan bantuan tunai kepada 

masyarakat miskin diantaranya adalah seperti program dana BOS, Jamkesmas, PNPM-

Mandiri, Raskin, Bantuan Lansung Tunai dan lain sebagainnya. Namun program 

tersebut masih dirasa belum maksimal untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di 

Indonesia. Menurut Ritonga (2009), program-program pengentasan kemiskinan yang 

telah dilakukan dinyatakan gagal karena dianggap cenderung berfokus pada upaya 

penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin dan karena kurangnya pemahaman 

berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program-program 

pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya 

berbeda-beda secara lokal. Upaya seperti ini dianggap akan sulit menyelesaikan 

persoalan kemiskinan yang ada, karena bantuan tidaklah bersifat pemberdayaan, 

bahkan bantuan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (Simanjuntak, 2010). 

Salah satu kebijakan yang digulirkan pemerintah saat ini untuk mengentaskan persoalan 

kemiskinan ialah Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan adalah 

program bantuan bersyarat yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Sebagai 

imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait 

dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan 

dan kesejahteraan sosial. Skema bantuan bersyarat ini memberikan bantuan uang tunai 

maupun non tunai keluarga miskin sebagai tanggapan terhadap pemenuhan kondisi 

spesifik individu/keluarga, misalnya kehadiran bersekolah, pemeriksaan kesehatan, 

keikutsertaan dalam imunisasi dan semacamnya. Skema tersebut memberikan insentif 



6 

 

bagi keluarga agar menyesuaikan perilakunya dengan tujuan sosial yang ditetapkan 

secara nasional. Menurut PKH, bantuan tunai merupakan insentif yang tepat untuk 

mendorong kehadiran itu dan peningkatan status kesehatan dan kehadiran sekolah akan 

berdampak pada prestasi sekolah, dan dengan begitu akan memperbaiki kualitas hidup 

dan membuka berbagai kesempatan dalam hidup (Nainggolan et.al., 2012).  

Program Keluarga Harapan diklaim pemerintah cukup berhasil dalam mengurangi 

kemiskinan di Indonesia seperti yang dinyatakan Badan Pusat Statistik 2017, tingkat 

ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio turun 0,01 poin 

dibandingkan tahun 2015 lalu menjadi 0,39 dari sebelumnya 0,40. Indeks pembangunan 

manusia (IPM) di Indonesia tahun 2016 pun mencapai 70,18. Angka ini juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM tahun 2015 yang 

hanya sebesar 69,55. Sementara untuk jumlah keluarga penerima PKH ditargetkan akan 

ditambah menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018 dari sebelumnya yang berjumlah 6 

juta KPM. Alokasi anggaran yang digulirkan untuk PKH pun ditingkatkan menjadi 

sebesar Rp. 17,3 triliun dari yang sebelumnya Rp. 12,8 triliun (Koran Sindo, 19 

Agustus 2017).  

Dalam pelaksanaannya di lapangan PKH juga mengalami kendala-kendala atau 

permasalahan, seperti belum tepatnya sasaran pembagian bantuan (Manongko, 2014; 

Priska, 2015; Ekardo, Firdaus, & Nilda E, 2010; Riyadi, 2016), pelaksanaan komitmen 

yang tidak konsisten (Ansori, 2010; Manongko, 2014; Priska, 2015), pembagian yang 

belum merata (Ansori, 2010; Ekardo, Firdaus, & Nilda E, 2010; Manongko, 2014; 

Susnaini, 2014),  jumlah nominal bantuan yang dirasa masih kurang (Ekardo, Firdaus, 
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& Nilda E, 2010; Susanto, 2016), kinerja pendamping yang kurang optimal (Agunan, 

2011; Riyadi 2016; Kholif, 2014) dan lain sebagainnya. 

Program keluarga harapan ini menjadi salah satu bentuk bantuan atau dukungan yang 

diberikan oleh pemerintah, yang mana dengan adanya program ini diharapkan dapat 

membantu mengurangi permasalahan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga 

miskin, karena permasalahan keluarga yang meliputi masalah pangan, ekonomi, 

kesehatan, pendidikan dan interaksi sosial hanya dapat ditanggulangi apabila adanya 

dukungan sosial yang diterima oleh keluarga tersebut. Dukungan sosial yang diterima 

keluarga akan membantu mengatasi permasalahan keluarga, sehingga ketahanan 

keluarga yang menjadi output keluarga akan tercapai (Herawati, Diah K, & Ina YR, 

2012).   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa  

permasalahan, yaitu: 

1. Apakah terdapat perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga penerima dan bukan 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  

2. Apakah terdapat perbedaan landasan legalitas dan keutuhan keluarga antara 

keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  

3. Apakah terdapat perbedaan ketahanan fisik antara keluarga penerima dan bukan 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  
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4. Apakah terdapat perbedaan ketahanan ekonomi keluarga penerima dan bukan 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  

5. Apakah terdapat perbedaan ketahanan sosial psikologi keluarga penerima dan 

bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  

6. Apakah terdapat perbedaan ketahanan sosial budaya keluarga penerima dan bukan 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga 

penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan landasan legalitas dan keutuhan 

keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi serta 

ketahanan sosial budaya antara keluarga penerima dan bukan penerima Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

tentang Sosiologi Keluarga dan Pengembangan Sumberdaya Manusia khususnya  
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mengenai upaya peningkatan ketahanan keluarga.    

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menyediakan informasi 

ilmiah yang dapat digunakan oleh para instansi dan bagi peneliti lainnya yang 

berkecimpung dalam upaya pengetahuan mengenai upaya peningkatan ketahanan 

keluar 

b. Pihak Terkait 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

mengambil kebijakan dalam hal membuat program pengentasan kemiskinan, agar 

manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh keluarga miskin. 

2. Bagi Masyarakat  

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

menjaga ketahanan keluarga. 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kemiskinan 

 

1. Pengertian Kemiskinan 

Menurut Maskun (1997) kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba 

kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan 

sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan kesehatan (Aprinova, 2006). Sementara 

menurut Suparlan (1995) menyebutkan kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu 

standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah 

atau golongan orang jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan normal, maupun rasa 

harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Novitasari,  2011). 

 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan 

(poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan, yaitu nilai 

pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita 

per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk 

10 
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memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, 

pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Sementara dalam ranah 

keluarga, Kantor Menteri dan Kependudukan/BKKBN sebagaimana yang dikutip oleh 

Novitasari (2011) mendefiniskan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan 

juga tidak dapat memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi 

kebutuhannya. BKKBN menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat 

kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga 

Sejatera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non 

ekonomi.  

 

2. Penyebab kemiskinan 

Menurut Yasa (2008) faktor yang berperan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan 

diantaranya adalah karena ketidakberuntungan (disadvantages) yang melekat pada 

keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan aset (poor), kelemahan kondisi fisik 

(physically weak), keterisolasian (isolation), kerentaan (vulnerable), dan 

ketidakberdayaan (powerless) merupakan berbagai penyebab mengapa keluarga miskin 

selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, 

papan, kesehatan, dan pendidikan yang  layak untuk anak-anaknya. 

 

Menurut Kakisina (2011), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kemiskinan diantaranya adalah umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga serta keterampilan yang menjadi faktor internal penyebab terjadinya 
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kemiskinan, sementara kebijakan pemerintah, ketebatasan modal, frekuensi kegiatan 

penyuluhan menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah 

tangga dan merupakan indikator penyebab terjadinya kemiskinan. Sedangkan di sisi 

lain, menurut Kartasasmita (1999) kondisi kemiskinan dapat disebabkan karena 

beberapa hal, yaitu: a) Rendahnya taraf pendidikan, pendidikan yang rendah 

mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya 

lapangan kerja yang dapat dimasuki. b) Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan 

dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan pisik, daya pikir dan 

prakarsa. c) terbatasnya lapangan pekerjaan, keadaan kemiskinana karena rendahnya 

taraf pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. d) Kondisi 

keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya ialah karena 

mereka terpencil dan terisolasi (Novitasari, 2011). 

 

B. Tinjauan Tentang Keluarga 

 

1. Pengertian Keluarga 

 

Pengertian keluarga menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anaknya, atau ayah 

dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Menurut Mattessich dan Hill (1995), 

keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan dengan kekerabatan, tempat 

tinggal, dan hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal, 

yaitu hubungan intim, memelihara batasan-batasan terseleksi, mampu untuk beradaptasi 
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dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu dan memelihara tugas-

tugas keluarga (Puspasari, 2013). Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004), definisi 

tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu: 

a. Definisi Struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidakhadiran anggota keluarga seperti, orang tua, anak dan kerabat lainnya. 

Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarganya. 

Perspektif ini pun dapat muncul pengertian keluarga sebagai wahana untuk 

melahirkan keturunan. 

b. Definisi Fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan terpenuhinya 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, 

sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi serta pemenuhan peran-peran 

tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh 

keluarga. 

c. Definisi Transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 

identitas sebagai keluarga seperti ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-

cita masa depan definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga 

melaksanakan fungsinya (Susanto, 2016). 
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2. Fungsi Keluarga 

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem 

tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integritas dan 

solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemiliharaan keluarga. Menurut Sunarti 

(2015) fungsi keluarga dapat dibagi menjadi dua, yakni fungsi ekspresif dan 

instrumental. Fungsi ekspresif keluarga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosi 

dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak. Sedangkan fungsi 

instrumental keluarga berkaitan dengan perolehan sumberdaya ekonomi dan 

manajemen untuk mencapai berbagai tujuan keluarga. 

 

Sementara menurut BKKBN (1996) membagi fungsi keluarga ke dalam 8 fungsi, yaitu:   

a. Fungsi keagamaan, yaitu keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh 

anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama 

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamais yang 

penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.   

b. Fungsi sosial budaya, yaitu memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya 

untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu 

kesatuan.   

c. Fungsi cinta kasih, yaitu keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap 

hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta 

hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama 

bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.   

d. Fungsi melindungi, yaitu untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. 
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e. Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.   

f. Fungsi reproduksi, yakni merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang 

direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan.    

g. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu dengan memberi peran kepada keluarga 

untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam 

kehidupan di masa depan.   

h. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu memberikan kepada setiap keluarga 

kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya 

dukung alam dan lingkungan yang berubah (Sunarti, n.d). 

 

Menurut Direktorat Keluarga (2003) fungsi keluarga juga tercermin dalam peranan 

masing-masing anggota keluarga, yaitu :  

a. Ayah yang berstatus sebagai kepala keluarga mempunyai peran sebagai pencari 

nafkah utama, pendidikan dan sebagai tokoh keteladanan. Adapun peranan yang 

harus dilaksanakannya adalah mencukupi kebutuhan rumah tangga, memberikan 

pendidikan, bimbingan kepada putra-putrinya, memberikan rasa aman, memberikan 

perlindungan yang baik dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, 

mendorong dan membangkitkan semangat keluarganya.  

b. Ibu yang berstatus sebagai ibu rumah tangga mempunyai peran sebagai pendamping 

suami, pengurus dan pengatur rumah tangga, penerus keturunan, pendidik dan 

pembimbing bagi putra-putrinya. Ibu berperan sebagai pendorong dan pembangkit 

semangat suami agar suami dapat melaksanakan fungsi dan peranannya, mendorong 

dan membangkitkan semangat putra-putrinya, memberikan rasa aman, mendidik 
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dan membimbing putra-putrinya menuju kedewasaan, memberikan peneladanan 

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sebagai teman bermain dan berbicara 

dari putra-putrinya, mengatur dan mengurus rumah tangga, mengamati tingkah laku 

putra-putrinya.  

c. Anak berstatus sebagai pribadi yang merupakan bagian dari suatu keluarga, 

mempunyai peran sebagai generasi penerus, penerima nilai dan norma, serta sebagai 

penerima pendidikan dan bimbingan. Anak dalam keluarga berperan dalam 

melestarikan nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga, melaksanakan 

bimbingan dan pendidikan dari orang tua, mempersiapkan diri guna 

mengembangkan keturunan, menambah pengetahuan dan keterampilan.  

d. Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari 

kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih 

luas (masyarakat). Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu 

masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian 

masyarakat, wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial (Irmayani, 2007). 

 

3. Kerangka Teori Keluarga 

a. Teori dasar keluarga  

Teori dasar  yang digunakan pada penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Teori 

ini berlandaskan pada empat konsep yaitu : sistem, struktur, fungsi, dan keseimbangan. 

Berdasarkan teori struktural fungsional perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain 

dan oleh institusi sosial, dan pada gilirannya bagaimana perilaku tersebut 

mempengaruhi orang lain dalam proses aksi-reaksi berkelanjutan (Sunarti 2001). 
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Berikut merupakan tabel mengenai teori dasar keluarga yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 1. Kerangka Teori Dasar Keluarga 

Sumber: Puspitawati (2013); Rusydi (2011); Sunarti (2009) 

 

b. Middle-range theory  

Middle-range theory pada penelitian ini ialah menggunakan teori strategi koping. 

Koping didefinisikan sebagai upaya baik secara kognitif maupun perilaku untuk 

mengelola tuntutan internal dan eksternal secara spesifik yang dinilai sangat berat atau 

melebihi sumberdaya yang dimiliki (Folkman et al. 1986). Teori strategi koping 

menjelaskan proses aktif dimana individu dan keluarga sebagai satu kesatuan 

mengelola, beradaptasi, atau menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan (Sunarti 

2013). Teori ini dipilih karena dinilai sesuai dengan konteks ketahanan keluarga, 

karena salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pada keluarga ialah 

No. Aspek Teori Struktural Fungsional 

1.  Pandangan mengenai 

keluarga 

Memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang 

mempunyai struktur dan mengenal adanya pembagian peran, 

tugas dan tanggung jawab, hak serta kewajiban.  

2.  Fokus Menekankan pada keseimbangan sistem dalam keluarga dan 

kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. 

3.  Pola Hubungan Melihat hubungan keluarga sebagai sesuatu yang 

menyeluruh, yang berinteraksi dan saling bergantung.  

4.  Pandangan mengenai 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Keluarga sejahtera akan tercapai apabila keluarga dapat 

menjalankan keempat fungsi, yaitu fungsi adaptasi, 

pencapaian tujuan, integrasi. dan pemeliharaan sistem.   
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karena strategi koping yang dilakukan oleh keluarga. Berikut merupakan tabel 

pemaparan tentang teori strategi koping dalam penelitian ini: 

Tabel 2. Kerangka Middle Range Theory 

Sumber: Kartiyem (2014); Sunarti&Khomsan (n.d) 

 

C. Ketahanan Keluarga 

1. Pengertian Ketahanan Keluarga 

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu 

keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan 

fisik-matserial dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan 

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan 

batin (Puspitawati, 2013). Sementara menurut Frankenberger (1998) ketahanan 

keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan 

kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai 

No. Aspek Teori Strategi Koping  

1. . Fokus Strategi koping berfokus pada masalah dan emosi. Jenis strategi koping 

berfokus pada masalah adalah tindakan yang diambil seseorang untuk 

memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 

sedangkan jenis strategi koping berfokus pada emosi adalah upaya 

yang dilakukan untuk mengurangi emosi negatif yang timbul dari 

masalah atau tekanan yang dihadapi. 

2

. 

Pandangan 

mengenai 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Status ekonomi keluarga sangat mempengaruhi pengeluaran keluarga 

dan keluarga perlu melakukan strategi dalam mengalokasikan 

pengeluaran saat pendapatan menurun. Situasi yang tidak seimbang 

dalam pemenuhan kebutuhan akan menjadikan anggota keluarga 

melakukan koping agar dapat terkontrol, terkendali dan teratasi.  
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kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan 

pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. 

Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk 

mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan 

batin (Katalog Pemb. Ketahanan Keluarga 2016) 

Menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga didefinisikan sebagai  kemampuan 

keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan diukur dengan menggunakan 

pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), 

proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output 

(terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Sedangkan menurut Chapman (2000) 

ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau 

melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang 

dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, 

komunitas, masyarakat, maupun negara (Puspitawati, 2013).  

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan 

keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk 

pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara 

keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep 

kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat 

kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan 

keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan 
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konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat 

tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang 

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna 

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin (Katalog Pemb. 

Ketahanan Keluarga 2016).  

 

2. Ukuran Tingkat Ketahanan Keluarga 

Menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan 

pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), 

proses (manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan 

output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Dengan demikian, keluarga 

dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa 

aspek yaitu: 

a. Ketahanan fisik: ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga, 

yakni kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari 

luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, 

pendidikan dan kesehatan. 

b. Ketahanan sosial: ketahanan sosial terdiri dari sumber daya nonfisik,   mekanisme 

penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif 
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dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen 

keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan kritis. 

c. Ketahanan psikologis: ketahanan psikologis merupakan kemampuan anggota 

keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang 

positif dan kepuasaan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas 

perkembangan keluarga. 

