
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang Penelitian

Kajian Geografi pada dasarnya adalah membicarakan fenomena alam dan  non 

alam (manusia) dalam lingkup keruangan. Dalam geografi terpadu, untuk mendekati 

atau menghampiri masalah, digunakan bermacam-macam pendekatan atau hampiran 

yaitu  pendekatan  analisis  keruangan  (spatial  analysis),  analisis  ekologi  (ecology 

analysis), serta analisis kompleks (complexs analysis). Pendekatan yang digunakan 

dalam geografi terpadu tidak membeda-bedakan antara elemen fisikal dan non fisikal 

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1984).

Studi kependudukan adalah studi yang berkenaan dengan segala aspek yang 

berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk, baik pada wilayah yang tertentu 

maupun  di  permukaan  bumi  pada umumnya.  Masalah  kependudukan  tidak hanya 

menyangkut aspek demografi, melainkan juga menyangkut hubungan antar individu 

serta  keruangan.  Karena  aspek  kependudukan  yang  dipelajari  pada  studi 

kependudukan  meliputi  pula  aspek  keruangannya,  maka  studi  ini  erat  sekali 

hubungannya  dengan  studi  geografi.  Obyek  studi  kependudukan  juga  merupakan 

obyek studi geografi (Sumaatmadja, 1988).

Salah satu objek studi kependudukan yang cukup menarik untuk dipelajari 

saat ini adalah menyangkut kesejahteraan penduduk. Amanat yang terkandung dalam 

pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menyebutkan  bahwa  negara 

mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan warga negaranya. Pada orde baru telah 

banyak dilakukan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan penduduk melalui beberapa 

program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  semenjak  tahun  1998  telah 

menjadikan perekonomian negara  menjadi  terpuruk dan berimbas pada penurunan 

kesejahteraan  keluarga  rakyat  Indonesia.  Penurunan  aspek  kesejahteraan  tersebut 
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dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang,  misalnya  dilihat  dari  pemenuhan 

kebutuhan primer penduduk seperti sandang, pangan dan papan. Diantara beberapa 

indikator  yang  digunakan,  indikator  yang  paling  mudah  untuk mengamati  tingkat 

kesejahteraan penduduk adalah keadaan permukiman dan lingkungan. 

Konsep kesejahteraan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang terpenuhi 

kebutuhan  dasar,  sosial  maupun  kebutuhan  untuk  pengembangan  secara  optimal 

(BKKBN,  1993).  BKKBN dalam mengukur  kesejahteraan  keluarga  menggunakan 

variabel  yang  berupa  :  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  pendidikan,  agama, 

keluaraga  berencana,  interaksi  dalam  keluarga,  interaksi  dengan  lingkungan, 

tabungan, informasi, dan peranan dalam masyarakat.

Menurut  Biro  Pusat  Statistik  (1992b),  variabel  yang  digunakan  untuk 

mengukur kesejahteraan ada enam, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, konsumsi dan 

pengeluaran  rumah  tangga,  ketenagakerjaan,  perumahan  dan  lingkungan.  Adapun 

perincian indikator pengukur kesejahteraan tersebut meliputi : 

1. Pendidikan  :  angka  melek  huruf,  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan, 

ketersediaan sarana pendidikan, partisipasi penduduk usia sekolah.

2. Kesehatan  :  sarana  kesehatan,  tenaga  kesehatan,  angka  kematian  bayi  dan 

penyebab kematian, angka harapan hidup, angka kesakitan penyakit menular dan 

cara pengobatan.

3. Gizi : penyediaan zat gizi dan asal bahan makanan, konsumsi energi dan protein, 

status gizi balita.

4. Konsumsi  dan  pengeluaran  rumah tangga  :  pengeluaran  rata  –  rata  perkapita, 

pengeluaran untuk makanan, pengeluaran untuk bukan makanan serta distribusi 

pengeluaran.

5. Ketenagakerjaan : angka beban tanggungan angkatan kerja, angkatan kerja dan 

tingkat partisipasi angkatan kerja, status pekerjaan dan lapangan pekerjaan, jam 

kerja dan upah buruh, profil tingkat pendidikan angkatan kerja.

6. Perumahan dan lingkungan : fasilitas perumahan dan lingkungan, serta keadaan 

tempat tinggal.
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Daerah  penelitian  ini  adalah  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  Kecamatan 

Kalijambe Kabupaten Sragen. Sampai tahun 2002 jumlah penduduk Desa Banaran 

adalah sebanyak 4.682 jiwa dengan kepadatan 1.551 jiwa/km2. Adapun Desa Krikilan 

adalah sebanyak 3.487 jiwa dengan kepadatan 776,17 jiwa/km2.

Berdasarkan  data  monografi  kecamatan  baik  yang  dikeluarkan  tahun 1999 

maupun  2002  menunjukkan  bahwa  Desa  Banaran  memiliki  jumlah  keluarga  pra 

sejahtera yang paling sedikit (tahun 1999 sebanyak 318 KK atau 3,87% dan tahun 

2002 sebanyak 434 KK atau 5,07%) dan Desa Krikilan memiliki jumlah keluarga pra 

sejahtera yang paling banyak (tahun 1999 sebanyak 811 KK atau 9,88% dan tahun 

2002 sebanyak 899 KK atau 10,49%) diantara desa – desa yang lain. Berkebalikan 

dengan  keadaan  keluarga  pra  sejahtera,  untuk  keluarga  sejahtera  III+  (tingkat 

kesejahteraan  keluarga  paling  tinggi),  Desa  Banaran  justru  memiliki  jumlah  yang 

paling banyak dan Desa Krikilan memiliki jumlah yang paling sedikit. 

