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ABSTRAK 

Ririn Kusuma Wardani, L100080172, Efektivitas Program Pinjaman 

Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Korelasi Pada PNPM 

Mandiri Perkotaan di BKM “Amanah Sejahtera” Kelurahan Siswodipuran 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali), Skripsi. Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2008. 

Dalam menanggulangi masalah kemiskinan di perkotaan diperlukan adanya 

penangganan khusus sebagai terobosan dalam mengatasinya. Melalui Program 

Pinjaman Bergulir diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan 

kesempatan mengembangkan usaha kecil guna membangun kehidupan mandiri 

sehingga mampu keluar dari masalah kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui korelasi antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dimana sampel yang 

diambil dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dari seluruh 

masyarakat Siswodipuran yang tercatat sebagai anggota KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat) di BKM "Amanah Sejahtera" yang masih aktif melalui 

sampel acak sederhana (simple random sampling). Dari keseluruhan responden 

yang terdaftar sebagai anggota KSM di BKM “Amanah Sejahtera” sebanyak 300, 

dengan melaui sampel acak sederhana (simple random sampling) dapat diambil 

sampel sebanyak 75 responden. 

 Adapun teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah 

analisis regresi sederhana. Hasil yang diperoleh adalah persamaan Y= 25,557 + 

0,499X. Hal ini menunjukkan bahwa konstanta (a) 25,557 berarti apabila tidak 

ada variabel efektivitas Program Pinjaman Bergulir, maka nilai kesejahteraan 

masyarakat sebesar 25,557, sedangkan besarnya koefisien regresi variabel 

independen adalah 0.499, berarti apabila variabel efektivitas Program Pinjaman 

Bergulir meningkat 1 point, maka variabel ini mempunyai pengaruh positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,499. selanjutnya bila diuji dengan 

hipotesis uji t ditunjukkan nilai thitung>ttabel yaitu 5,569>1,99 dengan taraf 

signifikan 5%, maka dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian mampu diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

29,8% yang artinya besarnya kontribusi variabel efektivitas Program Pinjaman 

Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 29,8%, sedangkan sisanya 

sebesar 70,2% yang dipengaruhi dari variabel lain di luar penelitian yang tidak 

teridentifikasi. Atas dasar penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa 

Program Pinjaman Bergulir berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Boyolali. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pinjaman Bergulir, kesejahteraan masyarakat. 



EFEKTIVITAS PROGRAM PINJAMAN BERGULIR TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

(Studi Korelasi Pada PNPM Mandiri Perkotaan di BKM “Amanah 

Sejahtera” Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali) 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

 Saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut 

melakukan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan 

nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bagsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh semua 

negara terlebih Indonesia. Kemiskinan mampu menjadikan masalah yang 

melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Seseorang dikatakan 

miskin jika memiliki standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu 

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara 

langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, 

kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai 

orang miskin (Suparlan, 1984: 12). 

  Melihat penggambaran kemiskinan yang demikian, permasalan 

kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat klasik dan dalam 

penanganannya membutuhkan campur tangan dari berbagai pihak secara 

bersamaan dan terkoordinasi. Tetapi pada kenyataannya selama ini 



penanganan masalah tersebut cenderung tidak berkelanjutan. Sehubungan 

dengan hal tersebut pemerintah perlu mengambil langkah atau membuat 

perubahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan 

melaksanakan strategi komunikasi pembangunan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.  

  Kelurahan Siswodipuran merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Boyolali yang merupakan salah satu lokasi sasaran Program 

Pinjaman Bergulir mulai tahun 2007. Di dalam melaksanakan program-

program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Siswodipuran yang sampai 

saat ini memberikan hasil yang sangat tampak dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pinjaman Bergulir ini tidak diberikan untuk setiap 

keluarga melainkan diberikan kepada rumah tangga yang berkategori rumah 

tangga miskin yang memiliki usaha kecil dan mikro. Dengan demikian 

dengan adanya program Pinjaman Bergulir ini diharapkan mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pembenahan ekonomi dan 

pengembangan modal di bidang kegiatan usaha secara berkelanjutan. 

Diharapkan dengan adanya program yang dijalankan tersebut diharapkannya 

trasnformasi sosial masyarakat yang berada dalam kondisi tidak berdaya 

(dalam hal ini keluarga miskin) menjadi masyarakat berdaya, dengan 

demikian dari masyarakat berdaya mampu menjadikan masyarakat yang 

maju, mandiri dan sejahtera. 