Sementara Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan 

bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu: 

1). Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 2). Ketahanan Fisik (3). Ketahanan 

Ekonomi. 4). Ketahanan Sosial Psikologi, dan 5). Ketahanan Sosial Budaya.  Oleh 

karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut, 

yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. KPPPA 

(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) telah merumuskan 24 

(dua puluh empat) ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua 

ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi 

dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Berikut bagan penjelasan terkait dimensi, 

variabel, dan indikator ketahanan keluarga: 
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Gambar 1. Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga 

Sumber: Katalog Pemb. Ketahanan Keluarga 2016 

 

a. Legalitas dan Keutuhan Keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator). 

1)  Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: legalitas 

perkawinan, dan legalitas kelahiran. 

 

KETAHANAN 

KELUARGA 

3 Variabel:  

1. Kecukupan pangan 

dan gizi (2 indikator)         

2. Kesehatan keluarga   

(1 indikator)  

3. Ketersediaan         

lokasi tetap untuk tidur   

(1 indikator) 

4 Variabel:  

1. Tempat tinggal keluarga      

(1 indikator)  

2.  Pendapatan keluarga          

(2 indikator)  

3. Pembiayaan pendidikan 

anak (2 indikator) 

 4. Jaminan keuangan 

keluarga (2 indikator) 

2 Variabel: 

1. Keharmonisan 

keluarga  (2 indikator)  

2. Kepatuhan terhadap 

hukum (1 indikator) 

3 Variabel: 

1. Kepedulian sosial  (1 

indikator)   

2. Keeratan sosial      (1 

indikator)   

3. Ketaatan beragama                 

(1 indikator) 

 
Dimensi 5 

Ketahanan 

Sosial 

Budaya 

Dimensi 1 

Landasan 

Legalitas dan 

Keutuhan   

Keluarga 

Dimensi 2 

Ketahanan 

Fisik 

 

Dimensi 3 

Ketahanan 

Ekonomi 

Dimensi 4 

Ketahanan 

Sosial 

Psikologi 

3 Variabel: 

1. Landasan legalitas  (2 

indikator)  

2. Keutuhan keluarga (1 

indikator)  

3. Kemitraan gender   (4 

indikator) 
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2) Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: 

keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah. 

3) Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: 

kebersamaan dalam keluarga; kemitraan suami-istri; keterbukaan pengelolaan 

keuangan; dan pengambilan keputusan keluarga. 

b. Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel (4 indikator). 

1) Variabel kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: 

kecukupan pangan, dan kecukupan gizi. 

2) Variabel kesehatan keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: 

keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.  

3) Variabel ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 (satu) 

indikator yaitu: ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. 

c. Ketahanan Ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator) 

1) Variabel tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator, yaitu: 

kepemilikan rumah. 

2) Variabel pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: 

pendapatan perkapita keluarga, dan kecukupan pendapatan keluarga. 

3) Variabel pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: 

kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan keberlangsungan pendidikan anak. 
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4) Variabel jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: 

tabungan keluarga, dan jaminan kesehatan keluarga. 

d. Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel (3 indikator) 

1) Variabel keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: sikap 

anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. 

2) Variabel kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: 

penghormatan terhadap hukum. 

e. Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 3 variabel (3 indikator) 

1) Variabel kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: 

penghormatan terhadap lansia. 

2) Variabel keeratan sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: partisipasi 

dalam kegiatan sosial di lingkungan. 

3) Variabel ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: partisipasi 

dalam kegiatan keagamaan di lingkungan. 

 

3. Karakteristik Ketahanan Keluarga 

Menurut Martinez et al., (2003) yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses 

dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:  

a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara 

fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.  
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b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya 

ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (a living wage) melalui 

kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.  

c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana 

keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan 

untuk mencapai kepuasan hidup. 

d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di 

rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan 

keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan. 

e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga 

memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari 

anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota 

masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya. 

f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan 

interaksi personal dengan berbagai budaya (Puspitawati, 2013). 

Sementara menurut Otto (1988) menyebutkan bahwa komponen ketahanan keluarga 

(family strengths) meliputi: a) Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam 

keluarga. b) Ikatan emosi yang kuat. c) Saling menghormati antar anggota keluarga. d) 

Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga. e) Kemampuan pengasuhan dan 

perawatan dalam tumbuh kembang anak. f) Komunikasi yang efektif. g) Kemampuan 

mendengarkan dengan sensitif. h) Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga. i) 
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Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga. j) Kemampuan 

untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan. k) Kemampuan untuk berkembang 

melalui pengalaman. l) Mencintai dan mengerti. m) Komitmen spiritual, dan n) 

Berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Puspitawati, 2013). 

Sedangkan menurut Chapman (2000) menyebutkan lima tanda adanya ketahanan 

keluarga, yakni a) Adanya sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. b) Keakraban 

antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik. c) Orangtua yang mengajar 

dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan 

mengembangkan keterampilan. d) Suami dan istri menjadi pemimpin dengan penuh 

kasih dan sayang. e) Serta anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya 

(Puspitawati, 2013). 

  

D. Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat 

kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Kriteria peserta 

PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut: 

a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu  

hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. 
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b. Memiliki komponen pendidikan yakni anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun untuk 

peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan SMA/MA sederajat, 

termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. 

c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat di 

dalam keluarga peserta PKH. Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang 

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik dalam jangka waktu lama 

kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas 

kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupanya tanpa bantuan orang lain, 

tidak mampu menghidupi diri sendiri,serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan 

efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. 

d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial yakni untuk lanjut usia 70 tahun ke atas 

di dalam keluarga PKH. 

 

2. Sasaran Program Keluarga Harapan 

Penerima bantuan PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang sesuai dengan kriteria 

BPS dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra 

sekolah) kemudian komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA 

sederajat) atau anak usia 6-21 tahun yang belum meneyelesaikan pendidikan wajib 12 

tahun, dan komponen kesejahteraan sosial, yaitu penyandang disabilitas berat dan 

lanjut usia 70 tahun keatas. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta 

PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. (Pedoman Umum PKH, 2016).  
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3. Hak Penerima PKH 

a. Mendapatkan bantuan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.  

b. Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota 

keluarga.  

c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas 

penanggulangan kemiskinan yang lainnya. 

 

4. Kewajiban Penerima PKH 

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen 

berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut: 

a. Kewajiban komponen kesehatan  

1. Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam 

protokol pelayanan kesehatan. 

2. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki 

ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia  5-7 tahun yang belum masuk 

pendidikan SD. 

b. Kewajiban komponen pendidikan 

Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan didaftarkan /terdaftar 

pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/SalafiyahUla/Paket A, 

SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau 
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SMA/MA/Paket C termasuk MA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hari 

belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang 

berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang 

bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. 

c. Kewajiban komponen kesejahteraan sosial 

1. Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. 

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan 

kerumah (home care).  

2. Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan 

kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas 

santun lansia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di 

fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti 

berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti 

kegiatan day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan  pendamping lansia 

mendatangi ke rumah. 

 

5. Besaran Bantuan PKH  

Dana bantuan PKH yang disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke 

Rekening Penerima Bantuan Sosial. Bantuan PKH ditransfer dalam bentuk uang dan 

disalurkan dalam empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan per KPM disamaratakan 

(flat benefit) dengan mekanisme penyaluran tunai dan non tunai, yang artinya KPM 
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bisa memilih mencairkan dalam bentuk uang atau bahan kebutuhan pokok. Berikut 

merupakan tabel besaran bantuan bagi penerima PKH: 

  Tabel 3. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) per Tahun 

No.  Komponen Bantuan  Indeks Bantuan 

1.  KPM Reguler  Rp. 1.890.000,- 

2.  KPM Lanjut Usia  Rp. 2.000.000,- 

3.  KPM Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000,- 

4.  KPM di Papua dan Papua Barat  Rp. 2.000.000,- 

  Sumber : Mekanisme Pelaksanaan PKH, (2017). 

