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ABSTRAK 

ANALISIS PELAKSANAA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPMP-MP) DALAM 

MEMBENTUK KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN                       

PADA DESA CANDIREJO KECAMATAN PASIR                                             

PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

Kartini                                                                                                             

11375205172 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan dan hambatan-hambatan didalam Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP). Penelitian ini 

dilaksanakan pada Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 orang dengan analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) sudah berjalan dalam katagori yang 

baik didalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan 

masyarakat pada Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

Riau. Efektifnya program yang dibentuk oleh pemerintah ini akan memiliki dampak 

dalam meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga kesejateraan dapat 

dicapai dengan maksimal. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat didalam 

melakukan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPMP-MP) dalam membentuk kegiatan simpan pinjam perempuan, 

adapun hambatan-hhambatan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan adalah masih belum optimal masyarakat dalam menjalankan program 

simpan pinjam perempuan yang dibentuk didalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP), kurangnya pelatihan 

yang diberikan sehingga pengelolaan program yang terbentuk belum berjalan 

secara maksimal serta rendahnya pertisipasi masyarakat Desa Candirejo Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang disebabkan rendahnya minat dalam 

mengikuti program yang dibentuk. 

Kata Kunci : Pelaksanaan Dan Faktor Penghambat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah 

indonesia,kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam 

pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan,kekurangan tabungan, 

kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapanganan pekerjaan, kurangnya 

jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatkan arus urbanisasi ke 

kota, dan kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang dan papan secara terbatas. Diantara himpitan kesulitan kehidupan yang 

lain, kemiskinan merupakan problem utama yang harus dan setidaknya segera 

menjadi agenda utama yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Tidak dipungkiri 

bahwa sinergi diantara kedua bela pihak antara masyarakat dan pemerintah harus 

berjalan dengan harmonis dan feed back (timbal balik) yang sempurna juga dalam 

proses pengetasan permasalahannya. Membahas profil masyarakat pastilah tidak 

terlepas dari mayoritas masalh kemiskinan yang menjadikannya sebagai aspek 

paling dominan masyarakat. 

 Masalah kemiskinan ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh 

pemerintahan pusat maupun daerah. Untuk itu dituntut peran pemerintah agar lebih 

aktif dalam memberikan perhatian dalam upaya pengetasan kemiskinan yang ada 

di indonesia saat ini. Setelah kemiskinan dapat diprotret secara akurat, strategi anti 

kemiskinan dapat dikembangkan. Strstegi tersebut sebaiknya menyentuh 

pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara 
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terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan daerah tidak lagi 

bersifat selalu menerima dan seragam dari pemerintah pusat dan pemeritah daerah 

yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai 

dengan aspirasi, potensi, sosio-budaya masyarakat daerahnya. 

 Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat telah 

menggulirkan program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin dengan 

bantuan pinjaman dana yang dapat yang dikelola oleh masyarakat agar dapat 

membangkitkan perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat memberdayakan 

masyarakat melalui program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan dan 

pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan 

daerah yang sesuai dengan aspirasi,potensi,sosio-budaya masyarakat didaerahnya. 

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan,pemerintahan pusat telah 

menggulirkan program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin dengan 

bantuan pinjaman dana yang dapat dikelola oleh masyarakat agar dapat 

membangkitkan perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat memberdayakan 

masyarakat melalui program yang dirancang oleh pemerintah pusat yakni PNPM-

MP. 

PNPM-MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang selama ini dinilai berhasil. 

Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 

pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektivitas kegiatan,serta 

berhasil menumbuhkan kebersamaan dan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 
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Tujuan umum dari PNPM-MP adalah meningkatnya kesejateraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengen mendorong kemandirian 

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Usulan kegiatan 

yang dapat didanai dalam PNPM-MP dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan 

yang meliputi: 

a. Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi. 

  Adalah kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM, kegiatan 

ini berupa semenisasi jalan, pembangunan PAUD serta sarana dan prasarana 

yang lainnya. 

b. Kegiatan bidang pelayanan pendidikan. 

Kegiatan bidang pelayanan pendidikan adalah salah satu bagian dari 

kegiatan yang didanai dalam PNPM-MP yang ada didesa candirejo, 

kegiatannya seperti pambangunan PAUD dan bantuan biaya pendidikan 

SD,SMP didesa candirejo. 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi 

Tujuan umum PNPM-MP salah satunya adalah memberdayakan 

masyarakat miskin dengan memandirikan masyarakat miskin yang menjadi 

sarana program tersebut. 

d. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) 

 SPP adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan 

yang  mempunyai kegiatan simpan,secara umum kegiatannya ini bertujuan 

untuk  mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan. 
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Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan 

untuk menandai SPP perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM yang 

mempunyai organisasi kelompok admistrasi secara sederhana dengan adanya 

tujuan dan ketentuan ketentuan dasar pengelolaan SPP diharapkan kedepannya 

merupakan cikal bakal pembentukan masyarakat/perempuan yang aktif berperan. 

