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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan profil penerima bantuan 
langsung sementara masyarakat, implementasi karakter kejujuran dan kendala 
implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan langsung sementara 
Masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, 
peristiwa sera dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
wawancara, observasi dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data 
menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan dan 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan 
data. Analisisnya menggunakan analisis interaktif yang digunakan untuk 
memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji 
dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penerima bantuan 
langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan adalah warga yang kurang mampu. 2. Penerima bantuan langsung 
sementara masyarakat berkarakter jujur yaitu menyatakan apa adanya, tidak 
curang dan senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku. 3. Kendala yang 
dihadapi adalah adanya kecurangan dari perangkat desa pada saat penilaian 
rumah tangga miskin di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan. 

 
Kata Kunci: karakter, kejujuran, kemiskinan, bantuan langsung sementara 

masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. 

Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu 

tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang individu 

bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. Ciri ini pula yang diingat oleh orang 

lain tentang orang tersebut, sekaligus menentukan suka atau tidak sukanya mereka 

terhadap individu tersebut. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawab-

kan setiap akibat dari keputusannya (Samani dan Haryanto, 2011:41). 

Karakter jujur atau kejujuran merupakan kesesuaian antara ucapan dengan 

kenyataan atau antara keadaan yang terlihat dengan keadaan yang tersembunyi. 

Jika seseorang mengucapkan perkataan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya 

dan dibuktikan dengan perbuatannya, maka orang tersebut dikatakan memiliki 

karakter jujur. Orang yang bersikap sesuai dengan keyakinan yang terdapat dalam 

hatinya juga disebut orang jujur. Inilah pengertian karakter jujur secara umum. 

Kejujuran membuat integritas dalam hidup, karena apa yang ada di dalam dan di 

luar diri adalah cermin jiwa. Jujur juga dapat diartikan sebagai sebuah nilai 

merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, 

kata-kata dan/atau perbuatan) bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan 

cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya (Kesuma dkk, 

2011:16-17). 

Karakter jujur harus dimiliki oleh semua masyarakat,  baik masyarakat dari 

golongan orang kaya, berkecukupan, dan miskin hendaknya selalu berperilaku 

jujur. Kejujuran akan memberikan ketenangan di dalam hati dan pikiran dan 

sebaliknya ketidakjujuran akan menimbulkan tekanan di dalam hati, biasanya 

suatu ketidakjujuran akan diikuti oleh ketidakjujuran lainnya. Karakter jujur pada  

masyarakat bukan hanya dalam perkataan semata, melainkan dalam perilaku dan 

tindakan. Salah satu bentuk karakter kejujuran pada masyarakat yaitu tidak 

berbohong, tidak curang, mengungkapkan apa adanya, tidak memanipulasi 
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keadaan dan sebagainya. Namun yang ada cukup sulit menemukan orang jujur 

sekaran ini. Beban kehidupan mendorong orang untuk memilih dusta daripada 

jujur.  

Kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung tunai merupakan hal 

yang penting. Idealnya orang yang menerima bantuan langsung sementara 

masyarakat adalah orang benar-benar dikategorikan miskin dan harus memenuhi 

sembilan dari 14 kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.  Adapun 14 

kriteria yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh bantuan langsung sementara 

masyarakat yaitu: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter 

persegi untuk masing-masing anggota keluarga, 2. Jenis lantai bangunan tempat 

tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah, 3. Jenis dinding 

bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, 4. 

Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan 

keluarga lain, 5.  Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air 

tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan, 6. Sumber penerangan di rumah 

bukan listrik, 7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, 

arang, atau minyak tanah, 8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, 

susu, atau hanya sekali dalam seminggu, 9. Dalam setahun paling tidak hanya 

mampu membeli pakaian baru satu stel, 10. Makan dalam sehari hanya satu kali 

atau dua kali, 11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke 

puskesmas atau poliklinik, 12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah 

petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, 

tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan 

maksimal Rp600.000,00 setiap bulan, 13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD, 14. Tidak memiliki harta 

dengan nilai Rp500.000,00 seperti misalnya tabungan, perhiasan emas, TV 

berwarna, ternak, sepeda motor (kredit atau nonkredit), kapal motor, tanah, atau 

barang modal lainnya (Widodo, 2010). 

