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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa Cikadu terletak di Kp. Cijoged, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe 

Kabupaten Subang, Jawa Barat 41286. Dengan luas wilayah 4014 Ha, dengan 

ketinggian dari permukaan air laut 350 M, banyaknya curah hujan mencapai 

2400 AM/th, dan terdiri dari 42 RT, dan 11 RW, yang berbatasan dengan:  

sebelah Utara Desa Wanareja; sebelah Selatan Desa Cirangkong; sebelah 

Timur Desa Cimenteng, dan; sebelah Barat Desa Bantar Sari dan Desa Suka 

Hurip. (wawancara dengan Pak Ajat Kurnia selaku Sekertaris Desa Cikadu 

pada bulan September 2020). 

Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Cikadu 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki ada 3046 orang, dan jenis kelamin 

perempuan ada 2984 orang. Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan 

SD/Sederajat ada 1988 jiwa, SLTP ada 1069 jiwa, SLTA 421, Diploma (1,2,3,4) 

ada 9 jiwa, Sarjana (1,2,3) ada 42 orang, dan yang tidak pernah sekolah ada 

104 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dilihat dari jenis pekerjaannya adalah 

sebagai berikut: petani ada 1924 jiwa, pedagang ada 120 jiwa, PNS ada 24 jiwa, 

Guru ada 41 jiwa, Wiraswasta ada 17 jiwa, pensiunan ada 47 jiwa, supir ada 

33 jiwa, penjahit ada 9 jiwa, ojek motor ada 27 jiwa, pengrajin ada 7 jiwa, 

buruh tani ada 1687, dan perias rumah ada 2 jiwa. (Observasi pada tanggal 7 

September 2020) 
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Lembaga pendidikan yang ada di Desa Cikadu adalah tingkat PAUD, RA, 

MI, SD, SMP, dan SMK. Dengan rincian sebagai berikut PAUD (2 buah), RA 

(1 buah), MI (2 buah), SD (3 buah), SMP (1 buah) dan SMK (1 buah). Jumlah 

sarana yang ada di lembaga pendidikan Desa Cikadu ini sering bertambah 

sesuai dengan berjalannya waktu. Sarana ibadah yang ada di Desa Cikadu ialah 

Mesjid ada 29 buah, Majlis Taklim ada 7 buah dan mushola ada  3 buah. Hal 

ini dikarenakan seluruh masyarakat Desa Cikadu merupakan pemeluk agama 

Islam. (observasi pada bulan September 2020). 

Dilihat dari data di atas, mayoritas penduduk di Desa Cikadu adalah 

sebagai petani dan buruh tani. Umumnya seorang petani itu selalu kaya, karena 

banyaknya hasil tanaman yang ia peroleh. Namun, banyak petani di Desa 

cikadu yang masih berkecukupan. Hal ini terjadi, karena banyak petani yang 

menggadaikan lahannya untuk keinginan sesaat karena ingin terlihat sama 

dengan warga yang lainnya. selain itu, harga pupuk yang mahal, bayar 

penggarap tanahnya yang sulit dicari dan mahal, belum lagi jika terjadinya 

kemarau yang berkepanjangan. Banyak petani di Desa Cikadu yang tidak 

membajak lahan pertaniannya. Jika para petani tidak membajak ladangnya 

maka berimbas juga pada masyarakat sebagai buruh tani, mereka akan 

kesulitan untuk mencari pekerjaan dan sulit untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. 

Masyarakat Desa Cikadu dari tingkat pendidikan lulusan SD/Sederajat, 

jika hendak mencari pekerjaan di luar wilayahnya maka akan cukup kesulitan, 

rendahnya tingkat pendidikan di Desa Cikadu diakibatkan adanya kekurangan 



3 
 

 
 

dalam hal keuangan. Meskipun banyak sekolah yang meringankan biaya 

pendaftaran, tetapi kebutuhan yang lain seperti buku, baju, sepatu, tas dan 

lainnya cukup kesulitan karena banyaknya kebutuhan yang mereka anggap 

lebih penting daripada itu. Karena banyaknya beberapa faktor tersebut, 

mengakibatkan terjadinya kemiskinan di Desa Cikadu 

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang hadir 

ditengah-tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat di negara berkembang. 