Tabel 1.1 Jenis Usaha yang Bisa Dikembangkan Melalui Dana SPP Didesa 

Candirejo 

No  Jenis usaha Contoh usaha 

1 

2  

3 

4 

5 

Perdagangan 

Pertanian 

Pertenakan 

Jasa 

Industri rumah tangga 

dagang baju,kue,warung, dll 

tanaman pangan. 

Ternak  

Salon,counter dll 

Membuat opak ubi,membuat tahu, dan 

tempe 

Sumber Dana SPP Desa Candirejo 2020 

 

Pada intinya dana pinjaman yang bergulir untuk kelompok perempuan yang 

terdapat didesa terbuka terhadap segala usulan kegiatan yang bersifat membangun 

masyarakat ke arah yang lebih meningkatkan kesejateraan dan melibatkan 

masyarakat miskin. 

Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejateraan ekonomi masyarakat 

melalui spp memberikan bantuan sejumblah dana kepada kelompok perempuan 

miskin untuk berusaha dan ikut aktif dalam melaksanakan penanggulangan 

kemiskinan. Dana merupakan BLM kabupaten indragiri hulu, masing masing desa 

yang mendapatkan dana pinjaman tersebut berdasarkan kelayakan yang memiliki 

untuk memperoleh bantuan dana. 

Kecematan Pasir Penyu Dikabupaten Indragiri Hulu, merupakan salah satu 

kecamatan yang mendapatkan bantuan dari PNPM-MP sejak tahun 2019 hinggga 

sekarang. Kecamatan termasuk jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak, oleh 
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karena itu dengan kemauan keras dan tekad yang kuat pemerintahan kecamatan 

pasir penyu berupaya untuk mengetaskan kemiskinan didaerah ini. Adapun jumlah 

rumah tangga miskin di Kecamatan Pasir Penyu Inderagiri Hulu adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin Dikecamatan Pasir Penyu 2019 

No Desa / Kelurahan 
Jumlah Rumah 

Tangga 

Rumah Tangga 

Miskin 

Persentase 

(%) 

1 Air molek I 1523 340 22,3244 

2 Air molek II 784 128 16,3265 

3 Batu gajah 824 185 22,4515 

4 Candirejo 1356 356 26,2537 

5 Jatirejo 563 112 19,8934 

6 Kembang harum 467 141 30,1927 

7 Lembah dusun gading 78 32 41,0256 

8 Pasir keranji 169 41 24,2604 

9 Petalongan 326 102 31,2883 

10 Sekar mawar 856 172 20,0935 

11 Serumpun jaya 451 132 29,2683 

12 Tanah merah 645 162 25,1163 

13 Tanjung gading 729 93 12,7572 

Total 8771 1996  
Sumber Dana SPP Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu 2020  

 

 Dapat di lihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Pasir 

Penyu cukup banyak, dimana salah satunya adalah Desa Candirejo yang 

mempunyai persentasi rumah tangga miskin sebesar 26,25%. Dari hasil ini 

menjelaskan bahwa di Desa Candirejo, memerlukan bantun dari PNPM-MP untuk 

meningkat kesejahteraan masyarakat. Adapun kriteria penerima bantuan dari 

PNPM-MP yaitu sebagai berikut: 

1. Dilokasikan untuk perkembangan dari desa tertinggal.   

2. Tingginya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Desa / Kelurahan 
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3. Desa dengan sumber daya yang memiliki potensi untuk maju dan 

berkembang dari aspek ekonomi. 

4. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejateraan masyarakat. 