 

6. Penyaluran Bantuan PKH 

Penyaluran bantuan program keluarga harapan pada awal tahun 2017 bertransformasi 

tidak lagi hanya bersifat bantuan tunai akan tetapi juga diinovasi menjadi bantuan yang 

bersifat non tunai. Dalam hal ini PKH dikawinkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) yang disebut dengan KUBE-PKH, dengan begitu PKH tidak lagi dikucurkan 

dalam bentuk uang tunai saja. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini merupakan sarana 

untuk menyalurkan Bansos dan Subsidi Pemerintah lainnya. KKS mempunyai fungsi 

ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet). Secara umum fitur tabungan 

berfungsi sebagai Simpanan berupa Rekening Bank yang dapat ditarik secara tunai oleh 

KPM, sementara fitur e-wallet berfungsi sebagai simpanan uang elektronik yang mana  
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hanya dapat digunakan belanja barang/kebutuhan pokok dan  tidak bisa di tarik tunai 

(Mekanisme Penyaluran PKH, 2017). 

Berikut merupakan bagan Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH Non Tunai: 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                      

 

Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH Non Tunai 2017 

Sumber: Materi Seminar Budget Day Pengelolaan  bantuan Sosial PKH 2017. 

7. Penangguhan dan Penghentian Bantuan 

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak 
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Jika KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk satu kali siklus 

penyaluran bantuan (tiga bulan berturut-turut) dengan memblokir dana yang ada pada 

rekening untuk bantuan Non Tunai. 

a. Apabila pada tahap berikutnya KPM PKH memenuhi komitmen, maka bantuan 

yang ditangguhkan sebelumnya dapat ditarik untuk bantuan Non Tunai.  

b. Kepesertaan PKH akan dikeluarkan jika KPM PKH tidak memenuhi komitmen 

verifikasi yang telah ditentukan untuk tiga kali siklus Penyaluran bantuan 

(sembilan bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi 

kegiatan dan bantuan yang ada dalam rekening penerima akan dikembalikan ke 

Kas Negara (Mekanisme PKH, 2017). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Fenomena kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tentunya menimbulkan banyak 

persoalan bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut, khususnya bagi kehidupan 

keluarga. Keluarga yang berada kondisi miskin akan kesulitan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup anggota keluarganya. Keadaaan yang serba kekurangan yang dihadapi 

keluarga miskin ini menjadi permasalahan bagi keluarga yang mana hal ini juga dapat 

menyebabkan minimnya kemampuan keluarga untuk mencapai suatu ketahanan 

keluarga. Oleh sebab itu untuk  mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi 

pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara yakni dengan menggulirkan program-
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program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, salah 

satunya ialah dengan menggulirkan program bantuan yang berbasis keluarga. 

Program Keluarga Harapan adalah salah satu bantuan atau dukungan yang diberikan 

pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yang 

mana sasaran utama penerima bantuan ini ialah keluarga miskin yang memenuhi 

persyaratan untuk menerima bantuan. Namun tidak semua keluarga miskin dapat 

memperoleh PKH, selain keterbatasan anggaran negara PKH ini juga hanya diberikan 

kepada keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan saja. Sehingga 

terdapat keluarga pula keluarga miskin yang tidak menerima PKH. Dengan bergulirnya 

program keluarga harapan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang 

dihadapi oleh keluarga miskin, sehingga keluarga miskin diharapkan dapat memiliki 

tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Berikut merupakan bagan kerangka pikir dalam 

penelitian ini: 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis 1 

Ho: Tidak ada perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga penerima dan bukan 

penerima program keluarga harapan (PKH). 

Keluarga Miskin 

Keluarga Miskin 

Penerima PKH 

 

Keluarga Miskin 

Bukan Penerima 

PKH 

Ketahanan Keluarga 

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan 

Keluarga 

2. Ketahanan Fisik 

3. Ketahanan Ekonomi 

4. Ketahanan Sosial Psikologi 

5. Ketahanan Sosial Budaya 

 

Apakah terdapat perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga penerima PKH dengan 

keluarga bukan penerima PKH? 
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Ha: Ada perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga penerima dan bukan penerima 

program keluarga harapan (PKH). 

Hipotesis 2 

 Ho: Tidak ada perbedaan landasan legalitas dan keutuhan keluarga antara keluarga 

penerima dan bukan penerima program keluarga harapan (PKH). 

Ha: Ada perbedaan landasan legalitas dan keutuhan keluarga antara keluarga penerima 

dan bukan penerima program keluarga harapan (PKH). 

Hipotesis 3 

Ho: Tidak ada perbedaan ketahanan fisik antara keluarga penerima dan bukan penerima   

program keluarga harapan (PKH). 

Ha: Ada perbedaan ketahanan fisik antara keluarga penerima dan bukan penerima 

program keluarga harapan (PKH).  

Hipotesis 4 

Ho: Tidak ada perbedaan ketahanan ekonomi antara keluarga penerima dan bukan 

penerima program keluarga harapan (PKH). 

Ha: Ada perbedaan ketahanan ekonomi antara keluarga penerima dan bukan penerima 

program keluarga harapan (PKH). 
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Hipotesis 5 

Ho: Tidak ada perbedaan ketahanan sosial psikologi antara keluarga penerima   dan 

bukan penerima program keluarga harapan (PKH). 

Ha: Ada perbedaan ketahanan sosial psikologi antara keluarga penerima dan bukan 

penerima program keluarga harapan (PKH). 

Hipotesis 6 

Ho: Tidak ada perbedaan ketahanan sosial budaya antara keluarga penerima   dan 

bukan penerima program keluarga harapan (PKH). 

Ha: Ada perbedaan ketahanan sosial budaya antara keluarga penerima dan bukan 

penerima program keluarga harapan (PKH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau upaya untuk menemukan sesuatu (an attempt 

to discover something). Tujuan dari setiap penelitian adalah untuk mengetahui jawaban 

yang muncul dipikiran, dan jawaban atau temuan yang diperoleh disebut dengan 

pengetahuan (Morissan, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 

dengan rancangan komparatif (comparatif study). Menurut Notoatmojo (2010), 

Rancangan ini dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan 

sebagai suatu fenomena untuk mencari faktor-faktor atau situasi yang menyebabkan 

timbulnya suatu peristiwa tersebut (Puspitasari, 2012).   

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasioanl Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Variabel berfungsi sebagai 

pembeda dan variabel-variabel juga berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain 

(Singarimbun dan Efendi, 2008). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu 
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variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat), sementara variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas (X) 

dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan Variabel 

terikatnya (Y) adalah ketahanan keluarga. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian berfungsi untuk menjelaskan dengan 

tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus 

dilakukan (Morrisan, 2015). Dalam penelitian ini untuk mengukur ketahanan keluarga 

penerima dan bukan penerima program keluarga harapan, peneliti menggunakan ukuran 

ketahanan keluarga yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Berikut merupakan tabel dari 

definisi operasioanal penelitian: 
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  Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Konsep variabel Indikator 

1. Program 

Keluarga 

Harapan 

Program yang memberikan 

bantuan  kepada Keluarga 

Miskin (KM) yang 

memenuhi persyaratan 

terkait dengan upaya 

peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia, yaitu 

pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan sosial.  

 

Keluarga miskin yang memenuhi syarat 

untuk mendapatkan bantuan. 

2. Ketahanan 

Keluarga  

Kondisi kecukupan dan 

kesinambungan akses 

terhadap  pendapatan dan 

sumber daya untuk 

memenuhi berbagai 

kebutuhan dasar antara 

lain: pangan, air bersih, 

pelayanan kesehatan, 

kesempatan pendidikan, 

perumahan, waktu untuk 

berpartisipasi di 

masyarakat, dan integrasi 

sosial. 

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan 

Keluarga: 

-Landasan legalitas: legalitas perkawinan 

dan legalitas kelahiran.  

-Keutuhan keluarga: keberadaan 

pasangan suami-istri yang tingga dalam 

satu rumah.  

-Kemitraan gender: kebersamaan 

keluarga, kemitraan suami-istri, 

keterbukaan pengelolaan keuangan dan 

pengambilan keputusan keluarga 

b. Ketahanan fisik: 

-Kecukupan pangan dan gizi:  

kecukupan pangan dan kecukupan gizi. 

-Kesehatan keluarga: keterbebasan dari 

penyakit kronis  

-Ketersediaan tempat untuk tidur: 

ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.  

c. Ketahanan Ekonomi; 

-Tempat tinggal: status kepemilikan 

rumah. 

-Pendapatan: pendapatan perkapita 

keluarga dan kecukupan pendapatan 

keluarga. 

-Pembiayaan pendidikan: kemampuan 

pembiayaan pendidikan 
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Tabel lanjutan... 

No. Variabel Konsep variabel Indikator 

.   anak, dan keberlangsungan pendidikan 

anak. 

