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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang    

 Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh 

pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya 

kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama 

dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai 

mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk 

membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. 

Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. 

Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak 

memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi 

kesehatan yang buruk.  

 Menurut Salim (Syani 2007: 190), kemiskinan lazimnya dilukiskan 

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. 

Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak 

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

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

kebutuhan dasar tersebut terlihat jelas bahwa pemenuhan kebutuhan dasarpun 

tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan sehari hari, sedangkan pendidikan dan 

kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kehidupan 

yang layak. 

 Kemiskinana yang terjadi dalam satu negara memang perlu dilihat sebagai 

suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat 
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banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

kemiskinan, antara lain kemiskinan bisa dikaitkan sebagai kekurangan materi 

seperti kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan maupun sedikitnya 

lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran yang berpengaruh 

terhadapa kemiskinan. Ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan pangan pada akhirnya berpengaruh terhadapa ketidak mampuan 

memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini menyebabkan adanya penurunan tingkat 

kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, kemiskinan juga 

mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan 

pendidikanya. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat 

semakin tidak mampu bersaing dalam angkatan kerja. Pada akhirnya 

terciptalah pengangguran, dan masyarakat miskin tidak dapat keluar dari 

lingkar kemiskinan. 

 Berdasarkan Undang-Undang NO. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 

yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau 

sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahaan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan 

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak 

untuk berpartisispasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial politik. 

Laporan bidang kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian 

bidang kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi 
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yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi 

pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. 

 Hasil penelitian, Nurfahira Syamsir (2014) dalam penelitianya yang 

berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan” 

menyimpulkan bahwa dengan digulirkanya Program Keluarga Harapan ini 

telah membuka kesadaran RTSM di Kecamatan Tamalate bahwa miskin itu 

tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu memberikan 

motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. PKH pendidikan 

memberikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak 

dari RTSM di layanan pendidikan.  

 Peneliti, Depi Putri (2014) dalam penelitianya yang berjudul “Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan 

Rumah Tangga Sangat Miskin” menyimpulkan bahwa Program Keluarga 

Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang efektif dalam 

meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga Rumah Tangga Sangat 

Miskin (RTSM), mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan 

anak. 

 Peneliti, Ganang Dibya Angkasa (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan” 

menyimpulkan dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan standard dan 

tujuan yang sudah di tetapkan, yaitu masih ditemukanya permasalahan 

masyarakat yang belum menunjukan adanya peningkatan ekonomi. Sasaran 

dari kebijakan masih belum tepat karena masih ditemui ada masyarakat yang 
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tidak masuk kriteria dan ada juga masyarakat yang masuk kriteria tapi tidak 

terdaftar dalam Program Keluarga Harapan. 

 Peneliti, Dylia Carolina Bangun (2016) dalam penelitianya yang berjudul 

“Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib 

Belajar 9 tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin” menyimpulkan 

dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan 

partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi anak Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sejahu ini 

masih belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatakan 

partisispasi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sooko.  

 Peneliti, Enza Resdiana (2015) dalam penelitianya yang berjudul 

“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas 

pendidikan Keluarga Sangat Miskin” secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai 

dengan tujuan program meskipun dalam penerapanya harus ada yang 

disempuranakan agar implementasi kebijakan ini lebih menyeluruh dan 

menyentuh kepada semua masyarakat. 

 Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu adalah menjelaskan 

tentang keberhasilan Program Keluarga Harapan di bidang pendidikan yaitu. 

Kesadaraan para RTSM terbukti dengan selalu memberikan motivasi kepada 

anak-anak agar rajin kesekolah. PKH pendidikan memberikan dampak besar 

terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak dari RTSM di layanan 

pendidikan. Salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan 

ibu hamil, kesehatan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), 
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mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendidikan anak. Hal ini terbukti 

bahwa PKH, baik aspek kesehatan maupun aspek pendidikan, sudah berjalan 

dengan baik, dapat dilihat dari proses pelaksanaanya sudah berjalan dengan 

sesuai harapan pemerintah, meskipun diawal program terjadi beberapa 

masalah sektor kesehatan. Namun, sampai saat ini program tersebut sudah 

semakin baik dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

 Sedangakan untuk perbedaan dengan peneliti terdahulu, perbedaanya 

teletak pada kriteria dan kinerja. Masih belum sesuai dengan standard dan 

tujuan yang sudah ditetepakan, Yaitu masih ditemukanya permaslahan 

masyarakat yang belum dapat menunjukan adanya peningkatan ekonomi. 

Sasaran dari kebijakan masih belum tepat sasaran karena masih ditemui ada 

masyarakat yang tidak masuk kriteria dan juga ada masyarakat yang masuk 

kriteria tapi tidak terdaftar Program Keluarga Harapan. Kinerja dari para 

pendamping pun dinilai masih sangat kurang dalam menangani beberapa 

persoalan yang ada dilingkungan anggota RTSM. Jika saja program ini dapat 

dijalankan dengan baik tentunya akan sangat menguntungkan bagi anak 

RTSM dan juga bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan terutama 

dalam dunia pendidikan. 

 Pelaksanaan PKH di Kabupaten Malang di mulai sejak Bulan Oktober 

2013, berdasrkan Keputusan Direktur Jendral Jamninan Sosial pada 

Kementrian Sosial Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2014 nomor: 

22/LJS/02/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan 

PKH di Provinsi Pelaksanaan PKH sejak dilaksanakan di Kabupaten Malang 

pada Bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan November 2014 di 390 
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Desa/Kelurahan pada 33 Kecamatan, dengan dukungan tenaga teknisi 3 

operator dan 127 pendamping PKH. 

 Di Desa Ngenep, Kecamatan KarangPloso terdapat 406 KPM (data 

diperoleh dari UPPKH Kecamatan Karangploso 2019 ) yang mendapat 

bantuan Program Keluarga Harapan di bidang pendidikan. Jumlah anak yang 

menempuh pendidikan yaitu 304 orang, yang terdiri dari 173 orang SD, 90 

orang SMP dan 41 orang SMA. Penelitian ini akan mendiskripsikan 

implementasi PKH di Kecamatan Karangploso Desa Ngenep dengan Judul  

“Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Desa 

Ngenep Kecamatan Karangploso.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan 

di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso? 

2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung implementasi 

program keluarga harapan bidang pendidikan di Desa Ngenep 

kecamatan  Karangploso? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program keluarga harapan 

bidang pendidikan yang dilaksanakan di Desa Ngenep Kecamatan 

Karangploso.  
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2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung 

implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan di Desa 

Ngenep Kecamatan Karangploso. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan 

temuan baru yang akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang impelemtasi program keluarga harapan bidang 

pendidikan. 

2. Manfaat Paraktis  

 Bagi pemerintah setempat, dapat memberikan masukan positif 

bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan, dapat pula 

dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabuapten Malang 

untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. 

1.5 Ruang Lingkup 

 Untuk memeperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang maka diperlukan suatu batasan 

masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini yaitu hanya pada ruang lingkup seputar implementasi 

program keluarga harapan bidang pendidikan.  
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1. Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada kegiatan Pogram Keluarga 

Harapan di bidang pendidikan. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat 

fokus dalam satu bagian sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, 

dan mendalam. 

2. Bagaimana dampak implementasi program keluarga harapan di bidang 

pendidikan.  

 