Berikut adalah daftar nama kelompok dan jumlah anggota yang menerima 

dana PNPM-MP didesa candirejo tahun 2019 yang salah satu termaksuk dalam 

daftar kriteria untuk menjadi anggota kelompok,dapat dilihat dari tabel berikut 

Tabel 1.3: Daftar nama kelompok dan jumlah anggota yang menerima dana 

PNPM-MP didesa candirejo tahun 2019 

 

No Nama Kelompok Jumlah Anggota Jumlah Dana 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Anggrek bulan 

Flamboyan 

Kamboja 

Kenanga 

Mawar 

Melati 

Teratai  

28 

27 

23 

24 

26 

26 

28 

Rp 58.000.000 

Rp 32.000.000 

Rp 32.000.000 

Rp 37.000.000 

Rp 46.000.000 

Rp 46.000.000 

Rp 58.000.000 

 Jumlah 182 Rp 309.000.000 

Sumber UPK Lancang Penyu, Kecamatan Pasir Penyu 2020 

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat jumlah kelompok terdapat 7 kelompok 

penerimaan dana SPP didesa candirejo yang diterima kelompok dan anggota nya 

juga berbeda-beda Perbedaan jumlah dana yang turun kekelompok masyarakat 

sasaran program disesuaikan dengan usaha yang dirintis dan beberapa jumlah 

masing masing kelompok yang telah ditentukan dan sejauh apa keadaan 

perkembangan anggota kelompok. Dengan kata lain, kegiatan PNPM-MP adalah 

satu usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul mengenai “Analisis Pelaksanaa Program Nasional 
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Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) Dalam 

Membentuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Pada Desa Candirejo 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu”. 

1.2 Perumusan masalah  

 Bertitik tolak dari latar belekang dan gejala-gejala permaslahan yang yang 

ditemui,maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam 

penelitian ini,yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan PNPM-MP didesa candirejo kecamatan pasir 

penyu kabupaten indragiri hulu? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM-MP didesa 

candirejo kecamatan  pasir penyu kabupaten indragiri hulu? 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian  

1. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM-MP didesa candirejo kecamatan 

pasir  

penyu kabupaten indragiri hulu 

b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

PNPM-MP di desa candirejo kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri 

hulu 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat teoritisnya adalah 

1) Menambah wawasan penulisan dibidang pemberdayaan masyarakat 

yang merupakan cabang ilmu administrasi negara. 
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2) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian dibidang yang sama. 

b. Manfaat praktis adalah: 

1) Untuk memberi informasi dan bahan pertimbangan kepada pihak-

pihak atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan PNPM-MP 

dimasa mendatang dalam rangka upaya mempercepat 

penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. 

2) Sebagai referensi bagi peminat masalah pemberdayaan masyarakat 

melalui PNPM-MP untuk melakukan penelitian yang sama 

1.4 Sistematika Penulisan  

Untuk membantu memperjelas arah pandangan serta tujuan penulisan 

sistematikanya adalah:   

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan secara singkat mengenai isi Propasal yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Memaparkan teori–teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah 

ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan 

pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran.      
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BAB III METODE PENELITIAN  

Diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel penelitian, desain penelitian, 

variabel penelitian, metode penelitian serta metodologi analisis yang 

digunakan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum pada perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran 

dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemiskinan  

 Dalam upaya pengetasan kemiskinan yang harus diperioritaskan adalah 

usaha yang lebih optimal dalam penanganannya, yang lebih penting lagi sesuai 

dengan UUD 1945 yang tertara didalamnya dengan kebijakan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia system perekonomian kita yang berbunyi: Perekonomian telah 

ditetapkan atas dasar-dasar itu supaya diupayakan untuk pengetasan kemiskinan 

yang harus dilakukan. 

 Menurut Quibria dalam Surjono (2014 : 41) mengemukakan bahwa 

kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang lebih 

membedakan dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan 

digunakan sebagai cara untuk mengklafikasikan bahwa individu dikatakan miskin 

apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normal 

lainnya. 

 Menurut Supriatna (2016 : 196) kemiskinan merupakan situasiserba 

kekurangan yang terjadi bukan dikehendiki oleh si miskin. Penduduk pada 

umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, 

pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejateraannya sehingga menunjukan 

lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya 

manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal 

maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang 

rendah. 

 

10 
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 Menurut Sudantoko (2014 : 43-46) Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga 

yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. 

Kemiskinan relative merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan 

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pebdapatan. Kemiskinan secara 

absolute ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok minum.  

 Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan 

kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang 

membelenggu seseorang. 

 Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dimana kemiskinan tidak 

disebabkan oleh faktor tetapibanyak yang  saling terkait. Sharp dalam kuncoro 

(2015 : 157) mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan, dilihat dari segi 

ekonomi yaitu sebagai berikut : 

a. Tinjauan secara makro bahwa kemiskinan muncul akibat tidak selamanya 

pola kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya 

yang terbatas dan kualitas yang rendah. 

b. Perbedaan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, kualitas SDM yang 

rendah sehingga pendapatannya rendah, rendahnya kualitas SDM yang 

disebabkan oleh rendah pendidikan, nasib yang tidak beruntung, adanya 

diskriminasi atau karena keturunan.  
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c. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dalam mendapatkan 

modal. 