-Jaminan keuangan: tabungan keluarga, 

dan jaminan kesehatan keluarga 

e. Ketahanan Sosial Psikologi; 

-Keharmonisan: sikap anti kekerasan 

terhadap perempuan, dan perilaku anti 

kekerasan terhadap anak. 

-Kepatuhan terhadap hukum: 

penghormatan terhadap hukum. 

f. Ketahanan Sosial Budaya; 

-Kepedulian sosial: penghormatan 

terhadap lansia. 

-Keeratan sosial: partisipasi dalam 

kegiatan sosial di lingkungan. 

-Ketaatan agama: partisipasi dalam   

kegiatan keagamaan di lingkungan. 

 

  Sumber: Diolah dari Buku Pemb. Ketahanan Keluarga, (2016) dan Pedoman Umum 

PKH,  (2016) 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat hubungannya dengan 

masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun dan Effendi, 2008). Berdasarkan pendapat 

diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah 

individu yang dijadikan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
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keluarga miskin yang memperoleh PKH berdasarkan data penerima PKH Di Kelurahan 

Ketapang Kuala Kecamatan Panjang tahun 2016, yakni berjumlah 111 keluarga dan 

keluarga miskin yang tidak memperoleh PKH berdasarkan data jumlah keluarga pra 

sejahtera di Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang tahun 2016 berjumlah 171 

keluarga sehingga total populasi penelitian ialah berjumlah 282 Keluarga.  

 

2. Sampel 

Menurut Morissan (2015), sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili 

keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini  menggunakan teknik acak (probability sampling) dan dalam hal ini 

pengambilannya menggunakan cara undian, sehingga untuk proses penarikan 

sampelnya membutuhkan adanya kerangka sampel (sampling frame)(Lampiran). 

Kerangka sampel merupakan urutan aktual dan penarikan sampel yang menjelaskan 

mengenai unsur-unsur dari identitas sampel, seperti: nomor responden, nama, alamat 

rumah, tempat tinggal, nama kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, provinsi. 

Kerangka sampel memuat daftar seluruh elemen/anggota populasi, sebagai dasar untuk 

penarikan sampel random (Danandjaja, 2012). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini ialah diambil dari dua populasi, yakni populasi keluarga miskin yang memperoleh 

PKH dan populasi keluarga miskin yang tidak memperoleh PKH di Keluruhan 

Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Jumlah sampel minimal di 

tentukan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5 persen, yaitu:  

n=  

Keterangan: 
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n= Besaran sampel 

N= Besaran populasi 

e= Sampling error (ditetapkan 5 %)  

1= Bilangan konstanta 

Dengan demikian jumlah sampel yang diperoleh: 

n= = 165 keluarga  

 

Adapun jumlah sampel dari kelompok keluarga penerima PKH dan keluarga bukan 

penerima PKH diperoleh dengan mengggunakan sistem proporsi dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:    

= populasi penelitian (keluarga PKH dan Non PKH) 

= jumlah sampel penelitian (keluarga PKH dan Non PKH)  

                               = populasi penelitian  

                        = jumlah contoh penelitian  

Dengan demikian didapatkan jumlah sampel dari keluarga PKH dan Keluarga Non 

PKH, yaitu: 

 

 

 

= x 111 = 65 Keluarga  

= ×n  
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Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka didapatkan jumlah sampel keluarga 

penerima PKH sebesar 65 keluarga dan keluarga bukan penerima PKH sebesar 100 

keluarga. 

 

 

D. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada masyarakat Kelurahan Ketapang Kuala, 

Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih 

Kelurahan Ketapang Kuala ialah karena di Kelurahan ini merupakan salah satu 

kelurahan yang ada di Kecamatan Panjang, yang mana Kecamatan Panjang ialah salah 

satu Kecamatan yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi yang ada di Kota 

Bandar Lampung dan Kelurahan Ketapang Kuala juga merupakan salah satu kelurahan 

yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Kelurahan Ketapang Kuala mulai terealisasi pada tahun 2011 dengan data penerima 

sebanyak 59 KPM, kemudian pada tahun 2015 jumlah penerima ditambah lagi 

sebanyak 52 KPM, sehingga berjumlah 111 KPM PKH. Kelompok PKH di Kelurahan 

Ketapang Kuala di bagi menjadi empat kelompok dengan dipimpin oleh 2 pendamping 

PKH. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

= x 171 = 100 Keluarga  
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1. Menyebar Kuesioner 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis 

dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda untuk mempermudah dalam 

melakukan analisis dan menghindari bias jawaban. Di lapangan sebelum melakukan 

penyebaran kuesioner, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Lurah setempat. Di 

dalam lapangan peneliti berfungsi sebagai enumerator, yaitu peneliti membacakan item 

pertanyaan satu-persatu yang ada pada kuesioner kepada responden. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari bahan-

bahan tertulis, yang mencakup dokumen berupa profil Kelurahan Ketapang Kuala yang 

dianggap penting dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Tahap Editing 

Yaitu proses pemeriksaan kembali alat pengumpul data (kuesioner) apabila terdapat hal 

yang salah atau meragukan, hal ini menyangkut: 

a. Lengkapnya pengisian 

b. Kejelasan jawaban 

c. Konsistensi antarjawaban 

d. Relevansi jawaban 

e. Keseragaman kesatuan data 

 

2. Tahap Klarifikasi Data 
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Pada tahap ini jawaban responden diklarifikasikan menurut macamnya sesuai dengan 

pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun dengan memberi tanda bagi setiap 

kategori yang sama.  

 

3. Tahap Tabulasi 

Tahap memasukan data ke dalam tabel sesuai dengan kategorinya masing-masing 

sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dibaca dan dipahami.  

 

4. Tahap Inteprestasi 

Tahap penafsiran data yang telah dimasukkan ke dalam tabel dengan maksud 

memudahkan pemahaman dari data yang ditampilkan 

 

 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment. Setelah hasil penghitungan per item pertanyaan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh maka angka korelasi yang 

diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai hitung 

korelasi product moment lebih kecil atau dibawah angka kritik tabel korelasi nilai r 

maka pertanyaan tersebut tidak valid. Jika nilai hitung produk moment lebih besar atau 

atas angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut valid (Singarimbun dan 

Effendi, 2008). Berikut merupakan hasil uji validitas yang telah dilakukan: 
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Tabel 5. Hasil Uji Validitas Dengan Menggunakan Rumus Korelasi Product 

Moment 

 

 

Pertanyaan  R Hitung R Tabel Keputusan  

P1 0,489 0,152 Valid 

P2 0,191 0,152 Valid 

P3 0,155 0,152 Valid 

P4 0,216 0,152 Valid 

P5 0,345 0,152 Valid 

P6 0,444 0,152 Valid 

P7 0,446 0,152 Valid 

P8 0,399 0,152 Valid 

P9 0,484 0,152 Valid 

P10 0,241 0,152 Valid 

P11 0,167 0,152 Valid 

P12 0,476 0,152 Valid 

P13 0,406 0,152 Valid 

P14 0,476 0,152 Valid 

P15 0,185 0,152 Valid 

P16 0,204 0,152 Valid 

P17 0,162 0,152 Valid 

P18 0,166 0,152 Valid 

P19 0,322 0,152 Valid 

P20 0,190 0,152 Valid 

P21 0,439 0,152 Valid 

P22 0,401 0,152 Valid 

P23 0,411 0,152 Valid 

P24 0,426 0,152 Valid 

P25 0,149 0,152 Valid 

P26 0,158 0,152 Valid 

P27 0,254 0,152 Valid 

P28 0,167 0,152 Valid 

P29 0,357 0,152 Valid 

P30 0,233 0,152 Valid 

P31 0.390 0,152 Valid 

P32 0,320 0,152 Valid 

P33 0,414 0,152 Valid 

P34 0,363 0,152 Valid 

P35 0,388 0,152 Valid 

P36 0,173 0,152 Valid 

P37 0,261 0,152 Valid 

P38 0,491 0,152 Valid 

P39 0,411 0,152 Valid 

Sumber: Data Primer, 2018  
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2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap suatu hasil 

pengukuran. Suatu pengukuran disebut reliable atau memiliki keandalan jika konsisten 

memberikan jawaban yang sama. Uji reliabitas pada penelitian ini akan menggunakan 

metode cronbach alpha. Metode alpha merupakan suatu metode untuk mencari 

reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0,60 (Morrissan, 2015). Pengujian 

reliabitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha 

yang didapat masing-masing variabel sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ketahanan Keluarga Penerima PKH dan 

Keluarga Bukan Penerima PKH 

 

Variabel  Nilai Cronbach Alpha Kesimpulan 

 