Kriteria di atas seharusnya dipenuhi oleh seseorang untuk menerima 

bantuan langsung. Namun realitanya ada indikasi penerima bantuan langsung 

yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau ketika mereka mengajukan 
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persyaratan untuk mendapatkan bantuan berlaku tidak jujur. Tidak sedikit para 

penerima bantuan langsung tunai yang dikategorikan berkecukupan, tetapi 

mendapat bantuan tersebut. Seperti dilansir Sidonews, bantuan langsung 

sementara masyarakat (BLSM) di kabupaten Jombang, Jawa Timur belum tepat 

sasaran karena warga yang berkecukupan justru mendapat BLSM, sebaliknya 

masyarakat miskin tidak mendapatkan kompensasi tersebut. Pada saat pembagian 

BLSM tampak sejumlah warga mengenakan perhiasan lengkap seperti kalung, 

dan gelang emas. Bahkan tak sedikit diantaranya yang datang dengan 

mengendarai sepeda motor. Kenyataan tersebut jelas menggambarkan adanya 

ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Penerima 

bantuan langsung semestinya berkarakter  jujur mengenai dirinya, sehingga 

mereka yang berkecukupan seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut.  

Kesenjangan mengenai apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi terkait 

kejujuran pada masyarakat penerima bantuan langsung sementara masyarakat 

menarik untuk diteliti karena relevan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran 

yang membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat 

mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono dkk. 2011:1). PPKn 

merupakan wadah dalam membentuk karakter bangsa termasuk karakter 

kejujuran. Selain itu penelitian mengenai karakter kejujuran juga terkait dengan 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS). Relevansi tersebut dapat dilihat dari visi, misi, maupun tujuannya. Visi 

Program Studi PPKn FKIP UMS di yaitu menjadi pusat pengembangan 

pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn dan serta Ketatanegaraan untuk 

membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi 

menuju masyarakat madani (Tim Penyusun Buku Panduan FKIP, 2013:138).  

Pada dasarnya PPKn bertujuan untuk membentuk moral bangsa sehingga 

memiliki karakter yang kuat. Kedudukan peneliti adalah sebagai mahasiswa PPKn 

FKIP UMS sehingga peneliti memiliki kewajiban berpartisipasi untuk membentuk 
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karakter bangsa yang kuat sebagaimana tertuang pada visi, misi, dan tujuan 

program studi PPKn FKIP UMS tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengenai 

karakter khususnya karakter jujur/ kejujuran, sehingga relevan dengan kedudukan 

peneliti sebagai mahasiswa program studi PPKn FKIP UMS. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Karakter Kejujuran (Studi 

Kasus pada Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Kwasen 

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permaslahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil penerima bantuan langsung sementara masyarakat di 

Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimanakah implementasi karakter kejujuran pada penerima bantuan 

langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan? 

3. Bagaimanakan kendala pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat 

di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan profil masyarakat penerima bantuan langsung 

sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi karakter kejujuran pada penerima 

bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan bantuan langsung sementara 

masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 
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METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Desa Kwasen kecamatan Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 

empat bulan, sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014. 

jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati serta 

mempertimbangkan asumsi dari pendapat orang lain yang disebut sebagai 

narasumber. Selain itu, bisa disebut juga sebagai penelitian naturalistik karena 

peneliti ingin meneliti tempat yang alamiah berdasarkan pandangan dari sumber 

data yang penuh makna. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa dan 

masyarakat miskin penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa 

Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

Objek dalam penelitian ini adalah karakter kejujuran pada penerima bantuan 

langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. Kejujuran dimaksud dipotret berdasarkan indikator menyatakan apa 

adanya, tidak curang, dan mengikuti peraturan yang berlaku. 