 Upaya pengetasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

terutama didaerah perdesaan yang harus dipahami sebagai upaya yang bertujuan 

untuk memberi ruang gerak, fasilitas public dan kesemptan-kesemptan yang 

konduksif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk 

mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak dengan menekan mereka kepinggir 

atau posisi ketergantungan. 

 Tjokrowinoto dalam Sulistyani (2016 : 27) aspek penting yang terkait secara 

tidak langsung pada konsep kemiskinan meliputi : 

a. Kekurangan pendapatan dan konsumsi 

b. Keterbelakangan derajat martabat manusia  

c. Ketersaingan 

d. Menyandang derita sakit 

e. Ketidak mampuan untuk bekerja atau menunaikan tugas 

f. Memiliki sumber nafka yang tidak berkelanjutan 

g. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar dan serba kekurangan 

dibandingkan dengen anggota masyarakat secara rata-rata. 

Specker dalam Darwin (2015:3) menyatakan kemiskinan mencakup (1) 

kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya 

resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi 

dan linkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa 
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hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial, ketersisihan dalam proses 

politik, dan kualitas pendidikan yang rendah. 

 

2.2 Kebijakan 

 Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata policy yang berarti 

sebagai suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang 

diajukan atau dibentuk oleh pemerintah secara tertulis. 

 Secara etimologis, istiah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, 

Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-

kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) 

dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (william N. Dunn, 2013:51).  

 Menurut Harbani Pasolong (2018:38) kebijakan merupakan suatu rangkaian 

alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan 

merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif terbaik. 

Pada dasarnya kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa 

indikator penting seperti, proses, isi dan konteks atau keadaan dimana kebijakan itu 

dihasilkan atau dirumuskan. 

Menurut Keban dalam Harbani Pasolong (2018:63) kualitas kebijakan dapat 

dilihat dari tiga segi yaitu: 

1. Dilihat dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau 

kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat, 

menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan 
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yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang 

berkepentingan atau stakeholders. 

2. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila 

kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam 

rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 

3. Dilihat dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas 

apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suasana yang benar-benar 

bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak yang 

berpengaruh. 

Kebijakn yang dibuat biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan 

dalam mengimplementasikan program-program untuk pembangunan maupun 

pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Nugroho (2014:85) bahwa kebijakan pemerintah/public adalah 

keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk 

mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Sementara Harbani 

Pasolong (2018:39) mengatakan kebijakan publik ialah: (1) kebijakan publik dibuat 

oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan 

publik harus berorientasi kepada kepentingan politik, dan (3) kebijakan publik 

adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

Menurut Tangkilisan (2014:3),kebijakan dapat dikatakan rumusan 

keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah 
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publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan 

secara jelas. 

Menurut Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Kristian Widya Wicaksono 

(2016:65) mengatakan banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit 

untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karena itu, 

untuk mempermudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan piblik kita dapat 

meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik, yaitu: 

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami 

2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya 

3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu 

4. Pada hakikatnya adalah politis 

5. Bersifat dinamis 

Dari beberapa pendapat para ahli maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan 

masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam memutuskan segala 

sesuatunya haruslah berdasarkan umum/public dan sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik 

pemerintah  ataupun masyarakat. Oleh karena itu kebijakan harus mampu 

memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik, 

baik itu untuk pemerintah dan masyarakat. 

 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat  
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Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno (2011:182) pemberdayaan 

secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan 

sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi ‘berdaya’ 

artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan 

sebagainya) untuk mengatasi sesuatu, mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga 

menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan 

untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu. 

Pemberdayaan dikutip dari bahasa inggris yaitu empowerment, menurut 

Stewart dalam Suwatno (2011:182) yang secara etimologis pemberdayaan berasal 

dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan 

agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi yan dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat 

mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara maksimal untuk 

bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri. (PERGUB Riau No.15 tahun 

2006 : kebijakan umum). Pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan 

Sumber daya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas 

meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga 

komunitas Tim Koordinasi PNPM (2008).  

Menurut Anwas (2014:48) pemberdayaan (empowerment) merupakan 

konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Dan pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi 

kemampuan yang mereka miliki, menurut Soeharto (2016: 76) 
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Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat 

mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan 

biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang 

memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan. 