Ketahanan keluarga 

penerima PKH dan 

keluarga bukan penerima 

PKH 

 

0,769 

 

Reliabel  

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel ketahanan keluarga penerima PKH dan 

keluarga bukan penerima PKH, dapat dilihat bahwa koefisien Cronbach Alpha > 0,60 

yaitu sebesar 0,769 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliabel. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah 

diinterprestasikan. Fungsi pokok analisis data, yaitu menyederhanakan data penelitian 

yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah 

untuk dipahami (Singarimbun dan Effendi, 2008).  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan 

statistik inferensial paramtris yang bermaksud untuk membuat kesimpulan yang 

nantinya akan berlaku untuk seluruh populasi, statistik parametris dipergunakan untuk 

menguji populasi melalui data sampel atau sering disebut sebagai uji hipotesis. Adapun 

hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yaitu: Ho: Kelompok data yang memiliki varian 

sama. Ha: Kelompok data yang memiliki varian berbeda. Kriteria pengambilan 

keputusan:  

a. Jika nilai signifikan >0,05 maka Ho diterima (varian sama).  

b. Jika nilai signifikan <0,05 maka Ho  ditolak (varian berbeda)  

 

 

I. Uji Hipotesis   

        Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample  t-test 

atau uji sampel bebas dalam seri program statistik (SPSS 20.0). Menurut Priyatno 

independent sample t-test atau uji sampel bebas digunakan untuk menguji perbedaan 

rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang independen (Marlina, 2016). 

Langkah-langkah untuk dapat melakukan uji-t sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dari masing-masing kelompok  

2. Menentukan rata-rata dan standar deviasi masing-masing kelompok  
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3. Melakukan uji normalitas  

4. Melakukan uji homogenitas (kesamaan dua variabel) 

5. Setelah uji asumsi varian kemudian dilakukan uji independent sample t-test dengan 

menggunakan program SPSS 20.0. Dengan pengambilan keputusan:   

a. Jika nilai sig di atas 0,05 maka Ho diterima.  

b. Jika nilai sig di bawah 0,05 maka Ho ditolak.    

Namun sebelum melakukan uji independent sampel t-test peneliti harus melakukan uji 

normalitas terlebih dahulu, karena penggunaan statistik parametris yang mana harus 

dipastikan data setiap variabel tersebut berdistribusi normal. Sehingga apabila data 

yang dihasilkan tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan teknik statistik 

nonparametrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Profil Kelurahan Ketapang Kuala 

Kelurahan Ketapang Kuala merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Panjang, Kota Bandar Lampung. Kelurahan ini merupakan hasil pemekaran dari 

Kelurahan Ketapang, yang mana Kelurahan ini dahulu bernama Kelurahan Way Kuala  

dan masih termasuk bagian dari Kecamatan Teluk Betung Selatan.  

Secara administratif Kelurahan Ketapang Kuala berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Gubak 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Waylunik 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ketapang 

 

Luas wilayah Kelurahan Ketapang Kuala adalah 115 Ha, yang terdiri dari 7 RT dan 2 

LK, yaitu Lingkungan 1 terdiri dari RT 001, RT 002, RT 004 dan RT 005. Sementara 

Di Lingkungan 2 terdiri dari RT 001, RT 002, dan RT 003. Jumlah Penduduk 

Kelurahan Ketapang Kuala pada tahun 2016 berjumlah 2.591 jiwa yang terdiri atas 

1.341 jiwa penduduk laki-laki dan 1.250 jiwa penduduk perempuan. Kemudian untuk 

jumlah kepala keluarga yang berada di Kelurahan Ketapang Kuala berjumlah 887 

kepala keluarga. 
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B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ketapang Kuala  

1. Keadaan Ekonomi 

Kelurahan Ketapang Kuala memiliki taraf kehidupan ekonomi menengah ke bawah. 

Hal ini terlihat dari mayoritas pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai buruh. 

Walaupun ada beberapa masyarakatnya yang berprofesi sebagai karyawan swasta, PNS, 

Pedagang dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh 

dikarenakan di Kelurahan Ketapang Kuala bnanyak terdapat Pabrik serta gudang-

gudang pengumpul palawija yaitu seperti, PT OLAM Indonesia, PT Asia Makmur, PT 

Budi Wahana, Gudang Nusantara, Gudang Dermala dan lain sebagainnya, yang mana 

untuk pengoperasiannya banyak merekrut buruh yang berasal dari masyarakat setempat. 

Sistem pembayaran ialah dengan sistem upah harian, sehingga mayoritas masyarakat 

yang mendapatkan pengahasilan dari bekerja sebagai buruh ialah hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.  

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga pada umumnya ialah dilakukan oleh suami 

sebagai kepala keluarga, namun ada juga beberapa keluarga yang juga dibantu oleh istri 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada umumnya istri yang membantu suami 

untuk mencari nafkah juga bekerja ditempat yang sama dengan suaminya bekerja, yaitu 

menjadi buruh gudang. Namun pekerjaan yang diberikan sedikit lebih ringan jika 

dibandingkan dengan pekerjaan yang diberikan pada kaum laki-laki. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jenis mata pencaharian masyarakat Kelurahan Ketapang Kuala dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 7. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Ketapang Kuala Tahun 2015 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 45 Orang 

2. TNI/POLRI 5 Orang 

3. Karyawan Swasta 118 Orang 

4. Perdagangan 357 Orang 

5. Pertanian 8 Orang 

6. Buruh 1.170 Orang 

7. Lainnya.. 165 Orang 

8.  Jumlah  1.868 

Sumber: Profil Kelurahan Ketapang Kuala 2015. 

 

2. Keadaan Rumah 

Keadaan rumah yang ditempati masyarakat Kelurahan Ketapang Kuala pada umumnya 

berbentuk semi permanen dengan jarak antar rumah yang cukup rapat. Di kelurahan 

ketapang kuala tepatnya, di RT 004 dan RT 001 terdapat perlintasan kereta api 

pengangkut batu bara, sehingga ada sebagian rumah yang juga dibangun menghadap ke 

perlitasan rel kereta api dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari masyarakat juga  

melewati perlintasan rel kereta api tersebut. Pada umumnya rumah yang ditempati 

masyarakat mayoritas memiliki 2 kamar tidur dengan mayoritas status kepemilikan 

rumah milik sendiri.  

Mengenai sarana kebutuhan air bersih dan kepemilikan jamban/WC pribadi, mayoritas 

masyarakat sudah memiliki sarana air bersih yang cukup karena sebagian besar 

masyarakat mendapat bantuan hibah pemasangan air bersih PDAM dari pemerintah 
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daerah. Namun masih ada masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan sarana air 

bersih, dikarenakan tidak semua warga mendapat bantuan hibah air bersih. Pada 

umumnya warga yang tidak mendapatkan bantuan hibah air bersih PDAM 

mendapatkan air dengan cara membeli dari  warga lain yang mempunyai sumur bor. 

Sementara untuk kepemilikan jamban/WC, mayoritas masyarakat di Kelurahan 

Ketapang Kuala sudah memiliki jamban pribadi di dalam rumah. Berikut merupakan 

tabel mengenai data kepemilikan jamban di Kelurahan Ketapang Kuala:  

Tabel 8. Kepemilikan Jamban/WC di Kelurahan Ketapang Kuala Tahun 2016 

Kepemilikan Jamban/WC 

Total Warga Yang Memiliki Jamban/WC 

Pribadi 

Total Warga yang Tidak Memiliki 

Jamban/WC pribadi 

611 RT 72 RT 

Sumber: Profil Kelurahan Ketapang Kuala 2016. 

 

3. Pendidikan 

Kelurahan Ketapang Kuala mayoritas masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang 

realtif rendah, yaitu ditandai dari jumlah penduduk tidak tamat sekolah dasar/SD  yang 

masih cukup besar yaitu, berjumlah 553 Orang. Untuk sarana dan prasarana  pendidikan 

sudah tersedia cukup baik, Di Kelurahan Ketapang Kuala terdapat beberapa sekolah 

yang dekat dengan lingkungan masyarakat setempat, mulai dari pendidikan anak usia 

dini hingga sekolah menengah atas, yaitu SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Waylunik, 

SMP Negeri 11 Bandar Lampung, Serta SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Rata-rata 

anak usia sekolah di Kelurahan Ketapang Kuala pada umumnya mayoritas semuanya  
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bersekolah, namun masih ada anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi (putus 

sekolah) yaitu karena alasan menikah, ingin cepat bekerja, serta ketiadaan biaya untuk 

melanjutkan. Lebih jelasnya berikut merupakan tabel mengenai tingkat pendidikan di 

Kelurahan Ketapang Kuala: 

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Ketapang 

Kuala Tahun 2016. 