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Dengan 

begitu, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan seseorang, kelompok 

atau keluarga yang tidak mampu sehingga akan menimbulkan menimbulkan 

masalah sosial lainnya. Menurut Kuncoro kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. 

(Rusnanto, 2015: 2) 

Kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya 

kesenjangan antara pendapatan di suatu daerah atau suatu negara. Selain itu, 

kemiskinan bisa mempengaruhi dalam sektor yang lain, yang mengakibatkan 

banyak terjadinya kesenjangan sosial dalam suatu wilayah. Bagi suatu daerah 

yang sudah terbiasa dengan keadaan yang serba kekurangan, akan beranggapan 

bahwa kemiskinan bukanlah permasalahan yang kompleks. Sehingga mereka 

tetap hidup dengan keadaan yang serba kekurangan dan tidak adanya usaha 

untuk mengatasi kemiskinan yang di alaminya. Yang mengakibatkan mereka 

terus berputar dalam lingkaran yang mereka buat. 
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Namun bagi masyarakat yang modern dengan pemikiran yang rumit, 

kemiskinan merupakan masalah sosial. Mereka beranggapan orang yang 

miskin bukanlah orang yang tidak punya pakaian, rumah atau sejenisnya, tetapi 

orang miskin bagi mereka adalah orang yang merasa kurang dengan harta 

benda yang dimilikinya, sehingga tidak bisa menyeimbangkan dengan keadaan 

sekitar yang sudah memiliki berbagai benda dan peralatan rumah tangganya.  

Chambers menyatakan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan 

khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, adalah 

sebagai berikut: pertama, pandangan kelompok ekonomi politik. Yang 

mengartikan  penyebab kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh hasil 

pengkonsentrasian kekuasaan dan kekayaan. Kedua, pandangan kelompok 

ekologi, memandang bahwa kemiskinan yang terjadi diperdesaan diakibatkan 

oleh tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya alam dan 

lingkungannya. Hal ini mengakibatkan lahan pertanian semakin sempit, 

sehingga upah akan menurun dan akan banyaknya pengangguran. Sachs juga 

menyatakan bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh modal yang kurang. 

Diantara modal tersebut adalah: Sumber daya manusia (SDM), bisnis, 

infrastuktur, Sumber daya alam, kelembagaan publik dan pengetahuan. (Nanga, 

dkk. 2018: 14) 

Masalah kemiskinan saling berkaitan dengan pendidikan dan juga 

kesehatan. Dengan banyakya masyarakat miskin terutama keluarga yang tidak 

memiliki penghasilan yang cukup, jutaan anak banyak yang tidak bisa 

melanjutkan sekolahnya atau bahkan tidak sempat masuk sekolah, dan banyak 
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anak-anak yang kekurangan gizi. Hal ini disebabkan kurangnya tabungan 

untuk membiayai pendidikan serta kesehatan anaknya. Apalagi adanya wabah 

Covid-19 yang meyebar hampir diseluruh dunia yang mengakibatkan beberapa 

pekerjaan terhambat. Sehingga menimbulkan masalah sosial yang lainnya 

seperti  kekerasan sosial dan kejahatan sosial. 

Melihat permasalahan kemiskinan di Indonesia kementrian sosial 

mengeluarkan Program Keluarga Harapan untuk meminimalisir permasalahan 

ekonomi. Program ini merupakan program perlindungan sosial yang diberikan 

kepada masyarakat miskin teutama ibu hamil, yang mempunyai balita dan anak 

sekolah yakni berupa bantuan tunai. Bantuan diberikan kepada masyarakat 

yang memenuhi syarat sebagai berikut: apabila ibu hamil dan balita hendaknya 

selalu memeriksa kesehatannya, dan bagi anak yang sedang sekolah tidak boleh 

putus sekolah. 