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan 

dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar 

mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan 

menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

Soeharto (2016: 38) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, 

dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu:  

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah dan tidak beruntung.  

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengotrolan atas, dan 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. 

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial.  



18 

 

 
 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkauasa atas) 

kehidupannya.  

Menurut HAW Widjaja (2015:169) pemberdayaan masyarakat adalah 

upayameningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martaabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. Selanjutnya HAW Widjaja mengatakan pemberdayaan 

masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan 

produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, 

tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, 

mendukung berkembangnya potensi masyarakat melelui peran produktivitas dan 

efisiensi serta memperbaiki empat akses: 

a. Akses terhadap sumberdaya alam, 

b. Akses terhadap tiknologi, 

c. Akses terhadap pasar, 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan. 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas, maka pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses untuk memperoleh 

daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya ataupun belum 

berdaya. 

Dengan demikian, penulis menyipulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan 
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memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkkan kepedulian, 

kemandirian dengan usaha yang produktif, penguatan permodalan dan merapikan 

sistem administrasi dan meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendapatan yang 

ditandai dengan peningkataan pendapatan masyarakat yang mampu memenuhi 

kebutuhan sosial dan dasarnya.  

2.3.1 Pemberdayaan Perempuan  

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di 

daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan 

aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, 

sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait 

rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang 

dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu perempuan harus 

melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di 

masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk 

memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. 

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan dibidang ekonomi 

sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar 

biasa dalam perekonomian terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah 

tangga. Menurut Soeharto (2016 : 47) tujuan dari program pemberdayaan 

perempuan adalah:  

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam 

program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar 

menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini. 
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2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk 

meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap 

pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan. 

3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala 

rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang 

peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang 

kerja produktif dan mandiri. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal 

sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara 

aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.  

 

2.4 Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan  

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP).PNPM Mandiri pada hakikatnya adalah 

program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulagi 

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian dalam tujuan 

peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.Program ini 

terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM 

Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.Pendekatan PNPM 

Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 
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Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.Beberapa keberhasilan PPK 

adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, 

efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan 

partisipasi masyarakat (Tim Koordinasi PNPM-MPd). 

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi PNPM-MPd) 

adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di 

perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan, sedangkan tujuan khususnya meliputi:  

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.  

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

mendayagunakan Sumber daya lokal.  

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif.  

4. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh 

masyarakat. 

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa 

(BKAD). 

7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan perdesaan.  



22 

 

 
 

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Rumah Tangga Miskin 

(RTM) di perdesaan; (2) Kelembagaan masyarakat di perdesaan; (3) Kelembagaan 

pemerintahan lokal. pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat desa (Tim Koordinasi PNPM-

MPd) meliputi:  

1. Kepala Desa (Kades)  

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali 

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) di desa. Bersama Badan 

Permusyawarahan Desa (BPD), Kepala Desa menyusun peraturan desa 

yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan 

prosedur PNPM-MPd sebagai pola pembangunan partisipatif, serta 

pengembangan dan pelestarian aset PNPM-MPdyang telah ada di desa. 

Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum 

musyawarah atau badan kerja sama antar desa.  

2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD)  

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM-MPd), BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang 

mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM-MPd, termasuk sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan 

dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan 

pelembagaan dan pelestarian PNPM-MPd di desa. BPD juga bertugas 
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mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan 

pembentukan badan kerja sama antar desa. 

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)  

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari anggota masyarakat yang 

dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola 

administrasi, serta keuangan PNPM-MPd. TPK sekurang-kurangnya terdiri 

dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. 

4. Tim Penulis Usulan (TPU)  

Tim Penulis Usulan (TPU) berasal dari anggota masyarakat yang 

dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah 

menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Anggota TPU dipilih oleh 

masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis 

kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU 

bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada. 

 

5. Tim Pemantau  

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang ada di desa.Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat 
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yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai 

dengan kebutuhan dankesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan 

kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika 

diperlukan). 

6. Tim Pemelihara  

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap 

hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan 

pelaporan.Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih 

melalui musyawarah desa.Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan 

kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan 

disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam 

menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah 

dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat. 

7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)  

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) adalah 

warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam 

mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-MPddi desa dan kelompok 

masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pemeliharaan.Sebagai kader masyarakat berperan membantu pengelolaan 

pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu.Jumlah KPMD/K 

disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan 

keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta 

kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya.Namun 
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jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu 

perempuan. 