Tabel 1.1   Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Banaran dan 
Krikilan

No Nama Desa Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Pra Sejahtera Sejahtera III+

1999 2002 1999 2002
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Keden

Trobayan

Kalimacan

Jetiskarangpung

Krikilan

Bukuran

Ngebung

Tegalombo

Banaran

Karangjati

Saren

Samberembe

Donoyudan

Wonorejo

678

556

490

639

811

581

586

357

318

605

578

609

684

719

8,26

6,77

5,97

7,78

9,88

7,08

7,14

4,35

3,87

7,37

7,04

7,42

8,33

8,76

568

704

488

610

899

637

524

486

434

683

577

475

688

793

6,63

8,22

5,70

7,12

10,49

7,44

6,12

5,67

5,07

7,97

6,74

5,55

8,03

9,26

-

-

-

1

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

11,11

-

-

-

-

88,89

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

-

-

17

-

1

-

-

-

-

-

4,35

17,39

-

-

-

-

73,91

-

4,35

-

-

-
Jumlah 8.211 100 8.566 100 9 100 23 100

Sumber : Monografi Kecamatan Kalijambe, 1999 dan 2002
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Tingginya  tingkat keluarga pra sejahtera di Desa Krikilan mengindikasikan 

adanya problem kemiskinan masyarakat yang ada di desa tersebut. Indikasi tingginya 

tingkat kemiskinan tersebut relatif besar apabila dibandingkan dengan keadaan yang 

terjadi di Desa Banaran dimana jumlah keluarga pra sejahtera yang ada berjumlah 

paling  kecil.  Permasalahan  perbedaan  tingkat  kemiskinan  (dilihat  dari  perbedaan 

jumlah keluarga pra sejahtera yang ada) di kedua desa tersebut bisa dimungkinkan 

disebabkan adanya perbedaan tingkat pendidikan penduduknya. Tingkat pendidikan 

penduduk di Desa Banaran dan Desa Krikilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2    Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Banaran dan 
Desa Krikilan Tahun 2002

No Tingkat Pendidikan Desa Banaran Desa Krikilan
Jumlah % Jumlah %

1.

2.

3.

4.

5.

Tidak Tamat SD

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SLTA

Tamat Akademi/PT

356

1.093

976

826

37

10,83

33,24

29,68

25,12

1,13

776

927

416

262

5

32,52

38,85

17,44

10,98

0,21
Jumlah 3.288 100 2.386 100

Sumber : Monografi Kecamatan Kalijambe, 2002

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase tidak tamat SD dan tamat 

SD di Desa Krikilan lebih besar dibandingkan dengan Desa Banaran. Akan tetapi 

untuk persentase tamat SLTP, tamat  SLTA dan tamat Akademi/PT Desa Krikilan 

lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Desa  Banaran.  Perbedaan  tingkat  pendidikan 

tersebut  bisa  mempengaruhi  perbedaan  kualitas  hidup  dari  penduduk  di  kedua 

wilayah tersebut yang salah satunya ditunjukkan dengan perbedaan jumlah keluarga 

sejahtera yang ada.

Perbedaan  jumlah  tingkat  kesejahteraan  penduduk  di  Desa  Banaran  dan 

Krikilan  dapat  juga dimungkinkan dipengaruhi  keadaan geografis  dari  kedua desa 

tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  berikut.  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan 

berjarak  kurang  lebih  2  km.  Desa  Banaran  merupakan  tempat  keberadaan  kantor 

Kecamatan Kalijambe,  wilayahnya  berada pada tepi  jalan raya  Solo  – Purwodadi 
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serta  memiliki  topografi  wilayah  yang  datar  (0%  -  3%).  Secara  aksesibilitas, 

kemudahan  melakukan  komunikasi  serta  memperoleh  informasi  dari  wilayah  lain 

yang lebih maju  bagi  penduduk Desa Banaran lebih  mudah dibandingkan dengan 

penduduk  Desa  Krikilan  yang  letaknya  jauh  dari  tepi  jalan  raya  serta  memiliki 

topografi yang agak berbukit (> 8%). 

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Desa Krikilan adalah adanya obyek 

wisata  situs  Sangiran  yang  ada  di  wilayahnya.  Selain  itu  dari  segi  kualitas  lahan 

pertanian yang ada di kedua desa tersebut juga memiliki perbedaan. Lahan pertanian 

di Desa Banaran umumnya berjenis lahan sawah yang sudah memiliki irigasi yang 

teratur  sehingga dapat  dilakukan penanaman padi sawah minimal  dua kali  /tahun. 

Adapun  Lahan  pertanian  di  Desa  Krikilan  mengingat  kondisi  topografi  wilayah 

umumnya  berjenis  lahan  sawah  tadah  hujan  yang  tidak  terjangkau  saluran  irigasi 

sehingga hanya dapat dilakukan penanaman palawija atau padi gogo. Kondisi lahan 

pertanian tersebut jelas memberikan perbedaan pendapatan yang diperoleh sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduknya.

Permasalahan  –  permasalahan  pada  aspek  perbedaan  tingkat  kesejahteraan 

penduduk serta beberapa faktor penyebab secara sosial ekonomi masyarakat tersebut 

maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Kesejahteraan Keluarga Di 

Desa Banaran Dan Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen”

1.2.      Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Banaran dan 

Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ?

2.  Faktor  –  Faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  perbedaan  kesejahteraan 

keluarga  di  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  Kecamatan  Kalijambe 

Kabupaten Sragen ?

1.3.      Tujuan Penelitian
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1. Mengetahui  perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Banaran dan 

Desa  Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

2.  Mengetahui  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  perbedaan  kesejahteraan 

keluarga  di  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  Kecamatan  Kalijambe 

Kabupaten Sragen.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  S-1  Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Sebagai kajian untuk mengetahui kesejahteraan penduduk di daerah penelitian.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Di dalam pembangunan wilayah desa atau kota yang wilayahnya dibatasi oleh 

batas-batas  politik  atau  administrasi  akan  berkaitan  dengan  aspek-aspek  geografi 

yang meliputi aspek manusiawi atau aspek sosial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

penduduk,  tenaga  kerja,  perindustrian,  kemasyarakatan  dan  sebagainya  yang 

dipelajari  dalam  ilmu  demografis,  sosiologi,  geografi  pembangunan  dan  geografi 

kota. Salah satu sasaran dalam geografi pembangunan adalah masalah kependudukan, 

termasuk pertumbuhan penduduknya yang terdiri dari komponen kelahiran, kematian 

dan perpindahan penduduk (Bintarto, 1975).

Dalam suatu masyarakat, kehidupan keluarga sejahtera merupakan suatu hal 

yang  didambakan.  Kesejahteraan  keluarga  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  yaitu  : 

keluarga  kurang  sejahtera,  keluarga  sejahtera  dan  keluarga  sangat  sejahtera. 