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sejak tahun 2007 yang 

pada awalnya dikenal sebagai bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Program 

bantuan tunai ini dilakukan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga 

dilakukan di beberapa negara yang dikenal dengan sebutan Conditional Cash 

Transfer (CCT), dan cukup berhasil dalam menangani penanggulangan 

kemiskinan.   

Dengan adanya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di 

indonesia, sehingga menghasilkan penurunan angka kemiskinan di indonesia 

dari 60 persen pada tahun 1970, hingga tembus pada angka 9,82 persen pada 
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maret 2018, dan juga turun kembali menjadi 9,66 persen pada september 2018. 

(Nanga, dkk., 2018: 2) 

PKH dijalankan berdasarkan UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial, UU No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 

Perpres No.15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memiliki 

kualifikasi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan diutamakan bagi 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki ibu hamil, anak usia 

dini serta meiliki anak yang belum lulus SMA. 

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, karena dilihat dari tujuannya untuk menciptakan 

perubahan secara mandiri bagi keluarga penerima dan sebagainya, 

menyinggung perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan 

sosial masyarakat. Rendahnya pernghasilan suatu keluarga dapat 

mengakibatkan tidak mampu melakukan pengecekan kesehatan dan 

melanjutkan pendidikan. 

Sejak adanya program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Cikadu 

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang masyarakatnya sudah ada yang 

menerima bantuan tersebut, karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

rendah dengan ditandai banyaknya masyarakat miskin, anak putus sekolah dan 

sejenisnya. Setelah menerima bantuan ini beberapa masyarakat Desa Cikadu 

terbantu dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya, pendidikan serta 
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kesehatannya. Di samping itu, beberapa masyarakat ada yang tidak tepat dalam 

menggunakan dana dari Program Keluarga Harapan tersebut. 

Dengan adanya beberapa permasalahan dalam Program Keluarga 

Harapan ini, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara 

mendalam mengapa hal demikian bisa terjadi. Maka perlu diketahui strategi 

yang digunakan pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera untuk kedepannya. Dengan demikian penelitian ini dituangkan dalam 

bentuk karya ilmiah yang berjudul “Strategi pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikadu Kecamatan 

Cijambe Kabupaten Subang” 

B. Rumusan Masalah Penelitian   

Fokus penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi Desa Cikadu yang 

berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan latar 

belakang di atas, rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cikadu 

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang? 

2. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai dari Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe 

Kabupaten Subang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cikadu 

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang 

2. Untuk Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Cikadu  

3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari Program Keluarga 

Harapan(PKH) di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mata kuliah 

Pekerjaan dan Layanan Sosial dan Sosiologi Pembangunan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga 

Harapan dan tepat dalam penyampaian bantuan tersebut. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan masyarakat dapat berbuat jujur dalam 

pengelolaan uang dari bantuan tersebut.  
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E. Landasan Pemikiran 

1. Landasa Teoris 

a. Strategi 

Secara umum Strategi memiliki arti sebagai suatu garis haluan 

dalam bertindak untuk menggapai sasaran yang sudah ditentukan 

sebelumnya, istilah strategi berasal dari kata benda atau kata kerja 

dalam bahasa yunani, sebagai kata benda, strategos merupakan suatu 

gabungan dari kata stratos (militer) dan ago yang berarti memimpin, 

sedangkan dalam kata kerja strateto berarti merencanakan (to plan). 

(Rahmat, 2019: 2) 

Menurut Fred R David mendefinisikan manajemen strategi 

sebagai ilmu dan seni dalam merumuskan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi suatu keputusan dalam organisasi untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. (Novianto, 2019 :13) 

Menurut J. L. Thompson dalam Purwanto (oliver, 2001: 2) 

mengemukakan bahwa strategi merupakan sebuah cara untuk 

mendapatkan suatu hasil akhir. Hasil akhir ini menyangkut sasaran 

dan tujuan dari organisasi. Strategi ada yang termasuk dalam strategi 

luas yang menyangkut seluruh organisasi dan ada juga stategi 

kompetitif yakni untuk masing-masing dari organisasi. 