 

No. Indikator Tahun 2016 

1. Jumlah penduduk buta huruf - Orang 

2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat 553 Orang 

3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat 495 Orang 

4. Jumlah penduduk tamat SMP/Sederajat 258 Orang 

5. Jumlah penduduk tamat SMA/Sederajat 363 Orang 

6. Jumlah penduduk tamat D1 8 Orang 

7. Jumlah penduduk tamat D2 10 Orang 

8. Jumlah penduduk tamat D3 10 Orang 

9. Jumlah  1.697 Orang 

Sumber: Data perkembangan pendidikan Di Kelurahan Ketapang Kuala tahun 2016. 

 

4. Tingkat Pengangguran Masyarakat 

Tingkat pengangguran masyarakat mayoritas ditempati oleh penduduk dengan usia 15-

56 tahun yakni sebanyak 752 orang pada tahun 2015 dan meningkat menjadi  795 orang 

pada tahun 2016, jumlah wanita yang berusia 15-56 tahun yang menganggur karena 

menjadi ibu rumah tangga terdapat 418 orang pada tahun 2015 dan 475 orang pada 

tahun 2016, sementara penduduk dengan usia kerja 15 tahun ke atas namun cacat 
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sehingga tidak dapat bekerja terdapat 2 orang pada tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10. Jumlah Pengangguran Di Kelurahan Ketapang Kuala Tahun 2016. 

 

 Sumber: Data jumlah pengangguran di kelurahan ketapang kuala tahun 2016. 

 

5. Kesehatan Balita  

 

Tabel 11. Kesehatan Balita Di Kelurahan Ketapang Kuala 2016. 

 

 
No.  Indikator Sub Indikator Tahun 2016 

1. Kematian Bayi  a. Jumlah bayi lahir 6 Orang 

b. Jumlah bayi meninggal 1 Orang 

2. Gizi dan 

Kematian Balita  

a. Jumlah balita 147 Orang 

b. Jumlah balita gizi buruk - Orang 

c. Jumlah balita gizi baik 147 Orang 

c. Jumlah balita gizi meninggal 1 Orang 

3. Cakupan 

Imunisasi 

a. Cakupan Imunisasi Polio  147 Orang 

b. Cakupan Imunisasi DPT-1 147 Orang 

c. Cakupan Imunisasi BCG 147 Orang 

Sumber: Profil Kelurahan Ketapang Kuala 2016. 

No. Indikator Tahun 2016 

1. Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun 795 Orang 

2. Jumlah wanita usia 15-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 475 Orang 

3. Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas namun cacat sehingga 

tidak dapat bekerja 

2 Orang 
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Kondisi kesehatan masyarakat di Kelurahan Ketapang Kuala untuk cakupan imunisasi 

terlampau cukup baik hal ini ditandai dari semua balita yang ada ikut serta dalam 

imunisasi.  Imunisasi posyandu di Kelurahan Ketapang Kuala dilakukan rutin setiap 

bulannya pada hari Selasa minggu pertama. Pada umumnya lokasi imunisasi dilakukan 

di rumah Ketua RT atau Kader Posyandu yang ada di setiap Kelurahan. Kader 

posyandu bertugas membantu menggerakkan masyarakat yang mempunyai bayi, balita, 

serta ibu hamil untuk turut melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu. 

 

6. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 
 

Masyarakat di Kelurahan Ketapang kuala terdiri dari berbagai jenis suku di antaranya 

suku jawa, lampung, sunda, batak, bali, padang dan lain sebagainnya. Untuk agama 

yang di anut masyarakat juga cukup beragam, yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. 

Namun mayoritas masyarakat di sini menganut Agama Islam. Untuk hubungan sosial 

masyarakat di kelurahan ketapang kuala terjalin cukup baik, yaitu hubungan 

antartetangga seperti tolong menolong, gotong-royong dan musyawarah. Untuk 

kegiatan berbau kesenian dan budaya, seperti perayaan hari kemerdekaan rutin 

dilakukan dikelurahan ketapang kuala setiap tahunnya. Namun untuk kegiatan seperti 

ronda siskamling ada beberapa RT yang jarang melakukannya, akan tetapi untuk 

kegiatan kerja bakti masih rutin sering dilakukan setiap 1 bulannya.  
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7. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Keluarhan Ketapang Kuala 

Program  

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai direalisasi di Keluarhan Ketapang Kuala pada 

tahun 2011 dengan jumlah penerima sebanyak 59 orang. Pada saat itu kelompok PKH 

hanya dibagi menjadi dua kelompok saja. Kemudian pada tahun 2015 jumlah penerima 

PKH ditambah lagi sebanyak 52 orang, sehingga berjumlah 111 KPM dan dibagi 

kembali menjadi empat kelompok dengan dibina oleh dua pendamping. Tempat untuk 

pertemuan para KPM dan pendamping pada umumnya dilaksanakan di rumah salah 

satu anggota KPM PKH yang bersedia rumahnya digunakan untuk melaksanakan 

pertemuan rutin PKH. Pada saat itu PKH masih berbentuk bantuan tunai saja, sebelum 

akhirnya pada awal tahun 2017 PKH bertransformasi menjadi bantuan Non Tunai. 

Sistem implementasi PKH Non tunai di keluarhan ketapang kuala, pada umumnya 

bekerjasama dengan toko/warung yang cukup besar yang berada disekitar kelurahan. 

Sebelum mencairkan setiap bantuan, baik itu tunai dan non tunai biasanya pendamping 

melaksanakan pertemuan terlebih dahulu untuk memberitahu mekanisme pencairan 

bantuannya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB VI PENUTUP 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

1. Terdapat perbedaan landasan legalitas dan keutuhan keluarga antara keluarga 

penerima dan bukan penerima program keluarga harapan (PKH), yaitu keluarga 

PKH memperoleh landasan legalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

keluarga bukan penerima PKH. Hal ini dapat terlihat pada perbedaan kepemilikan 

buku nikah, kepemilikian akte kelahiran anak, keutuhan keluarga, waktu luang, 

keterbukaan pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan keluarga. 

2. Terdapat perbedaan ketahanan fisik keluarga antara keluarga Penerima dan bukan 

penerima program keluarga harapan (PKH). Keluarga PKH memiliki tingkat 

ketahanan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga bukan penerima 

PKH, namun keduanya masih dalam taraf ketahanan keluarga yang sedang. Hal ini 

terlihat pada kecukupan pangan, keterbebasan dari penyakit kronis serta ketersediaan 

lokasi yang cukup untuk tidur (kamar). 

3. Terdapat perbedaan ketahanan ekonomi keluarga antara keluarga PKH dan keluarga 

bukan penerima PKH. Keluarga PKH memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga bukan penerima PKH. Mayoritas 
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keluarga PKH memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang tinggi sementara mayoritas 

keluarga bukan penerima PKH memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang sedang.  

4. Terdapat perbedaan ketahanan sosial-psikologi keluarga antara keluarga PKH 

dengan Keluarga bukan penerima PKH. Keluarga PKH memiliki tingkat ketahanan 

ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga bukan penerima PKH, namun 

keduanya masih dalam kategori ketahann ekonomi yang tinggi. 

5. Tidak terdapat perbedaan ketahanan sosial budaya antara keluarga PKH dengan 

keluarga bukan penerima PKH. Keluarga PKH maupun keluarga bukan penerima 

PKH memiliki tingkat ketahanan sosial budaya yang rendah. Hal ini dapat dilihat 

dari keeratan sosial dan ketaatan beragama yang sama-sama rendah. 

6. Terdapat perbedaan ketahanan keluarga total antara keluarga PKH maupun keluarga 

bukan penerima PKH. Keluarga PKH memiliki ketahanan keluarga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan keluarga bukan penerima PKH, namun keduanya masih dalam 

taraf ketahanan ekonomi keluarga yang sedang. 

 

B. Saran 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dukungan sosial yang diberikan pemerintah 

berupa Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak positif dengan ketahanan 

keluarga. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menaruh perhatian dan 

mempertimbangkan apabila ingin membuat program pengentasan kemiskinan agar 

bisa berdampak langsung dalam peningkatan ketahanan keluarga Indonesia. Karena 

keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang mana kesejahteraan suatu 

negara sangat ditentukan oleh kesejateraan keluarganya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti di daerah Provinsi Lampung bisa 

melanjutkan penelitian mengenai ketahanan keluarga yaitu misalnya dengan cara 

menambah mewawancarai mengenai bagaimana cara keluarga memanjamen 

keuangannya.  