Kesejahteraan keluarga dikatakan kurang sejahtera apabila belum mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara  minimal  yaitu  pangan,  sandang,  perumahan,  kesehatan 

maupun pendidikan. Kesejahteraan keluarga dikatakan sejahtera apabila telah mampu 

memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan 

pengembangannya,  namun belum dapat  memberikan sumbangan (kontribusi)  yang 

maksimal terhadap masyarakat seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam 
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bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta secara 

aktif  dengan  menjadi  pengurus  lembaga  kemasyarakatan  atau  yayasan  –  yayasan 

sosial,  keagamaan,  kesenian,  olahraga,  pendidikan  dan  sebagainya.  Adapun 

Kesejahteraan keluarga dikatakan sangat sejahtera apabila telah mampu memenuhi 

seluruh  kebutuhan  dasarnya,  kebutuhan  sosial  psikologis  dan  kebutuhan 

pengembangannya,  serta  telah  dapat  memberikan  sumbangan  (kontribusi)  yang 

maksimal terhadap masyarakat seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam 

bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta secara 

aktif  dengan  menjadi  pengurus  lembaga  kemasyarakatan  atau  yayasan  –  yayasan 

sosial , keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya (BKKBN, 1988).

Menurut Selo Sumarjan (1993), pada dasarnya keluarga dikatakan ideal bila 

keluarga  tersebut  bahagia  dan  sejahtera.  Bahagia  bila  dilihat  dari  sudut  pandang 

psikologi  dan sejahtera  apabila dilihat  dari  sudut pandang ekonomi atau finansial. 

Dari segi ekonomi, pembentukan keluarga sejahtera dapat melalui tiga tahap. Tahap 

pertama adalah tahap survival, manusia perlu mempertahankan hidupnya. Pada tahap 

ini  keluarga  dihadapkan  pada  keperluan  pokok,  yaitu  makanan,  sandang  dan 

perumahan yang harus dipenuhi. Tahap kedua adalah tahap sosial psikologis yaitu 

bagaimana  anggota  keluarga  menjalin  hubungannya  dengan  anggota  masyarakat, 

bagaimana  anggota  keluarga  bisa  hidup  dan  bekerjasama  dengan  masyarakat 

sekitarnya,  bisa menerima dan menghayati  nilai dan kaidah kebudayaan yang ada, 

serta dapat mewariskan kaidah – kaidah nilai yang ada sehingga tidak menimbulkan 

konflik dalam masyarakat. Tahap ketiga adalah pengembangan diri dalam keluarga. 

Untuk pengembangan diri,  harus mempunyai  cadangan modal atau tabungan yang 

dapat mengembangkan ekonomi keluarga selanjutnya.

Bangsa Indonesia secara sadar telah memutuskan bahwa keluarga Indonesia 

adalah  keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Pilihan  ini  didsarakan 

pertimbangan matang bahwa dengan memperkecil  ukuran atau jumlah anak dalam 

keluarga  maka  bukan  saja  laju  pertumbuhan  penduduk  dapat  dikendalikan,  tetapi 

kualitas  penduduknya  akan  meningkat.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan  Bangsa 
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Indonesia di sektor kependudukan yang telah jelas yaitu merubah struktur keluarga 

dari keluarga besar dengan banyak anak ke keluarga kecil dengan jumlah anak yang 

terbatas (Achir, 1993 dalam Sri Rusiati, 1999).

Terjadinya  pergeseran  struktur  keluarga  diduga  akan  membawa  implikasi 

pada  kehidupan  sosial  ekonomi  keluarga.  Pertama,  dengan  jumlah  anggota  yang 

sedikit  kesempatan  untuk meningkatkan  status  sosial  menjadi  lebih  besar.  Kedua, 

dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi kesempatan untuk meningkatkan kualitas 

anggota  rumah tangganya semakin besar,  misalnya  dapat  menyekolahkan anak ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, derajat kesehatan meningkat, dan kesempatan 

untuk investasi semakin besar. Ketiga, orang tua akan lebih cepat ditinggal oleh anak 

– anaknya baik untuk bekerja, sekolah maupun membentuk keluarga baru.

Hal  tersebut  di  atas  sejalan  dengan pendapat  Sofian  Effendi  dan  Sukamdi 

(1994) yang menyatakan bahwa perubahan jumlah anak dalam keluarga memberikan 

implikasi sosial dan ekonomi. Sudut pandang ekonomi melihat bahwa jumlah anak 

yang sedikit menyebabkan kesempatan keluarga untuk menabung jahu lebih besar. 

Dengan asumsi bahwa jumlah anak yang sedikit menyebabkan pendapatan keluarga 

yang  dikeluarkan  untuk  biaya  anak  juga  sedikit.  Apabila  dikaitkan  dengan 

kesejahteraan  keluarga,  paling  tidak  secara  ekonomis  kesempatan  keluarga  untuk 

mencapai kesejahteraan keluarga akan lebih tinggi.

Kecenderungan mengecilnya jumlah rata – rata anggota keluarga, diikuti oleh 

makin meningkatnya umur perkawinan, membaiknya tingkat pendidikan dan derajat 

kesehatan  wanita,  serta  terbukanya  kesempatan  kerja  wanita  akan  meningkatkan 

kualitas keluarga sehingga memberikan peluang yang makin baik untuk mewujudkan 

keluarga sejahtera (Indonesia, 1994 dalam Sri Rusiati, 1999).