Menurut Sukristono strategi merupakan suatu proses penentuan 

rencana dari para pemimpin pusat yang bertujuan untuk jangka 

panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya 
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bagaimana tujuan dapat tercapai. Dan definisi strategi secara khusus 

dijelaskan oleh pakar  Stategi itu sendiri yakni , Hamel dan Prahalad 

menyatakan bahwa strategi merupakan suatu tindakan yanag bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta 

senantiasa dilakukan berdasarkan pndangan tentang apa yang 

diharapkan pada masa depan. Maka dari itu, strategi biasanya 

dilakukan berdasarkan dari apa yang dapat terjadi bukan dari apa yang 

terjadi. (Umar, 2001: 3) 

Pengertian strategi jika dilihat dari perspektif manajemen 

merupakan upaya pengembangan sebuah organisasi atau 

institusidalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk mencapai 

sebuah pencapaian dari sasaran atau tujuan organisasi tersebut. 

Strategi dibutuhkan karena adanya suatu perkembangan dalam 

masyarakat, kemajuan dalam teknologi serta tuntutan pasar secara 

keseluruhan. (Tangkilisan, 2005: 256) 

b. Pemerintah 

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki 

kekuasaan dalam membuat dan menerapkan hukum dan undang-

undang diwilayah tertentu. Menurut Woodrow Wilson pemerintah 

merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu 

berhubungan dengan pengorganisasian kekuatan militer atau angkatan 

bersenjata, tetapi dua atau sekian kelompok dari banyaknya macam 

kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk 
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mewwujudkan maksud mereka dengan memberikan k22eterangan 

bagi urusan umum kemasyarakatan. (Subagyo, dll., 2018: 50) 

Ada begitu banyak penelitian mengenai Pemerintahan. Utrech 

(Sabon,  2019: 54)menyebutkan ada tiga pengertian mengenai 

pemerintahan yaitu: 

1) Pemerintah dalam arti luas yang meliputi badan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, termasuk semua badan kenegaraan yang 

menyelenggarakan semua kesejahteraan umum. 

2) Pemerintah dalam arti gabungan yakni badan kenegaraan 

tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah 

di suatu wilayah tertentu. 

3) Pemerintah dalam arti kepala eksekutif yakni presiden atau 

perdana menteri, bersama-sama dengan mentrinya disebut juga 

dengan organ eksekutif atau kabinet. 

c. Keluarga 

Keluarga merupakan sebuah konsep yang multidimensi. Menurut 

Koerner dan Fitzpatrick mendefinisikan keluarga dalam tiga sudut 

yaitu: Pertama, Definisi Struktural mendefinisikan keluarga 

berdasarkan kehadiran atau ketidakhadirannya anggota keluarga. 

Kedua, Definisi fungsional, mendefinikan keluarga dari penekanan 

pada terpenuhinya fungsi-fungsi dan tugas-tugas psikososial. Ketiga, 

definisi transaksional yakni mendefinisikan keluarga sebagai 
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kelompok yang mengembangkan keintiman-keintiman melalui 

perilaku yang menimbulkan rasa kekeluargaan. (Lestari, 2012: 5) 

Keluarga menurut Burgess merupakan suatu kumpulan individu 

yang terikat  oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi, anggota 

rumah yang tinggal dalam satu atap (Rumah), adanya komunikasi dan 

interaksi yang sesuai dengan perannya masing-masing. serta 

menurunkan kebiasaan dan budaya yang diturunkan secara umum dan 

dipraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tersendiri. 