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Agunan P. 2011. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2011. 

[jurnal]. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan 

Fiskal. Jakarta.  

 

Ansori, Sonni. 2010. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan Di Desa Sumber 

Ketempa Kecamatan Kalisat Dan  Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang  Kabupaten 

Jember Tahun 2009).  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

 

Aprinova, Chandra. 2006. Pemberdayaan Komunitas Miskin (Studi Kasus Di Desa 

Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB). [tesis]. 

Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.  

 

Astuti, Tri Wulandari Henny. 2015. Kajian Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan 

Kesejahteraan Keluarga Petani Di Daerah Rawan Banjir. [tesis]. Sekolah Pascasarjana 

Institut Pertanian Bogor.  

 

Aytec IkA, Rankin BH. 2005. Economic crisis and family distress in Turkey: Findings from 

the work and family life under sege study. 

 

Badan Pusat Statistik. 2010. Penduduk Indonesia menurut Provinsi. Diakses melalui: 

http://bps.go.id. (Tanggal 28-07-2017) 

 

                                      . 2016. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten. Diakses 

melalui: http://bps.go.id. (Tanggal 17-08-2017) 

 

 

                                       . 2017. Gini Ratio Provinsi 2002-2017. Diakses melalui: 

http://bps.go.id. (Tanggal 17-08-2017) 

 

 

                                      . 2016. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten. Diakses 

melalui: http://bps.go.id. (Tanggal 17-08-2017) 

        

http://bps.go.id/
http://bps.go.id/
http://bps.go.id/
http://bps.go.id/


                                    . 2017. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan 

Garis Kemiskinan, 1970-2017. Diakses melalui: http://bps.go.id.  (Tanggal 28-07-017) 

 

 

                                  . 2017. Number and Percentage of Poor People, 

Poverty Line, Poverty Gap Index, Poverty Severity Index by Province. Diakses melalui: 

http://bps.go.id. 

 

Danandjaja. 2012. METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL; Disertai Aplikasi SPSS for 

Windows. Graha Ilmu: Yogyakarta 

 

Ekardo Apando, Firdaus, Nilda E. 2010. Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) 

Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. 18-

04-2017.  

Kartiyem.2014. Hubungan Strategi Koping Dan Kesejahteraan  Keluarga Nelayan. 

Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian 

Bogor.   

  

Laluhang, Sri Masita. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe 

Kabupaten Sangihe.  

Manongko, Debora Hemi. 2014. Implementasi Kebijakan Program Kerluarga Harapan Di 

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.  

 

Herawati T, Diah K, Ina YR. 2012. Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga Peserta dan 

Bukan Peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB.  

 

Irmayani S. 2007. Membangun Keluarga Berketahanan Sosial Dalam Era Modernisasi. 

Magister Psikologi dari Universitas Gajah Mada:Yogyakarta.  

 

Kakisina, Leunard O. 2011. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan  Pada Masyarakat 

Adat. Jurnal Agroforestri. Universitas Pattimura: Ambon. 

 

Katalog Pembanguanan Ketahanan Keluarga Indonesia 2016. Jakarta. Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Kholif Khodiziah Isnaini,  Irwan Noor, Siswidiyanto. 2014. Implementasi Program Keluarga 

Harapan (Pkh)  Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong 

http://bps.go.id/
http://bps.go.id/


Kabupaten Mojokerto. [jurnal]. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: 

Malang. 

Koran Sindo. (19 Agustus 2017). Penerima Bantuan Sosial Diperluas. Diakses melalui: 

http://koran-sindo.com/page/news/2017-08-

19/0/23/Penerima_Bantuan_Sosial_Diperluas. (Diakses pada tanggal 15-09-2017) 

 

Manongko, Debora Hemi. (n.d).  Implementasi Kebijakan Program Kerluarga Harapan 

Di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.  

 

Materi Seminar Budget Day Pengelolaan bantuan Sosial PKH. 2017. Jakarta. Kementerian 

Keuangan RI  

 

Mekanisme Pelaksanaan PKH 2017. Sosialisasi PKH Kota Tanjung Balai. Kementrian Sosial 

Republik Indonesia 

 

Morissan, 2015. Metode Penelitian Survei. Prenadamedia Group: Jakarta 

 

Nainggolan, Sutaat, Anwar S, Teti Ati, Muchtiar, Irmayani, Bonar Hutapea. 2012. PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN DI INDONESIA: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin 

di Tujuh Provinsi. P3KS Press (Anggota IKAPI). Jakarta. 18-04-2017.  

 

Neppl, Shinyoung & Thomas. 2015. The Impact Of Economic Pressure On Parent Positive, 

Parenting, And Adolescent Positivity Into Emerging Adullthood. Journal of Family 

Relations 

 

Novitasari, Dian. 2011. Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat Miskin Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009. Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 

Nurlillah H. 2013. Strategi Koping, Tekanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga di Kawasan 

Kumuh. [skripsi]. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.  

 

Priska A.Matualage. 2015. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota 

Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting).  

 

Puspasari. 2013. Strategi Koping, Dukungan Sosial, Dan Kesejahteraan Keluarga Di Daerah 

Rawan Bencana,  Kabupaten Bandung. [skripsi]. Fakultas Ekologi Manusia Institut 

Pertanian Bogor.  

http://koran-sindo.com/page/news/2017-08-19/0/23/Penerima_Bantuan_Sosial_Diperluas
http://koran-sindo.com/page/news/2017-08-19/0/23/Penerima_Bantuan_Sosial_Diperluas


Puspitawati, Herien. 2006. Pengaruh Faktor Keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah 

Terhadap Kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor. 

[Disertasi]. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.  

 

Puspitawati, Herien. 2013. Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Ekologi 

Manusia- Institut Pertanian Bogor.  

 

Puspitasari, Indah. 2012. Studi Komparasi Tingkat Stress Lanjut Usia Yang Mengikuti dan 

Tidak Mengikuti Senam Bugar Lansia (SBL) Di Dusun Mrisi Desa Tirtonirmolo Kasihan 

Bantul. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta.  

 

Riyadi, Slamet. 2016. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh)  Terhadap 

Keluarga Sangat Miskin (KSM)  Penerima Bantuan (Studi Di Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah). [tesis]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung.  

Rusydi, Lina Najwatur. 2011. Analisis Perbandingan Manajemen Sumberdaya  Dan 

Kesejahteraan Keluarga  Pada Keluarga Miskin Dan Tidak Miskin. Departemen Ilmu 

Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.    

 

Safitri Marlina. 2016. Studi Komparasi Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Terkait Hiv Dan 

Aids Antara Siswa Yang Mengikuti Dengan Siswa Yang Tidak Mengikuti Program 

Dance4life. [skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Lampung.  

 

Septiadi, Muhammad. 2013. Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Strategi Bertahan 

Hidup Rumah Tangga Buruh Tani Miskin Di Desa Cikarawang. Departemen Sains 

Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 

Pertanian.  

 

 

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi.2008.Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES 

 

Simanjuntak M. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Dan 

Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). 

Bogor. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.  

 

Sunarti E. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya 

Terhadap Kualitas Kehamilan. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. 

 

                . 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan 

Keberlanjutannya. Naskah Akademik BKKBN. Bogor: Institut Pertanian Bogor.  



 

                . 2015. Orasi Guru Besar IPB: Ketahanan Keluarga Indonesia, dari Kebijakan dan 

Penelitian Menuju Tindakan. Bogor (ID): IPB.  

 

                . (n.d). Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Ekologi 

Manusia. Bogor (ID): IPB.  

 

Sunarti, Khomsan. (n.d). Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?. Jurnal 

Kesejahteraan Keluarga. IPB. Bogor 

 

Susnaini. 2014. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 Di Kelurahan 

Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.[skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Jember.  

 

 

Susanto, Herman. 2016. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan 

Kebayoran Lama Jakarta Selatan. [skripsi]. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  Diunduh dari: 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32279. (Diakses pada tanggal 18-

04-2017) 

 

Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Fakultas 

Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.  

 

 

Tumanggor, Rusmin. 2010. Masalah-Masalah Sosial Budaya Dalam Pembangunan 

Kesehatan Di Indonesia. Jurnal Masyarakat & Budaya.  

 

 

Yasa, Murjana. 2008. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di 

Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Sosial.  

 

 

 Yufi Halimah Sa’diyah. 2012. Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. [skripsi]. Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32279