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas)  

Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok masyarakat yang 

terlibat dan mendukung kegiatan PNPM-MPd, baik kelompok sosial, 

kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai 

kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-

ibu PKK, kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), 

kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola 

pasar desa, dan sebagainya.  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) mempunyai 

prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap 

pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan 

rangkaian kegiatan PNPM-MPd. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu 

mendorong terwujudnya tujuan PNPM-MPd.  

Prinsip-prinsip itu (Tim Koordinasi PNPM-MPd) meliputi:  

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.  

Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat 

hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya 

pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata. 

2. Otonomi.  

Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan 

mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi 

negatif dari luar. 
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3. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih 

luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral 

dan kewilayahan yang berSumber dari pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kapasitas masyarakat. 

4. Berorientasi pada masyarakat miskin. 

Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang 

diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 

5. Partisipasi.  

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 

atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan 

sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. 

6. Kesetaraan dan keadilan gender.  

Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan 

perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan 

program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan 

juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 
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7. Demokratis. 

Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan 

secara musyarawah dan mufakat. 

8. Transparansi dan Akuntabel. 

Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses 

terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga 

pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun 

administratif. 

9. Prioritas.  

Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan 

dengan mempertimbangkan kem endesakan dan kemanfaatan untuk 

pengentasan kemiskinan. 

10. Keberlanjutan. 

Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan 

atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan 

sistem pelestariannya. 

 

2.5 Simpan Pinjam Perempuan 

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) adalah Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP). Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana 

pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (mikro finance). 
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Secara umum kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi 

kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, 

pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan 

kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan 

menciptakan lapangan kerja. 

Adapun Tujuan khusus kegiatan SPP (Tim Koordinasi PNPM-MPd):  

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar. 

2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah 

tangga melalui pendanaan modal usaha. 

3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan. 

Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif 

yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui 

kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.  

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan 

modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana 

simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. 

Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu:  

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain 

mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah 

berjalan sekurang-kurangnya satu tahun. 

2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana 

simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati. 
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3. Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai Sumber dana 

pinjaman yang diberikan kepada anggota. 

4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.  

Melalui pinjaman dana bergulir, masyarakat dapat meminjam dana yang 

akan digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan rumah 

tangganya, namun harus dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan target 

pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan. 

Partisipasi Perempuan dalam PNPM-MPd yaitu: (1) Ikut serta dalam 

musyawarah yang diselenggarakan di tingkat desa maupun antar desa; (2) Ikut serta 

dalam musyawarah khusus perempuan yang diselenggarakan ditingkat desa untuk 

membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok perempuan. 

Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP (Tim 

Koordinasi): 

1. Tahapan Seleksi Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui 

keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam 

MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. 

2. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan 

dalam paket usulan desa. 

3. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal 

kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.  

Sedangkan, syarat penulisan usulan SPP (Tim Koordinasi PNPM -MPd) 

harus memuat beberapa hal sebagai berikut:  
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1. Mendeskripsikan kondisi kelompok SPP.  

2. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi 

permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam 

satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana. 

3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta 

sosial dan peta rumah tangga miskin.  

Kelompok wanita harus mengajukan proposal yang ditetapkan melalui jalur 

Musyawarah Khusus untuk Perempuan (MKP). Penetapan persyaratan pinjaman 

yang tertuang dalam perjanjian pinjaman (Tim Koordinasi PNPM-MPd) yang 

mencakup hal-hal: 

1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan 

berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada 

wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap. 

2. Jangka waktu pinjaman Sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) maksimal 12 bulan. 

3. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 

12 bulan dengan memperlihatkan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat 

maupun tingkat kelompok. 

4. Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK 

Kecamatan). 
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2.6 Pinjaman Dana Bergulir 

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan 

masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan 

ekonomi yang dikenal dengan Tridaya (Suharto, 2016 : 12). Dalam kegiatan 

ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian 

pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau 

desa dimana 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. 

Secara umum Pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri 

Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

(Tim Koordinasi PNPM-MPd). 

Beberapa pertimbangan PNPM-MPdmenggunakan kegiatan pinjaman 

bergulir: (1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah 

terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin 

dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya; (2) Akses rumah tangga miskin 

kejasa layanan keuangan formal masih sangat rendah, sekitar 29 juta rumah tangga 

miskin masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan; (3) Pinjaman 

bergulir PNPM Mandiri perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 

juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga 

keuangan formal; (4) Permintaan pinjaman dana bergulir pada rencana pronangkis 
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masyarakat masih tinggi; (5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama 

ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan 

jaminan sosial yang ada di masyarakat (Tim Koordinasi PNPM-MPd). 