(Clara dan Wardani, 2020: 10) 

Keluarga merupakan suatu kumpulan atau kelompok masyarakat 

yang hidup bersamaan sebagai satu kesatuan terkecil dalam 

masyarakat yang biasanya memiliki hubungan darah atau ikatan yang 

lainnya. Serta diam dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala 

keluarga. Dalam konsep sosiologi, keluarga merupakan satu kesatuan 

terkecil dalam masyarakat yang memegang peran kehidupan dalam 

suatu masyarakat.(Clara dan Wardani, 2020: 32) 

Menurut Sayyid Quthb (Suharto, 2011: 25) menjelaskan bahwa 

keluarga merupakan panti asuhan alami yang memiliki tugas untuk 

memelihara serta menjaga keturunan-keturunannya yang sedang 

tumbuh, serta mengembangkan akal, fikir dan juwanya. Dan dalam 

keluarga juga  mereka berhak mendapatkan kasih sayang, rasa cinta 

yang senasib dan seperjuangan, serta mereka dapat terbentuk dengan 

bentukan yang menyertainya. Dengan adanya keluarga mereka dapat 
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menguak kehdupan, berinteraksi dengan kehidupan dan dapat 

menafsirkan kehidupan. 

Untuk memenuhi keluarga yang teladan, dapat mencontoh 

keluarga Nabi Ibrahim menurut K.H. Dr. Didin Hafidhuddin (Suharto, 

2011: 26) yakni sebagai berikut: 

1) Memiliki visi dan misi yang jelas, yakni saling memelihara dan 

menjaga dalam ketaatan pada Allah SWT 

2) Senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT. 

3) Membangun sebuah keyakinan akan turunnya pertolongan Allah 

SWT 

Keluarga memiliki peran utama dalam kemajuan agama Islam, 

yakni sebagai berikut (Rizam, 2018: 35-40): 

1) Peran yang pertama adalah menanamkan ajaran islam untuk 

mencetak generasi islam yang shalih dan shalihah.  

2) Memberikan rasa tenang kepada orang-orang terdekat dalam 

keluarga. Dalam hal ini keluarga bisa dijadikan tempat untuk 

mencurahkan isi hati dan segala kegundahan yang sedang dialami. 

3) Dapat menjaga keluarga dari siksaan api neraka. 

4) Saling menjaga kemuliaan dan wibawa satu sama lain. 

5) Dapat melanjutkan keturunan 

d. Program Keluarga Harapan 

Program Keuarga Harapan (PKH) merupakan program 

perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai 
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kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dan bagi anggota 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) diwajibkan menggunakan persyaratan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan jangka pendek 

mengurangi beban RTSM dan tujuan jangka panjang diharapkan 

dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. (Komunikasi dan 

informasi, 2011: 18-19) 

Sasaran dari PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan 

serta terdaftar dalam data terpadu program fakir miskin, yakni yang 

memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan atau kesejahteraan 

sosial. Sasaran tersebut memiliki kriteria dalam komponen-komponen 

tersebut yakni sebagai berikut: pertama, kriteria dalam komponen 

kesehatan yakni meliputi ibu hamil dan anak yang berusia 0 sampai 

dengan 6 tahun. Kedua, kriteria dalam komponen pendidikan meliputi: 

anak SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat dan 

anak usia enam tahun sampai dengan dua puluh satu tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dan Ketiga, kriteria 

dalam komponen kesejahteraan meliputi: lanjut usia mulai dari enam 

puluh tahun dan penyandang disabilitas. (Kementrian Sosial, 2019: 25) 

e. Kesejahteraan Masyarakat 

Kata kesejahteraan terbentuk dari kata sejahtera, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, “Sejahtera berarti aman, sentosa, dan 

makmur, selamat dari segala bentuk gangguan, kesukaran dan 

sebagainya”. Dengan demikian kesejahteraaan sosial merupakan 
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suatu keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni aman secara sosial, 

terpenuhinya segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai macam 

masalah sosial. (Ghafur. 2011) 

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 

suatu aktivitas yang terorganisir dan diselenggarakan baik oleh 

lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang 

bertujuan untuk mencegah, memberikan kontribusi atau mengatasi 

suatu permasalahan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup individu, 

kelompok, atau mayarakat. (Suharto, 2014: 2) 

Menurut Isbani Rukminto Adi (Aryo dan Lubis, 2014: 2-3) 

menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu 

terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangkan pikiran serta 

metodologi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas 

hidup, melalui pengelolaan masalah sosial, adanya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, dan adanya pemaksimalan kesmpatan bagi 

anggota masyarakat untuk berkembang.  