  Berangkat dari konsep dan fenomena nyata yang terjadi di lapangan yang 

bertolak belakang dengan teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Efektivitas Program Pinjaman Bergulir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi Korelasi Pada PNPM Mandiri Perkotaan di BKM “Amanah Sejahtera” 

Kelurahan Siswodipuran Boyolali Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)” 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak ingin dicapai peneliti dilaksanakannya penelitian 

adalah untuk mengetahui korelasi antara efektivitas Program Pinjaman 



Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

B. Landasan Teori 

 1. Efektivitas 

 Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai 

efektivitas, diantaranya: 

 a. Handoko (1995: 7) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. 

 b. Ratminto dan Atik (2012: 174) mengatakan: “Efektivitas adalah 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk 

target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi”.  

2. Komunikasi Pembangunan 

 Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi 

komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di 

antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Terutama antara 

masyarakat dengan pemerintah. Sejak dari proses perencanaan, kemudian 

pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. 

 Sedangkan komunikasi pembangunan dalam arti sempit merupakan 

segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-

keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai 

pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut 

bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan 

berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi 

(Harun dan Ardianto, 2011: 162). 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

 Pada dasarnya pemberdayaan (empowerment) merupakan pembangunan 

yang berpusat pada rakyat yang mengarah pada kemandirian masyarakat. 

Namun dalam konteks ini dimensi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. 

Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk 



membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi 

partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai 

“objek”, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga 

ditempatkan sebagai “subjek” utama yang harus menentukan jalannya 

pembangunan. Karena itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan 

mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan lokal (Mardikanto, 2010: 25-26). 

 Selanjutnya dikatakan pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Nawawi, 

2009:144). 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

 a. Pengertian dan Tugas 

   PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan 

kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah: 

 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka 

kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi 



dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 

program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan 

mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan yang berkelajutan. 

 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ 

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individual 

maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan 

terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan 

kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta 

berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin 

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

 b. Tujuan 

  Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

program PNPM Mandiri ini adalah: 

 1) Tujuan Umum 

 a) Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja 

masyarakat miskin secara mandiri (Pedoman Umum 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri, 2008: 1-3). 

4. PNPM Perkotaan 

  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemetintah daerah dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat 

strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa 

lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan 

kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di 

masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka 

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat 

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok 



peduli setempat (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2008: 

3). 

 a. Tujuan 

  Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah: 

 1) TujuanUmum 

 a) Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja 

masyarakat miskin secara mandiri. 

 2) Tujuan Khusus 

 b) Masyarakat di kelurahan peserta program menikmati 

perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan lokal. 

5. Pinjaman Bergulir 

  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat 

strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa 

lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan 

kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di 

masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka 

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat 

dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok 

peduli setempat. 

  Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan 

masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial 

dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, 

diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian 

pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah 

kelurahan atau desa dimana LKM/ UPK berada dengan ketentuan dan 

persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur 

ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun 

keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga 



masyarakat setempat (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman 

Bergulir, 2008: 1-2). 

 a. Tujuan 

   Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan 

kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan 

mereka dalam hal pinjaman dan menggunakannya secara benar 

(Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir, 2008: 12-13). 

 

C. Metode Penelitian 

 1. Tempat, Waktu dan Sampel Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di BKM “Amanah Sejahtera” yang bertempat di 

Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Penelitian 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2011/ 2012. Dalam penelitian ini digunakan 

metode deskriptif kuantitatif dimana sampel yang diambil dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden dari seluruh masyarakat 

Siswodipuran yang tercatat sebagai anggota KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) di BKM “Amanah Sejahtera” sebanyak 300 jiwa, dengan 

melalui sampel acak sederhana (simple random sampling) dapat diperoleh 

sampel sebanyak 75 responden. 

2. Uji Persyarat Analisis 

a. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan 

valid  atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

kurang valid  berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006: 168). 

 Pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

Product Moment. Berikut merupakan rumus perhitungan korelasi 

Product Moment (Kriyantono, 2010: 175). 

http://www.p2kp.org/
http://www.p2kp.org/
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 Keterangan : 

 rxy = koefisien korelasi Product Moment 

 N = jumlah individu dalam sampel 

 x = angka mentah untuk variabel X 

 y = angka mentah untuk variabel Y  

  Jika hasik perhitungan Product Moment di atas kriteria r pada taraf 

signifikasi 5%, maka pertanyaan dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran 

yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. 

Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun dan 

Effendi, 1989: 140). 

Adapun formula yang digunakan untuk pengujian reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah Alpha Cronbach, yaitu: 

r 1 = 
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 N = jumlah responden  

3. Teknik Analisis Data 

 a. Analisis Regresi Sederhana 

  Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang 

mana variabel bebas X dan yang mana variabel terikat Y sedangkan nilai-

nilai Y lainnya dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai X 

tertentu. 

 Rumus : 

  Y = a + b X 

 Keterangan: 

 Y = variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/ 

dependen yang diprediksi) 

 X = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu) 

 a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 

 b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

 b. Uji t 

  Selain menggunakan tabel koefisien korelasi juga dapat dihitung 

dengan uji t. Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada taraf 

signifikasi 5% yang rumusnya adalah : 

t = 
2r - 1

2 - Nr 

 

 Keterangan: 

 t = distribusi student 

 r = koefisien korelasi 

 N = Number of case 



  Harga t yang diperoleh dari perhitungan rumus di atas 

dibandingkan dengan harga t tabel dengan menentukan tingkat 

signifikansi uji dua pihak dan derajat kebebasan (n-2). Jika harga 

thitung > ttabel maka H0 ditolak (berarti ada hubungan yang signifikan) 

(Kriyantono, 2010: 177).  

 d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh atau sejauhmana sumbangan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika (R²) yang diperoleh mendekati 1 

maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

  Besarnya koefisien determinasi (R²) adalah kuadrat dari 

koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut:

 

R² = 
  2
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  `Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk 

mendapatkan koefiseien determinasi dapat diperoleh dengan 

mengkuadratkannya (Suharyadi dan Parwanto, 2004: 465). 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan  

Siswodipuran 

 Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siswodipuran Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali merupakan kegiatan ekonomi yang berbentuk 

simpan pinjam yang mekanismenya dijalankan secara bergulir. Sejalan 

dengan tujuan umum dari yang ditentukan pemerintah yaitu untuk 

menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dan 

membelanjakan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya 

secara benar, tujuan pelaksanaan Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan 



Siswodipuran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

pengentasan kemiskinan. 

 Kehadiran Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siswodipuran 

Boyolali mampu mengatasi permasalahan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kesejahteraan masyarakat dapat 

dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah mata pencaharian/ jenis 

pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan mereka. Melalui peningkatan 

pengahasilan maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan lainnya seperti 

pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan maupun komunikasi 

dan sosialisasi yang memepengaruhi produktivitas masyarakat. 

 Dengan demikian, adanya Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan 

Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali yang dalam 

pelaksanaannya melalui fasilitas BKM “Amanah Sejahtera” masyarakat 

memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri. 

2. Pengujian Data 

 a. Uji Validitas 

  Pengujian validitas kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan 

koefisien korelasi Produk Moment. Hasil dari uji validitas untuk variabel 

efektivitas Program Pinjaman Bergulir adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Program Pinjaman Bergulir 

 

No Butir rxy rtabel 
Keterangan 

1 0,441 0,396 Valid 

2 0,492 0,396 Valid 

3 0,469 0,396 Valid 

4 0,473 0,396 Valid 

5 0,400 0,396 Valid 

6 0,513 0,396 Valid 

7 0,429 0,396 Valid 

8 0,439 0,396 Valid 



9 0,480 0,396 Valid 

10 0,418 0,396 Valid 

11 0,691 0,396 Valid 

12 0,429 0,396 Valid 

13 0,424 0,396 Valid 

  Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

  Tabel 3.5 tentang uji validitas variabel efektivitas Program Pinjaman 

Bergulir menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) berkisar antara 

0,400-0,691 yang lebih besar dari pada nilai kriteria r pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,396, maka setiap item pernyataan dinyatakan 

valid.   