Umi Listiyaningsih (1995) mengadakan penelitian dengan mengambil judul 

“Kesejahteraan  Keluarga  di  Desa  Ngombol  Kabupaten  Purworejo  Jawa 

Tengah”,  bertujuan  untuk  :  (1)  mengetahui  kesejahteraan  keluarga  di  daerah 

penelitian, (2) mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga 

di daerah penelitian. 
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Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 

penelitian survey. Data – data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

Data primer meliputi : kondisi fisik wilayah, faktor demografi, sosial dan ekonomi 

(jumlah anak masih hidup, jumlah jiwa dalam keluarga, pendidikan kepala keluarga, 

mata pencaharian kepala keluarga, pendidikan istri, keterlibatan istri dalam bekerja 

dan  pendapatan  total  keluarga).  Adapun  data  sekunder  meliputi  data  –  data 

kependudukan daerah penelitian. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 100 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis tabel frekuensi  dan tabel 

silang.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  terdapat  hubungan  positif  yang 

signifikan antara pendidikan kepala keluarga dengan kesejahteraan keluarga,  terdapat 

hubungan  positif  namun  tidak  terlalu  signifikan  antara  pendidikan  istri  dengan 

kesejahteraan keluarga,  terdapat  hubungan yang negatif  antara jumlah anak masih 

hidup  yang  dimiliki  dengan  kesejahteraan  keluarga  dan  terdapat  hubungan  yang 

positif antara pendapatan total keluarga dengan kesejahteraan keluarga

Sri Rusiati (1999) mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Faktor – 

Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan  Keluarga  Kasus  di  Desa 

Bandardawung Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karangnyar”,  bertujuan 

untuk  :  (1)  mengetahui  kondisi  kesejahteraan  keluarga  di  Desa  Bandardawung 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karangnyar,  (2)  mengetahui  faktor  –  faktor 

yang  mempengaruhi  kesejahteraan  keluarga  di  Desa  Bandardawung  Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karangnyar. 

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 

penelitian survey. Data – data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

Data primer meliputi : kondisi fisik wilayah, faktor demografi (jumlah anak masih 

hidup,  jumlah  jiwa  dalam  keluarga),  sosial  (pendidikan  kepala  keluarga,  mata 

pencaharian kepala keluarga,  pendidikan istri  dan keterlibatan istri  dalam bekerja) 

dan  ekonomi  masyarakat  (pendapatan  total  keluarga).  Untuk  indikator  tingkat 

kesejahteraan sendiri adalah ketersediaan pangan, sandang, papan, pemilikan barang, 
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pendidikan anak, kesehatan, KB, komunikasi dalam keluarga dan interaksi dengan 

lingkungan. Adapun data sekunder meliputi data kependudukan dan data peta. Jumlah 

responden yang diambil adalah sebanyak 100 orang. Analisis data dilakukan dengan 

analisis tabel frekuensi dan tabel silang.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  (1)  terdapat  hubungan  positif  yang 

signifikan  antara  pendidikan  kepala  keluarga  dengan  kesejahteraan  keluarga,  (2) 

terdapat  hubungan  positif  yang  signifikan  antara  pendidikan  istri  dengan 

kesejahteraan keluarga, (3) terdapat hubungan yang positif  antara keterlibatan istri 

dalam bekerja  dengan kesejahteraan keluarga,  (4) terdapat  hubungan yang negatif 

antara jumlah anak masih hidup yang dimiliki  dengan kesejahteraan  keluarga,  (5) 

terdapat hubungan yang positif antara kondisi lingkungan fisik dengan kesejahteraan 

keluarga  dan  (6) terdapat hubungan yang positif antara pendapatan total keluarga 

dengan kesejahteraan keluarga. 

Dari kedua penelitian di atas, penulis mengambil variabel faktor – faktor yang 

mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  serta  variabel  tingkat  kesejahteraan  yang 

digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian yang 
Dilakukan

Nama dan tahun 
penelitian

Judul penelitian Tujuan penelitian Metode 
penelitian

Hasil penelitian

1. Umi Listiyaningsih 
(1995)

2.Sri Rusiati 

Kesejahteraan 
Keluarga di Desa 
Ngombol 
Kabupaten 
Purworejo Jawa 
Tengah

Faktor – Faktor 

Mengetahui kesejahteraan 
keluarga di daerah 
penelitian,
mengetahui faktor – faktor 
yang mempengaruhi 
kesejahteraan keluarga di 
daerah penelitian.

Mengetahui kondisi 

Survai

Survai

Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara pendidikan 
kepala keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga,  terdapat 
hubungan positif namun tidak 
terlalu signifikan antara 
pendidikan istri dengan 
kesejahteraan keluarga, terdapat 
hubungan yang negatif antara 
jumlah anak masih hidup yang 
dimiliki dengan kesejahteraan 
keluarga dan terdapat hubungan 
yang positif antara pendapatan 
total keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga

Terdapat hubungan positif yang 
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(1999)

3.Utapriana Rahajeng 
   (2005)

Yang 
Mempengaruhi 
Kesejahteraan 
Keluarga Kasus di 
Desa 
Bandardawung 
Kecamatan 
Tawangmangu 
Kabupaten 
Karangnyar

Faktor – Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Perbedaan 
Kesejahteraan 
Keluarga di Desa 
Banaran dan Desa 
Krikilan Kecamatan 
Kalijambe 
Kabupaten Sragen

kesejahteraan keluarga di 
Desa Bandardawung 
Kecamatan Tawangmangu 
Kabupaten Karangnyar, (2) 
mengetahui faktor – faktor 
yang mempengaruhi 
kesejahteraan keluarga di 
Desa Bandardawung 
Kecamatan Tawangmangu 
Kabupaten Karangnyar.

Mengetahui kondisi 
kesejahteraan keluarga dan 
mengetahui faktor – faktor 
yang mempengaruhi 
kesejahteraan keluarga di 
Desa Banaran dan Desa 
Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten 
Sragen

Survai

signifikan antara pendidikan 
kepala keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga, terdapat 
hubungan positif yang 
signifikan antara pendidikan 
istri dengan kesejahteraan 
keluarga, keterlibatan istri 
dalam bekerja tidak berpengaruh 
terhadap kesejahteraan keluarga, 
terdapat hubungan yang negatif 
antara jumlah anak masih hidup 
yang dimiliki dengan 
kesejahteraan keluarga, terdapat 
hubungan yang positif antara 
kondisi lingkungan fisik dengan 
kesejahteraan keluarga  dan 
terdapat hubungan yang positif 
antara pendapatan total keluarga 
dengan kesejahteraan keluarga. 