 

Sumber Data 

Sumber data diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan huruf p dari bahasa 

Inggris, diantaranya P (person) sumber data berupa orang, P (place) sumber data 

berupa tempat, P (paper) sumber data berupa simbol. Keterangan singkat untuk 

ketiganya adalah sebagai berikut: 

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 
lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 
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2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 
dan bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, 
warna dan lain-lain. sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju 
kendaraan dan lain sebagainya. 

3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 
angka, gambar atau simbol-simbol lain (Arikunto, 2010:172). 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi person atau 

narasumber, peristiwa (aktivitas), place atau tempat (lokasi), dan paper atau 

dokumen (arsip).  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana patokan di 

atas adalah narasumber (informan), tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. 

1. Narasumber atau informan.  

Informan adalah orang yang memberikan informasi, sumber informasi, 

sumber data atau dapat disebut juga subjek yang diteliti, karena bukan saja 

sebagai sumber data melainkan juga aktor atau pelaku yang ikut menentukan 

berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan 

(Suprayogo, 2003:163). 

Berdasarkan konsep narasumber atau informan yang sudah dituangkan di 

depan, maka informan serta data yang diperlukan dari masing-masing informan 

tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kepala desa  Kwasen, yaitu bertujuan untuk meminta ijin dalam pelaksanaan 

penelitian mengenai implementasi kejujuran pada penerima BLSM di Desa 

Kwsaen. 

b. Perangkat desa Kaur Pembangunan, yaitu bertujuan untuk meminta informasi 

mengenai pelaksanaan BLSM, membantu mengumpulkan data, daftar, jumlah 

atau identitas penerima BLSM di Desa Kwasen kecamatan Kesesi. 

c. Penerima bantuan angsung sementara masyarakat, yaitu bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai implementasi karakter kejujuran. 

d. Tetangga atau masyarakat sekitar, yaitu bertujuan untuk mendapatkan 

informasi kejujuran dari penerima BLSM. 
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2. Tempat atau lokasi 

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan 

penelitian merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi mengenai kondisi 

dari lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan diperoleh melalui sumber 

lokasinya (Suprayogo, 2003:164).  

Tempat atau lokasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

data adalah Kantor Desa Kwasen dan tempat tinggal penerima bantuan langsung 

sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data menegenai implementasi karakter 

kejujuran pada penerima BLSM di Desa Kwasen. 

3. Dokumen atau arsip. 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis 

seperti arsip data bas, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan 

yang berkaitan dengan suatu peristiwa (Suprayogo, 2003:164).  

Dokumen atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

penerima BLSM dan dokumen yang ada di kantor Desa Kwasen, yaitu arsip daftar 

penerima BLSM digunakan sebagai sumber data yang tepat dalam penelitian, dan 

foto-foto kegiatan serta kondisi rumah penerima BLSM. Dokumentasi 

dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

kejujuran penerima BLSM di Desa Kwasen Kecamatan kesesi Kabupaten 

Pekalongan. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Sesuai dengan karakteristik penelitian ini, maka teknik pengumpulan 

datanya adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penjelasan dan 

penggunaan dari macam-macam teknik pengumpulan data tersebut dipaparkan 

dalam uraian berikut ini. 

a. Teknik observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian yaitu 

observasi partisipasi, observasi terus terang atau tersamar, observasi tidak 

terstruktur dan observasi kelompok. Penelitian ini menggunakan observasi tidak 
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terstruktur karena fokus observasi  akan berkembang dalam kegiatan observasi 

berlangsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan observasi tempat 

tinggal penerima BLSM. Dari observasi ini dapat diketahui mengenai kejujuran 

dari penerima BLSM di Desa Kwasen Kecamatan kesesi Kabupaten Pekalongan 

b. Teknik wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur, peneliti tidak menggunkan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Wawancara diajukan kepada perangkat desa yaitu Kaur 

pembangunan untuk mengetahui data  penerima BLSM dan proses pelaksanaan 

BLSM di Desa Kwasen. Wawancara diajukan kepada penerima BLSM untuk 

mengetahui kejujuran penerima BLSM. Wawancara dilakukan kepada tetangga 

penerima BLSM untuk mengetahui informasi mengenai kehidupan penerima 

BLSM. 

c. Teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi arsip yang tersimpan di Desa Kwasen mengenai daftar jumlah penerima 

bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), identitas penerima BLSM, 

daftar penduduk miskin, profil dan monografi Desa Kwasen, Kesesi, Pekalongan. 