Menurut Miftah Huda (Ghofur, dkk., 2012: 6) kesejahteraan 

merupakan segala usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan pada konteks 

sosialnya. Yang didalamnya terdapat umur, kebijakan, dan pelayanan 

yang dalam arti luas berkaitan dengan berbagai kehidupan dalam 

suatu masyarakat, seperti pendapatan masyarakat, kesehatan, jaminan 

sosial, pendidikan dan sebagainya. 
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Kesejahteraan sosial merupakan suatu isu dalam kehidupan yang 

tidak ada habisnya sepanjang masa dan dibicarakan oleh individu, 

masyarakat bahkan setiap bangsa didunia mencita-citakan sebuah 

kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diperoleh jika sistem sosial dan 

ekosistem berinteraksi secara wajar, maksudnya berinteraksi yang 

berlangsung dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan nilai dan 

norma yang ada dalam sistem sosial dan ekosistem tersebut. 

(Rachman, 2017: 7-8) 

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 

2009 Tentang kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiaritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan dapat mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Sumami, dkk., 2020: 48). 

Bentuk-bentuk kesejahteraan dapat diukur dari perasaan masyarakat 

terhadap pemenuhan kebutuhan fisik, dapat merasakan aman dan 

tentram disayangi dan dicintai, dan dapat merasakan kenyamanan. 

(Khomsan, dkk., 2015: 63) 

Menurut Suharto (Khiyaroh, 2017 :13) Kesejahteraan sosial pada 

intinya mencakup pada konsep antara lain: kondisi kehidupan atau 

keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan 

sosial. Dengan demikian secara umum, kesejahteraan sosial sering 

diartikan sebagai suatu keadaan yang sejahtera dengan terpenuhinya 

berbagai kebutuhan hidup, terutama pada hal-hal yang mendasar 
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seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, serta perawatan 

kesehatan.  

Menurut Todaro (Hidayat, 2014) menyatakan bahwa kesejahteraan 

masyarakat menengah kebawah dapat dicerminkan melalui tingkat hidup 

masyarakat. yang ditandai dengan terbebasnya dari kemiskinan, 

peningkatan kesehatan ke arah yang lebih baik, perolehan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, serta adanya peningkatan dalam 

produktifitas masyarakat.  

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh pengertian dan 

kesanggupannya dalam melaksanakan pelayanan keluarga berencana. 

Dengan menerima pelaksanaan keluarga berencana yang merupakan 

salah satu kebutuhan dalam keluarga. Sehingga kesejahteraan 

keluarga akan meningkat dan dapat dipertahankan dengan demikian 

kualitas keluarga akan semakin membaik. (Manuaba, dkk., 2003: 903).  

2. Kerangka Konseptual 
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F. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Nur Auliah tahun 2017, yang 

berjudul Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat : Studi deskriptif program PKH 

di desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. penelitiannya 

menggunakan penelitian kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitiannya menjelaskan peran dari PKH dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat dengan adanya posyandu serta meningkatkan pendidikan yang 

ada di Desa Bojong, serta adanya proses dalam pelaksanaan PKH yang 

diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta, orang yang mendapat 

bantuan dan besar bantuan yang didapatkan oleh para penerima, serta 

menemukan bahwa peran pemerintahan dan PKH saling 

berkesinambungan dalam kesejahteraan sosial. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh lilis Nuraeni pada tahun 2018, yang 

berjudul Peran Perogram Keluarga Harapan (PKH) dalam Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Sukamaju 

Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya) penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. hasil dari penelitian tersebut adalah 

pelaksanaan program PKH yang sesuai dengan aturan yang ada dalam 

program tersebut, yakni validasi data, pertemuan awal, pertemuan 

kelompok, verifikasi pendidikan, verifikasi kesehatan, dan pemutahiran. 