Kesejahteraan keluarga 
penduduk di Desa Banaran 
umumnya lebih baik apabila 
dibandingkan penduduk di Desa 
Krikilan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  yang  berada  di  Kecamatan  Kalijambe 

memiliki  letak dan kondisi  wilayah  yang  berlainan.  Desa Banaran memiliki  letak 

yang berada di pinggiran jalan raya Solo – Purwodadi sehingga memiliki aksesibilitas 

yang  baik.  Dengan  kondisi  demikian  cukup  berpengaruh  terhadap  jenis  mata 

pencaharian yang dipilih oleh penduduk terutama kemungkinan perubahan dari mata 

pencaharian pertanian menjadi non pertanian. Topografi wilayah ini termasuk dalam 

klasifikasi datar  dengan jenis penggunaan lahan untuk tanah sawah dengan irigasi 

masih dominan. Tanah sawah yang ada di Desa ini umumnya ditanami tanaman padi 

yang mampu dipanen tiga kali dalam setahun. Penggunaan lahan yang lain terutama 
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untuk permukiman dan industri. Adapun Desa Krikilan memiliki letak yang berada 

cukup jauh dari jalan raya Solo – Purwodadi sehingga memiliki aksesibilitas yang 

kurang baik.  Topografi  wilayah  ini  termasuk dalam klasifikasi  berombak samapai 

berbukit  dengan jenis penggunaan lahan untuk tegalan dan tanah sawah tadah hujan 

cukup dominan. Tegalan dan tanah sawah yang ada di Desa ini umumnya ditanami 

tanaman  padi  gogo  dan  palawija.  Penggunaan  lahan  yang  lain  terutama  untuk 

permukiman. Satu hal yang menjadi kelebihan desa ini adalah adanya obyek wisata 

Situs Sangiran di wilayahnya. Dengan kondisi fisik masing – masing desa tersebut 

dimungkinkan  mempengaruhi  perbedaan  tingkat  kesejahteraan  keluarga  penduduk 

pada masing – masing desa.

Dalam  penelitian  ini,  faktor  yang  diduga  mempengaruhi  kesejahteraan 

keluarga  lebih  ditekankan  pada  faktor  demografi,  sosial  dan  ekonomi.  Faktor 

demografi meliputi jumlah anak masih hidup yang dimiliki serta jumlah jiwa dalam 

keluarga; faktor sosial meliputi pendidikan kepala keluarga, jenis mata pencaharian 

keluarga,  pendidikan  istri  dan  keterlibatan  istri  dalam  bekerja;  faktor  ekonomi 

meliputi pendapatan total keluarga.

Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  besar  pengaruhnya terhadap 

kondisi  kesejahteraan.  Kepala  keluarga  merupakan  penopang  bagi  kesejahteraan 

keluarga  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  nilai  ekonomi.  Kepala  keluarga 

berpendidikan tinggi  diasumsikan mempunyai  perbedaan variasi  mata  pencaharian 

dan pendapatan dengan kepala keluarga yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi 

pendapatan,  pemenuhan  kebutuhan  semakin  baik,  yang  akhirnya  membawa  pada 

kondisi  kesejahteraan  keluarga.  Demikian  pula  dengan  pendidikan  istri.  Semakin 

tinggi tingkat pendidikan yang dicapai istri diasumsikan semakin sejahtera keluarga 

tersebut  sebab  istri  juga  dapat  berperan  untuk  mencari  nafkah  tambahan  bagi 

keluarga.

Kesejahteraan  keluarga  selain  dipengaruhi  oleh  variabel  di  atas  juga 

dipengaruhi  oleh  jumlah  anak  masih  hidup  yang  dimiliki  dan  jumlah  jiwa  dalam 

keluarga. Semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki maka semakin sedikit anggaran 
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dana yang dialokasikan untuk pendidikan yang akhirnya dapat  dialokasikan untuk 

kebutuhan peningkatan kualitas hidup keluarga. Keluarga dengan jumlah jiwa yang 

sedikit kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menabung lebh mampu 

untuk terpenuhi. 

Faktor pendapatan keluarga juga diduga juga mempunyai pengaruh besar bagi 

kesejahteraan  keluarga.  Hal  ini  dikarenakan  segala  pemenuhan  kebutuhan  baik 

jasmani  maupun rohani  tidak terlepas  dari  finansial,  sehingga diasumsikan bahwa 

semakin  tinggi  pendapatan  semakin  sejahtera  pula  keluarga  tersebut.  Untuk  lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram alir penelitian berikut.

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian
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Permasalahan perbedaan 
tingkat kesejahteraan keluarga 

di Desa Banaran dan Desa 
Krikilan 



1.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara sebelum diadakan analisis 

secara  mendalam.  Sesuai  dengan permasalahan  yang  ada  maka  dapat  dirumuskan 

hipotesis  sebagai berikut :
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Pengumpulan data  

Variabel Terpengaruh
Tingkat kesejahteraan keluarga 

Analisis data   

Tabel frekuensi, tabel silang 
dan analisis korelasi 

Faktor yang mempengaruhi perbedaan 
tingkat kesejahteraan keluarga di daerah 

penelitian  

Peta Kesejahteraan Penduduk di Desa 
Banaran dan Desa Krikilan

Sumber : Penulis, 2006

Variabel pengaruh :
 - Faktor demografi 

meliputi jumlah anak 
masih hidup yang 

dimiliki serta jumlah 
jiwa dalam keluarga; 
-Faktor sosial meliputi 

pendidikan kepala 
keluarga, jenis mata 

pencaharian keluarga, 
pendidikan istri dan 

keterlibatan istri dalam 
bekerja; 

-Faktor ekonomi 
meliputi pendapatan 

keluarga.

Hipotesis Penelitian
-Terdapat hubungan positif antara 
pendidikan kepala keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga
-Terdapat hubungan positif antara 
pendidikan istri dengan 
kesejahteraan keluarga
-Terdapat hubungan yang positif 
antara keterlibatan istri dalam 
bekerja dengan kesejahteraan 
keluarga
-Terdapat hubungan yang negatif 
antara jumlah anak masih hidup 
yang dimiliki dengan kesejahteraan 
keluarga
- Terdapat hubungan positif antara 
pendapatan keluarga dengan 
kesejahteraan keluarga



1. Sebagian besar penduduk di Desa Banaran mempunyai tingkat kesejahteraan yang 

tinggi sedangkan sebagian besar penduduk di Desa Krikilan mempunyai tingkat 

kesejahteraan yang rendah.