Instrumen pengumpul data terkait dengan teknik dan sumber dalam penelitian 

ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Instrumen Pengumpul Data Penelitian 

Sumber Data Teknik Pengumpulan 
Data 

Instrumen Pengumpulan 
Data 

Narasumber/ Informan Wawancara Kisi-kisi wawancara 
Peristiwa Observasi Kisi-kisi observasi 
Dokumen Telaah Dokumen Kisi-kisi telaah dokumen 

 

Teknik Analisis data 

Analisis data  penelitian ini dijabarkan sebagaimana uraian berikut: 

1. Pengumpulan data melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi 

dilaksanakan dengan cara mengadakn pengamatan terhadapap rumah atau 

lingkungan tempat tinggal masyarakat penerima bantuan langsung sementara 

masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 
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2. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan difokuskan pada masalah 

penelitian. 

3. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu analisis 

sehingga diperoleh suatu gambaran karakter kejujuran pada  penerima bantuan 

langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan. 

4. Berdasarkan gambaran mengenai karakter kejujujuran pada penerima bantuan 

langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Fokus penelitian ini adalah implementasi karakter kejujuran pada penerima 

bantuan langung tunai di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

Penanaman nilai-nilai nasionalisme pada keluarga etnis Tionghoa. Data dimaksud 

diperoleh dengan wawancara pada informan yaitu Kaur Pembanguna Desa 

Kwasen Bapak Gunawan, Keluarga bapak Tutur, Keluarga bapak Tambir, 

Keluarga bapak Sohirin dan Keluarga Bapak Warso. 

Penerima bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Kwasen adalah 

masyarakat kurang mampu. Implementasi katakter kejujuran dapat dilihat dari 

indikator kejujuran yang meliputi menyatakan apa adanya, tidak curang dan 

senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku. Meskipun di Desa Kwasen 

penerima bantuan langsung telah mengimplementasikan karakterjujur tetapi lain 

dengan perangkat desa yang terkadang melakukan kecurangan saat penilaian 

rumah tsngga miskin. 

 

SIMPULAN 

1) Menyatakan apa adanya dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal masing-

masing penerima BLSM. Tempat tinggal keluarga Bapak Tutur dan Bapak 

Tambir kondisi rumahnya lumayan baik tetapi untuk dinding tempat tinggal 

masih menggunkan tembok tanpa plester. Tempat tinggal Keluarga Bapak 

Sohirin cukup memprihatinkan, dindingnya masih menggunakan bambu 
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sdangkan lantainya masih menggunakan tanah. Kemudian keluarga Bapak 

Warso kondisinya cukup karena dindingnya sudah menggunakan tembok, 

lantainya juga sudah menggunakan keramik. 

2) Tidak curang dapat dilihat dari kondisi keadaan keluarga Bapak Tutur dan 

tambir, Bapak Sohirin serta Bapak Warso. Ketiga keluarga tersebut tidak 

memanipulasi keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada saat observasi 

penilaian rumah tangga miskin baik keluarga Bapak Tutur dan tambir, Bapak 

Sohirin serta Bapak Warso tidak memanipulasi keadaan. 

3) Senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku dapat diketahui bahwa setelah 

mendapatkan BLSM keluarga Bapak Tutur dan tambir, Bapak Sohirin serta 

Bapak Warso memberikan uang sejumlah RP100.000 untuk diberikan kepada 

warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM. 
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