Dari hasil penelitiannya juga terdapat peran dari program PKH sangat 

membantu dalam bidang pendidikan dan kesehatan 
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3. Penelitian yang dilakukan Eky Risqian pada tahun 2020, yang berjudul 

Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin 

di Kabupaten Pekalongan: Studi kasusdi Kecamatan Probolinggo. Hasil 

penelitian yang di dapat dari penelitian tersebut adalah bentuk bantuan 

PKH berupa uang tunai dan bantuan jaminan kesehatan, pendidikan serta 

bantuan non tunai seperti beras, gula minyak goreng dan lainnya. Peran 

pendamping masyarakat serta dampaknya PKH terhadap keluarga miskin, 

sebagian ada yang terbantu dalam bidang kesehatan dan pendidikan namun 

disisi lain ada masyarakat yang bermental miskin dan masih 

mengharapkan bantuan dari pemerintah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Marnah, Husaini, dan Bahrul Ilmi pada 

tahun 2016, yang berjudul Analisis Perilaku Masyarakat Dalam 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kecamatan Paminggir. Penelitian ini mengunakan jenis 

penelitian kualitatif, dengan hasil diperoleh dari penelitian ini adalah 

bagaimana masyarakat memanfaatkan pasilitas pelayanan dengan adanya 

beberapa faktor pendorong seperti faktor predisposisi yang meliputi 

pengetahuan, keyakinan, pengalaman, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya 

peserta PKH dalam pelayanan Kesehatan. Selain itu ada juga faktor 

pendorong dan faktor pemungkin yang mendukung peserta dalam 

memanfaatkan layanan kesehatan masyarakat. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati dn Bagus Kisworo pada 

tahun 2017, yang berjudul Peran Pendampingan dalam Pemberdayaan 
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Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah 

pendamping masyarakat memiliki empat peran yang diantaranya peran 

fasilitatif, pendidik, perwakilan, dan teknis.  

 Dari lima penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan kelima penelitian 

diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah latar tempat 

dan waktu serta teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalahnya, 

sehingga pemaparan dari keefektifan dan respon masyarakat terhadap peneliti 

akan berbeda. Sedangkan persamaannya yakni dalam jenis data yang 

digunakan, serta subjek penelitiannya yakni mengenai PKH.  

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Cikadu Kecamatan 

Cijambe Kabupaten Subang, dengan pertimbangan bahwa lokasi ini 

merupakan salah satu contoh yang melaksanakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang berjalan hingga saat ini, akan tetapi masyarakat yang 

tergolong miskin cukup banyak. Lokasi ini pula, dipandang baik untuk 

mengungkapkan data-data yang hendak diteliti. Dengan demikian, peneliti 

dapat menemukan objek yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, serta dapat menemukan sumber data yang peneliti butuhkan. 

2. Paradigma dan Pendekatan 
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 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

paradigma konstruktivisme dan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut 

Sukmadinata paradigma konstruktivisme merupakan suatu kenyataan 

yang berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial 

yang ditafsirkan oleh masing-masing individu. (Siyoto dan Sodik. 2015: 

29). Menurut Sugiono, deskriptif merupakan suatu masalah yang 

memandu penelitian untuk menggambarkan situasi sosial secara 

menyeluruh, luas serta mendalam (Sadiah, 2015: 19). Dengan 

menggunakan paradigma ini peneliti adalah instrumen yang melakukan 

penggalian data tanpa diwakilkan kepada orang lain. Dan dengan 

menggunakan pendekatan ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di Desa Cikadu Kabupaten Subang dideskripsikan dalam sebuah 

laporan dengan bentuk narasi dan argumentasi. 

3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

suatu objek yang alamiah, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci. 

(Sugiyono, 2015: 15) 

 Dengan menggunakan metode ini, peneliti menjelaskan keadaan 

objek yang diteliti sesuai dengan fakta dilapangan tanpa adanya 

penambahan atau pengurangan, hanya analisis yang sesuai dengan empiris. 

Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji masyarakat di desa Cikadu secara 

mendalam dengan melakukan wawancara, observasi dan sejenisnya untuk 
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memperoleh suatu data dari Program Keluarga Harapan, tanpa 

menggunakan banyak angka dan perhitungan.  

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Strauss dan Corbin dalam (Salim dan Syahrum, 2012: 41) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan prosedur 

penelitiannya tidak menggunakan prosedur statistik. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang 

kehidupan seseorang, cerita, tingkah laku dan juga tentang fungsi 

organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. 

Dengan menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan 

jenis data ini, peneliti dapat mengkaji mengenai kehidupan 

masyarakat secara mendalam, tingkah laku masyarakat serta 

penomena yang sedang berlangsung di Desa Cikadu. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari 

narasumber. Sehingga untuk mendapatkana data primer tersebut 

peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi kepada 

Kepala Desa Cikadu, Pendamping PKH di Desa Cikadu, serta 

Masyarakat yang menerima bantuan dari PKH tersebut. 

2) Data Skunder 
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 Data skunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini 

bisa diperoleh dari buku, jurnal, tesis, Skripsi disertasi dan 

lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

 Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan yang 

sistematik terhadap suatu gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan 

secara langsung. Observasi dilakukan agar peneliti dapat melihat 

bagaimana tingkah laku masyarakat yang ada di Desa Cikadu serta 

dapat melihat kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat sebagai 

bahan dukungan dalam penelitian. Sehingga, peneliti langsung terjun 

kelapangan untuk melihat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab antar dua 

orang atau lebih, saling berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 

suatu permasalahan tertentu (Sadiah, 2015: 88). Dalam proses ini 

peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Cikadu 

yang menerima bantuan PKH dengan mengambil sampel 10 orang, 

Pendamping PKH dan kepada aparat desa selaku penanggungjawab 

dari program Keluarga Harapan sebagai narasumber, dengan 



24 
 

 
 

mengajukan pertanyaan yang bersangkutan dengan masalah 

penelitian.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dari observasi 

dan wawancara. Data yang diperoleh bisa didapat dari buku, majalah, 

dan lain sebagainya. 

6. Teknik Penentuan Keabsahan 

 Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu pemeriksaan 

dengan berbagai cara dalam pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan dengan kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang dapat 

digunakan, yaitu: teknik kredibilitas (kepercayaan), trasperabilitas, 

dependabilitas dan konfirmabilitas. 

7. Teknik Analisis Data 

 Analisis Data merupakan proses mencari atau menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari wawancara, hasil lapangan, dan bahan-

bahan yang lainnya. (Sadiah, 2015: 92). Analisis data yang digunakan 

peneliti yakni analysis interactive model dari M.B. Milles & A.M. 

Huberman (Hardani, dkk., 2020: 175), dengan membagi langkah-langkah 

analisis data dengan beberapa bagian, yakni sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara, hasil 

observasi serta berbagai dokumen yang sesuai dengan masalah 

penelitian yang kemudian dikembangkan melalui data berikutnya. 
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b. Reduksi Data 

Dalam proses reduksi data, dilakukan pencatatan yang ada 

dilapangan dan dirangkum mencari hal-hal penting yang dapat 

mengungkapkan tema permasalahan. Catatan yang diperoleh secara 

deskripsi dari lapangan, hasilnya disusun dalam bentuk refleksi atau 

ditulis/diketik dalam bentuk laporan atau  uraian yang terperinci. 

c. Kategorisasi 

Mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus 

permasalahan yang diteliti, atau data lapangan yang tebal, data yang 

bertumpuk-tumpuk dan dengan sendirinya akan sukar untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat. Dan peneliti diusahakan membuat 

berbagai matriks, grafik, network dan chart. 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah mengambil mengambil kesimpulan 

dan verifikasi data. Setelah semua data terkumpul secara lengkap 

maka dilakukan penarikan kesimpulan agar mempermudah dalam 

penguasaan data.