2.  a.   Pendidikan  kepala  keluarga  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  tingkat 

kesejahteraan  keluarga.

b. Pendidikan istri memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan 

keluarga.

c. Keterlibatan istri dalam bekerja memberikan pengaruh positif terhadap tingkat 

kesejahteraan keluarga

d. Jumlah  anak  masih  hidup  yang  dimiliki  memberikan  pengaruh  negatif 

terhadap tingkat kesejahteraan keluarga

e. Pendapatan  keluarga  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  tingkat 

kesejahteraan keluarga

1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survai dengan pengambilan informasi 

secara langsung di rumah responden dengan menggunakan kuesioner. Hal tersebut 

dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  nyata  tentang  keadaan  sosial  ekonomi 

responden.

Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi atau daerah penelitian

2. Pemilihan sampel responden

3. Pengumpulan data

4. Analisis data

1.8.1. Pemilihan Lokasi atau Daerah Penelitian

 Metode  penentuan  daerah  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling,  yaitu 

pemilihan  berdasarkan maksud-maksud penelitian yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian  yang  diharapkan.  Penelitian  ini  memilih  studi  masalah  kesejahteraan 
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penduduk  di  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  Kecamatan  Kalijambe  Kabupaten 

Sragen  karena  di  daerah  ini  terjadi  fenomena  menarik  yaitu  perbedaan  tingkat 

kesejahteraan di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kondisi 

riil serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kesejahteraan 

di Desa Banaran dan Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

1.8.2. Pemilihan Sampel Responden

Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  keluarga  (KK)  di  daerah 

penelitian.  Jumlah KK di Desa Banaran adalah sebanyak 1.028 KK sedangkan di 

Desa Krikilan sebanyak 938 KK. Dalam penelitian ini sampel responden sebanyak 7 

% dari keseluruhan populasi yang diambil secara acak. Hal ini berdasarkan pendapat 

Masri  Singarimbun (1981)  yang menyatakan bahwa jumlah sample minimal  yang 

dapat diambil pada suatu populasi yang jumlahnya besar adalah sebesar 7%. Hal ini 

berarti bahwa sampel yang diambil dari desa Banaran adalah  
100

7
x 1.028 KK= 72 

orang. Adapun sampel yang diambil dari Desa Krikilan adalah  
100

7
x 938 KK = 66 

orang.  Pengambilan  informasi  dari  responden  dilakukan  dengan  daftar  Quesioner 

yang dipersiapkan. Adapun responden yang dipilih berdasarkan undian.

1.8.3. Pengumpulan Data

Data-data  yang  dikumpulkan dalam penelitian  ini  adalah data  primer,  data 

sekunder maupun data peta.  Data primer diperoleh dari  responden dengan melalui 

daftar Quesioner yang telah dipersiapkan, meliputi: umur, kondisi lahan yang dimiliki 

penduduk, jumlah anak masih hidup yang dimiliki serta jumlah jiwa dalam keluarga, 

pendidikan kepala keluarga, jenis mata pencaharian kepala keluarga, pendidikan istri 

dan keterlibatan istri dalam bekerja, pendapatan total keluarga, ketersediaan pangan, 

sandang,  papan,  pemilikan  barang,  pendidikan  anak,  kesehatan,  KB,  komunikasi 

dalam keluarga dan interaksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya (khususnya 

di Desa Banaran dan Desa Krikilan). 
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Data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa instansi yang terkait meliputi 

data-data  sosial  ekonomi  serta  kondisi  wilayah  terutama  sarana  ekonomi  maupun 

sarana  transportasi.  Adapun  data  peta  yang  digunakan  adalah  Peta  Administrasi 

Kecamatan  Kalijambe  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  secara  spasial  dan 

visual  lokasi  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan  diperoleh  dari  Kantor  Kecamatan 

Kalijambe.  

1.8.4. Analisis Data  

Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  tabel 

Frekuensi.  Analisis  tabel  frekuensi  digunakan  untuk  menganalisis  hipotesis  I 

mengenai  karakteristik  sosial  demografi  dan  ekonomi  responden.  Tabel  distribusi 

frekuensi dimaksudkan untuk mengamati keragaman data, distribusi dan karakteristik 

variabel. 

Tabel silang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Tabel silang 

digunakan untuk menjawab hipotesis 2a, 2b, 2c, 2d dan 2e. 

Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan 

keluarga diklasifikasikan sebagai berikut :

Kategori tingkat pendidikan kepala keluarga  dan istri :

- Rendah : tidak sekolah s/d tamat SD.

- Sedang : tidak tamat SLTP s/d tamat SLTA.

- Tinggi  : tamat Akademi/ PT ke atas.

Kategori Jenis Mata Pencaharian Kepala Keluarga :

- Rendah : tidak bekerja.

- Sedang : bekerja di sektor non formal. Contoh : tukang becak.

- Tinggi : bekerja di sektor formal. Contoh : Guru.

Kategori Peranan Istri Dalam Bekerja :

- Rendah : tidak bekerja.

- Sedang : bekerja pada sektor non formal.

17



- Tinggi : bekerja pada sektor formal.

Kategori Jumlah Anak yang Dimiliki :

- Tinggi : 1 anak.

- Sedang : 2 anak.

- Rendah : > 2 anak.

Kategori Jumlah Jiwa Dalam Keluarga :

- Tinggi : 3 orang.

- Sedang : 4 orang.

- Rendah : > 4 orang.

Kategori Kepemilikan Lahan Pertanian merujuk penelitian Masri Singarimbun 

(1981) mengenai “Kemiskinan Di Sriharjo”, sehingga diperoleh klasifikasi :

- Tinggi   : Memiliki lahan pertanian dengan luas lahan ≥  0,7 ha.

- Sedang : Memiliki lahan pertanian dengan luas lahan < 0,7 ha.

- Rendah : Tidak memiliki lahan pertanian.