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat 

No Butir rxy rtabel 
Keterangan 

1 0,461 0,396 Valid 

2 0,397 0,396 Valid 

3 0,443 0,396 Valid 

4 0,478 0,396 Valid 

5 0,430 0,396 Valid 

6 0,410 0,396 Valid 

7 0,425 0,396 Valid 

8 0,606 0,396 Valid 

9 0,436 0,396 Valid 

10 0,446 0,396 Valid 

11 0,492 0,396 Valid 

12 0,644 0,396 Valid 

  Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

  Tabel 3.6 tentang uji validitas variabel kesejahteraan masyarakat 

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) berkisar antara 0,397-



0,606 yang lebih besar dari pada nilai kriteria r pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0,396, maka setiap item pernyataan dinyatakan valid. 

 b. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan data atau 

keandalan data dari suatu instrumen. Pengujian ini dilakukan dengan 

Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel r11 Keterangan 

Efektivitas program pinjaman 

bergulir 
0,679 Reliabel 

Kesejahteraan masyarakat 0,680 Reliabel 

  Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

  Hasil uji reliabilitas untuk variabel efektivitas Program Pinjaman 

Bergulir mempunyai nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,679 dan variabel 

kesejahteraan masyarakat sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai r11 lebih besar dari nilai kritisnya (0,60) sehingga instrumen 

penelitian adalah reliabel (dapat diandalkan).  

 c. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Tabel 3.8 

Hasil Analisis Koefisien Regresi Sederhana 

Variabel 

Independen 

Koefisien 

Regresi 
thitung Signifikansi  Keputusan 

Efektivitas program 

pinjaman bergulir 

0,499 5,569 0,000 Signifikan 

Konstanta: 25,557 

R = 0,546   Fhitung = 31,014 

R
2
 = 0,298   Sig = 0,000 

  Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

  Berdasarkan tabel 3.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. 



 Y = 25,557 + 0,499X  

 Interpretasinya: 

 a. Nilai konstanta (a): 25,557 berarti apabila tidak ada variabel 

efektivitas program pinjaman bergulir maka nilai kesejahteraan 

masyarakat sebesar 25,557.  

 b. Nilai koefisien = 0,499: berarti apabila variabel efektivitas 

program pinjaman bergulir meningkat 1 point maka variabel ini 

mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat 

sebesar 0,499. 

 d. Uji t 

Tabel 3.9 

Hasil Perhitungan Uji t 

Variabel ;dk N 
Harga t 

Ket 
thitung ttabel 

X ~ Y 0,05;74 75 5,569 1,99 Signifikan 

 Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

  Dari rangkuman hasil perhitungan pada tabel 3.10 di atas, diperoleh 

hasil thitung variabel efektivitas Program Pinjaman Bergulir terhadap 

kesejahteraan masyarakat sebesar 5,569. Nilai thitung (5,569) > ttabel (1,99), 

maka kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1 yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara efektivitas Program Pinjaman Bergulir 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

 e. Uji Determinasi 

  Besarnya nilai koefisien determinasi dapat diketahui pada 

perhitungan uji regresi linier pada tabel R Square. Hasil output SPSS 15 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 



Model Summaryb

.546a .298 .289 1.875

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Efektivitas Program Pinjaman

Bergulir

a. 

Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakatb. 

 

 Sumber: Data Primer, 2012 (data diolah) 

 Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil nilai R Square 

sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini berarti bahwa pengaruh efektivitas 

Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 

sebesar 29,8% sedangkan sisanya sebesar 70,2% (100%-29,8%) 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.  

 

E. Simpulan dan Saran 

 1. Simpulan 

 Dengan dibuktikannya hasil perhitungan melalui bantuan SPSS 15 yang 

menujukkan terdapat korelasi antara Program Pinjaman Bergulir terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Boyolali. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah 

adanya Program Pinjaman Bergulir. Adapun taraf kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat melalui pendapatan riil keluarga, pemenuhan kebutuhan 

pendidikan keluarga, pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga, serta 

pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. 

 Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Program Pinjaman Bergulir terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kelurahan Siswodipuran Boyolali. 

 2. Saran 

  Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberi saran guna 

memberi manfaat nyata sebagai berikut: 

 a. Bagi Masyarakat 

  Masyarakat hendaknya memanfaatkan program PNPM Mandiri dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan produktif bukan konsumtif seperti 

berdagang, beternak, usaha jasa, dan lainnya. 



 b. Bagi Pemerintah 

  Pemerintah perlu terus mengawasi dan meningkatkan program PNPM 

Mandiri ini kepada masyarakat khususnya pedesaan dengan selalu 

memberikan bimbingan dan penyuluhan serta evaluasi tiap tahunnya. 

 c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menyebutkan atau menjelaskan 

variabel lain di luar penelitian pada perhitungan koefisien determinasi. 
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