Kategori  Pendapatan  Total  Keluarga  di  Desa  Banaran  dan  Desa  Krikilan 

diklasifikasi  berdasarkan  data  primer  yang   diperoleh  dengan  menggunakan  3 

klasifikasi: tinggi, sedang maupun rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga akan menggunakan skoring 

dari  indikator – indikator statistik kesejahteraan keluarga dari BPS (1986) sebagai 

berikut :

PENDAPATAN RUMAH TANGGA

1.  Keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari kepala keluarga, istri maupun 

anggota  keluarga  lainnya.  Unuk  mengetahui  skoring  dari  indikator 

pendapatan  rumah  tangga  dilakukan  melalui  tiga  langkah  perhitungan, 

yaitu  :  1.  mencari  klasifikasi  dan  pengharkatan  yang  digunakan,  yaitu 

klasifikasi : rendah (bernilai 1), sedang (bernilai 2) dan tinggi (bernilai 3). 

Langkah 2. mengetahui pendapatan terbesar dan terkecil responden yang 
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diperoleh dari hasil kuesioner. Langkah 3. mencari nilai kelas interval yang 

diperlukan. Adapun rumus yang dipergunakan adalah :

Kelas Interval = idikehendak yang kelasJumlah 
 terkecil-terbesar responden  Pendapatan

Kemudian dilakukan klasifikasi sehingga diperoleh tingkatan meliputi :

- klasifikasi rendah : data terkecil - < (data terkecil +KI). Skor = 1

- klasifikasi sedang : (data terkecil +KI) - < ((data terkecil +KI) + KI). Skor 

= 2

- klasifikasi tinggi : ((data terkecil +KI) + KI) – data terbesar. Skor = 3

PANGAN

1. Menu makanan yang sering dihidangkan

a.  nasi + sayur     : Skor = 1

b. nasi + sayur + lauk (tempe/tahu)     : Skor = 2

c. nasi + sayur + lauk (daging/telur)     : Skor = 3

d. nasi + sayur + lauk (daging/telur) + buah     : Skor = 4

PAPAN

 1. Kondisi bangunan

a. Permanen : Skor = 1

b. Semi permanen : Skor = 2

c. Tidak permanen : Skor = 3

2. Jenis dinding rumah

a. Bambu : Skor = 1

b. Triplek/papan : Skor = 2

c. Batu bata : Skor = 3

4. Jenis lantai rumah

a. Tanah : Skor = 1

b. Semen/plester : Skor = 2

c. Tegel/traso : Skor = 3
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d. Keramik : Skor = 4

5. Jenis atap rumah

a. bukan genting : Skor = 1

b. genting : Skor = 2

            FASILITAS TEMPAT TINGGAL

1. Sumber air minum

a. Mata air : Skor = 1

b. Sumur : Skor = 2

c. Ledeng/PAM : Skor = 3

2. Sumber air mandi

a. Mata air : Skor = 1

b. Sumur : Skor = 2

c. Ledeng/PAM : Skor = 3

3. Kepemilikan kamar mandi

a. Tidak punya (milik umum) : Skor = 1

b. Punya (milik pribadi) : Skor = 2

4. Kepemilikan jamban (WC)

a. Tidak punya (milik umum) : Skor = 1

b. Punya (milik pribadi) : Skor = 2

            5.  Sumber penerangan rumah (listrik)

 a. Sentir : Skor = 1

b. Petromak : Skor = 2

c. PLN : Skor = 3

6. Kepemilikan telepon

a. Tidak punya : Skor = 1

b. Punya : Skor = 2

KEPEMILIKAN BARANG DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA

1.  Jumlah  barang elektronik,  motor  maupun perabotan rumah tangga  yang 

dimiliki (dinilai dengan uang). 
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Untuk  mengetahui  skoring  dari  indikator  nilai  kepemilikan  barang 

elektronik,  motor  dan  perabotan  rumah  tangga  dilakukan  melalui  tiga 

langkah perhitungan, yaitu : 1. mencari klasifikasi dan pengharkatan yang 

digunakan, yaitu klasifikasi : rendah (bernilai 1), sedang (bernilai 2) dan 

tinggi  (bernilai  3).  Langkah  2.  mengetahui  nilai  kepemilikan  barang 

elektronik,  motor  dan  perabotan  rumah  tangga  terbesar  dan  terkecil 

responden yang diperoleh dari hasil kuesioner. Langkah 3. mencari nilai 

kelas interval yang diperlukan. Adapun rumus yang dipergunakan :

KI = idikehendak yang kelasJumlah 
n terkecilkepemilika Nilai - n terbesarkepemilika Nilai

Kemudian dilakukan klasifikasi sehingga diperoleh tingkatan meliputi :

- klasifikasi rendah : data terkecil - < (data terkecil +KI). Skor = 1

- klasifikasi sedang : (data terkecil +KI) - < ((data terkecil +KI) + KI). Skor 

= 2

- klasifikasi tinggi : ((data terkecil +KI) + KI) – data terbesar. Skor = 3

SANDANG

1. Jumlah pakaian sekarang dibandingkan 3 bulan yang lalu

a. Berkurang          : Skor = 1

b. Sama saja                                                             : Skor = 2

     c.  Bertambah                                                            : Skor = 3 

2. Mutu pakaian sekarang dibandingkan 3 bulan yang lalu

b. Lebih jelek          : Skor = 1

b. Sama saja                                                             : Skor = 2

     c.  Lebih baik                                                            : Skor = 3 

KESEHATAN ANGGOTA KELUARGA

1. Anggota Keluarga yang sakit selama 6 bulan yang lalu

a. Ada : Skor = 1

b. Tidak ada : Skor = 2
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            KEMUDAHAN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN 

1. Biaya berobat

a. Mahal : Skor = 1

b. Murah : Skor = 2

2. Kelancaran Penanganan

a. Tidak lancar : Skor = 1

b. Lancar : Skor = 2

3. Jarak yang harus dicapai

a. Jauh : Skor = 1

b. Dekat : Skor = 2

4. Kemudahan Prosedur

a. Tidak mudah : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

KEMUDAHAN MENDAPATKAN PELAYANAN KB

1. Kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

2. Kemudahan memperoleh konsultasi KB

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

3. Jarak yang harus ditempuh

a. Jauh : Skor = 1

b. Dekat : Skor = 2

KEMUDAHAN MENDAPATKAN OBAT – OBATAN FARMASI

1. Harga obat – obatan 

a. Mahal : Skor = 1

b. Murah : Skor = 2

2. Kemudahan memperoleh pelayanan

a. Sulit : Skor = 1
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b. Mudah : Skor = 2

3. Jarak yang harus ditempuh untuk memperoleh

a. Jauh : Skor = 1

b. Dekat : Skor = 2

PENDIDIKAN ANAK

1. Biaya sekolah

a. Tidak terjangkau : Skor = 1

b. Terjangkau : Skor = 2

2. Jarak yang harus ditempuh menuju sekolah

a. Jauh : Skor = 1

b. Dekat : Skor = 2

3. Kemudahan prosedur penerimaan

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

KEMUDAHAN MENDAPATKAN FASILITAS TRANSPORTASI

1. Biaya transportasi

a. Mahal : Skor = 1

b. Murah : Skor = 2

2. Fasilitas kendaraan dan kualitas jalan

a. Jelek : Skor = 1

b. Baik : Skor = 2

3. Kemudahan penguasaan kendaraan

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

RASA AMAN DARI TINDAK KEJAHATAN

1. Rasa keamanan

a. Tidak aman : Skor = 1

b. Aman : Skor = 2
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KEMUDAHAN MENDAPATKAN PEKERJAAN

1. Kemudahan mendapatkan pekerjaan

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

KEMUDAHAN MELAKUKAN OLAHRAGA

1. Kemudahan melakukan olahraga

a. Sulit : Skor = 1

b. Mudah : Skor = 2

Setelah pemberian skor pada indikator kemudian dihitung untuk menentukan 

klasifikasi yang terbagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang dan rendah sebagai berikut :

= 
3

indikator)jumlah x  terendah (nilai - indikator)jumlah  x  tertinggi(nilai

= 
3

(35) - (83)
   

= 
3
48

     

= 16

Jadi untuk skor klasifikasi kesejahteraan keluarga adalah :

-Klasifikasi kesejahteraan keluarga rendah memiliki skor total 35 - < 51. 

-Klasifikasi kesejahteraan keluarga sedang memiliki skor total 51 - < 77. 

-Klasifikasi kesejahteraan keluarga tinggi memiliki skor total 77 - 83. 

Pendekatan geografis dalam penelitian ini adalah pendekatan wilayah dengan 

unit analisis kewilayahan adalah desa. Variabel fisik geografi yang digunakan adalah 

kepemilikan dan jenis lahan yang dimiliki penduduk. Variabel sosial demografi yang 

digunakan  adalah  pendidikan  kepala  keluarga,  jenis  mata  pencaharian  kepala 

keluarga, pendidikan istri, keterlibatan istri dalam bekerja, jumlah anak masih hidup 

yang dimiliki, jumlah jiwa dalam keluarga. Variabel ekonomi  yang digunakan adalah 

pendapatan  keluarga  penduduk  dua  desa  daerah  penelitian  yang  memungkinkan 

menimbulkan pengaruh perbedaan tingkat kesejahteraan di dua desa. 
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1.9 Batasan Operasional

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah untuk dipahami (Masri Singarimbun, 1981)

Desa adalah suatu hasil dari perpaduan suatu kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya (Bintarto, 1984)

Jumlah  tanggungan  keluarga  adalah  banyaknya  jiwa  yang  ada  dalam satu 

rumah tangga dan menjadi tanggungan kepala keluarga tersebut.

Kepemilikan lahan pertanian adalah luas lahan pertanian yang dimiliki oleh 

petani, baik itu dikelola sendiri maupun disewakan orang lain.

Pendapatan  adalah  besarnya  penghasilan  yang  diperoleh  baik  dari  sektor 

pertanian  maupun  non  pertanian.  Pendapatan  dalam  penelitian  ini 

dengan uang yang didapat dalam satu bulan.

Pendapatan total keluarga adalah besarnya penghasilan yang diperoleh oleh 

semua anggota keluarga. Pendapatan dalam penelitian ini dengan uang 

yang didapat dalam satu bulan.

Pendidikan adalah pendidikan formal yang ditamatkan, yaitu seuai mengikuti 

pelajaran  pada  kelas  tertinggi  suatu  sekolah  sampai  akhir  dengan 

mendapatkan tanda tamat atau ijazah (BPS, 1992).

Kesejahteraan  Keluarga  adalah  tingkatan  atau  klasifikasi  kondisi  suatu 

keluarga apakah kurang sejahtera, sejahtera atau sangat sejahtera (BPS, 

1986).

Keluarga Sejahtera I adalah keadaan sebuah keluarga yang minimal mampu 

memenuhi  seluruh  kebutuhan  dasarnya  (sandang,  pangan,  papan) 

(BKKBN, 1988).

Keluarga  Sejahtera  II  adalah  keadaan  sebuah  keluarga  yang  mampu 

memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) serta 

kebutuhan  sosial  psikologis  dan  kebutuhan  pengembangannya 

(BKKBN, 1988). 
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Keluarga  Sejahtera  III  adalah  keadaan  sebuah  keluarga  yang  mampu 

memenuhi  seluruh  kebutuhan  dasarnya  (sandang,  pangan,  papan), 

kebutuhan  sosial  psikologis  dan  kebutuhan  pengembangannya  serta 

telah  dapat  memberikan  sumbangan  (kontribusi)  yang  maksimal 

terhadap  masyarakat  seperti  secara  teratur  memberikan  sumbangan 

dalam  bentuk  material  dan  keuangan  untuk  kepentingan  sosial 

kemasyarakatan (BKKBN, 1988).

Keluarga  Sejahtera  III  +  adalah  keadaan  sebuah  keluarga  yang  mampu 

memenuhi  seluruh  kebutuhan  dasarnya  (sandang,  pangan,  papan), 

kebutuhan  sosial  psikologis  dan  kebutuhan  pengembangannya  serta 

telah  dapat  memberikan  sumbangan  (kontribusi)  yang  maksimal 

terhadap  masyarakat  seperti  secara  teratur  memberikan  sumbangan 

dalam  bentuk  material  dan  keuangan  untuk  kepentingan  sosial 

kemasyarakatan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga 

kemasyarakatan atau yayasan – yayasan sosial, keagamaan, kesenian, 

olahraga, pendidikan dan sebagainya (BKKBN, 1988).
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