Pinjaman dana bergulir berasal dari modal stimulan dana BLM (Bantuan 

Langsung Masyarakat) yang disalurkan melalui UPK ( Unit Pengelola Keuangan) 

kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa sebagai salah satu program yang 

disediakan oleh PNPM-MPd untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

miskin. Pinjaman dana bergulir adalah merupakan salah satu pilihan masyarakat 

dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. 

Memperhatikan dari hal tersebut di atas, maka pembuatan peraturan yang mengatur 

tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir di samping harus memenuhi beberapa 

asas. Asas tersebut yaitu (Tim Koordinasi PNPM-MPd): 

1. Asas Kesetiakawanan  

Mengandung maksud bahwa program dana pinjaman bergulir harus 

dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang, usaha kecil, 

menengah, koperasi, yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan 

kasih sayang. 

2. Asas Keadilan  

Mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana pinjaman 

bergulir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
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3. Asas Kemanfaatan  

Mengandung maksud bahwa dalam program dana pinjaman bergulir harus 

memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. 

4. Asas Kemitraan  

Mengandung maksud dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir 

diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah 

sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk 

mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. 

5. Asas Keterpaduan  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus 

mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan 

secara terkoordinir dan sinergis. 

6. Asas Akuntanbilitas  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7. Asas Keterbukaan  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman 

bergulir. 
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8. Asas Partisipasi  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam 

setiap program dana pinjaman bergulir harus melibatkan seluruh komponen 

masyarakat. 

9. Asas Profesional  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam 

setiap program dana pinjaman bergulir kepada masyarakat agar dilandasi 

dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan 

seoptimal mungkin. 

10. Asas Berkelanjutan  

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam 

program dana pinjaman bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, 

sehingga tercapai kemandirian.  

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuan daripada pinjaman dana bergulir adalah untuk menyediakan akses layanan 

keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal 

mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, 

PNPM-MPd bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi 

lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian 

pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. 

Peran PNPM-MPd hanya membangun dasar-dasar solusi yang 

berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.PNPM 
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Mandiri Perdesaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan 

mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan 

secara operasional terpisah dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), 

masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan 

UPK.  

 

2.6.1 Kewirausahaan  

Menurut Soeharto (2016: 26), Kewirausahaan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut penciptaan dan pembentukan suatu usaha yang berorientasi kepada 

pertumbuhan (dinamis) wirausaha berarti orang-orang yang menangkap suatu ide 

atau peluang dengan jalan mengorganisir Sumber daya dalam suatu usaha, 

menambah suatu nilai dalam usaha tersebut sehingga bermanfaat kepada 

pembangunan ekonomi suatu bangsa. 

Menurut Kasmir (2014:19)  secara sederhana arti wirausahawan  adalah 

orang yang jiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan. Menurut Suryana (2016: 2) wirausaha adalah usaha yang dilaksanakan 

dengan sifat-sifat kewiraan yaitu berani, percaya diri, siap menanggung resiko, dan 

berorientasi masa depan dengan memanfaatkan dan mengelola peluang usaha yang 

ada, dengan kata lain wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat 

kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian mengambil resiko, 

keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan 

dan kemampuan sendiri. 

Zimmerer di dalam Kasmir (2014: 17) mengartikan kewirausahaan sebagai 

suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan 
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menemukan peluang untuk memperbaaiki kehidupan (usaha). Menurut Soeharto 

(2016: 26), ada sepuluh pedoman sebagai wirausaha: (1) Dibuat dengan tujuan 

usaha dan diupayakan untuk dicapai; (2) Kerja keras dan tidak patah semangat; (4) 

Fokus pada ceruk pasar; (5) Jangan berlarut-larut, dan laksanakan keputusan segera. 

Jangan suka menunda masalah, selesaikan segera; (6) Organisasi yang responsif 

terhadap stakeholders; (7) Mengelola CF (cash flow) dengan baik; (8) Creative dan 

innovative; (9) Minimalisasi lapisan manajemen; (10) Maksimalisasi profit; (11) 

Percaya kepada diri sendiri. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang berani 

menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial dalam 

melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat 

sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima hasil berupa 

imbalan moneter dan kepuasan pribadi.  

 

2.6.2 Modal  

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal 

usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas 

uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal 

dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. 

Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segalanya 

dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha 
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sangat diperlukan, yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, 

karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana 

mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan 

lancar (Widyaningrum, 2012: 49).  

 

2.7 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Islam adalah agama yang sempurna, karenanya semua hukum telah diatur 

dan tertuang seluruhnya didalam Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kitab suci bagi umat 

islam 

Pemberdayaan adalah salah satu visi dan misi Al-Qur’an untuk menjelaskan 

kepada manusia bahwa Al-Qur’an terus berlaku sampai kapan pun dan 

dimanapun.Komitmen Al-Qur’an menegakkan pemberdayaan sangat emplisit. Hal 

itu terlihat dari penyebutan kat akeadilan/pemberdayaan didalam Al-Qur’an 

mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti: kata urutan ketiga yang banyak disebut 

Al-Qur’an setelah kata allah dan ilmu. Agenda pemberdayaa masyarakat juga 

sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur’an surah Ali-imran ayat 110 yang berbunyi: 

 ◆   
 ⧫⬧ ➔☺ 

❑⬧◆ ⧫ ☺ 
⧫❑⬧➔◆   ❑⬧◆ ⧫◆ 

 ⧫ ⧫⬧⬧  
   ❑⬧☺ 

➔⬧◆ ⧫❑→   

 Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 

kepada Allah.sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik. (QS, Ali Imran: 110) 
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Dua pertiga ayat-ayat Al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan 

keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezaliman, dalam Al-Qur’an 

denga tegas mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk membantu kalangan orang 

miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu datang dari allah SWT 

agar kita bisa sama-sama berbagi terutama kepada orang-orang miskin. Seperti 

yang  dijelaskan dalam Al-Qur’an, Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi: 

 ◆⬧  ◼⧫ ❑◆ 
  ⧫→ ⬧ ❑▪◆ 

◆ ◼→ 
☺⧫◆◆ ✓☺◆ 

◆  ⬧  ⧫❑⧫ 
⬧ ⧫✓⧫ ◆   
⧫◆ ⬧◆ ❑▪ ◼⬧ 
⧫◆ ⧫ ⧫ ❑⧫⬧  

❑→◆      
⬧➔   

 Artinya :Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.( Qs. Al-

Hasyr: 7) 

 

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam islam 

berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu 

menggunakan indikator PDB (Produk Domestic Bruto) dan perkapita. Dalam islam, 

pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah 

pertumbuhan sebagaiman dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi 

islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan 

pengangguran.karena itu islam menekankan keseimbangan  antara pertumbuhan 

dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama kecuali dibarengi 
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dengan pemerataan. Dalam konsep islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan 

dua sisi dari sesuatu yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tidak boleh 

dipisahkan. 

 

2.8 Definisi konsep 

Menurut Singarimbun (2015;33) konsep adalah abstraksi mengenai suatu 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, 

kejadian keadaan, kelompok atau individu tertentu  

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, beberapa konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini akan dioperasionalkan lebih lanjut. Secara 

operasional konsep-konsep tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi yan dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat 

mengaktualisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri. 

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana 

pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (mikro 

finance). 

3. Klasifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang efektif dan 

tidak efektif dalam mengembalikan pinjaman dana SPP, dalam penelitian 

ini peneliti melihat variabel apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan 

kelompok SPP dalam menggunakan dana pinjaman bergulir dan realisasi 

pengembalian pinjamannya sesuai dengan target pengembalian pinjaman. 

2.9 Konsep Operasional 
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Menurut Widjono Hs adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai 

pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Menurut (Siagian, 

2014:11) defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah 

dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan 

operasionalisasi dari sudut penelitian. 

Konsep Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel  Indikator  Sub Indikator 

 

 

Pelaksanaan 

PNPM 

Tujuan 

 

Nasional 

pemberdayaan 

masyarakat 

mandiri perdesaan 

(PNPM-MP) di 

desa candirejo 

kecamatan pasir 

penyu kabupaten 

indragiri hulu 

 

2. Sasaran  

1. Mempercepat proses pemenuhan 

kebutuhan pendanaan usaha/sosial 

dasar. 

2. Memberikan kesempatan kaum 

perempuan meningkatkan ekonomi 

rumah tangga melalui pendanaan 

modal usaha. 

3. Mendorong penguatan 

kelembagaan simpan pinjam kaum 

perempuan.  

 

 

 

1. Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah 

Tangga Miskin (RTM) yang 

produktif yang memerlukan 

pendanaan kegiatan usaha/ 

kebutuhan sosial dasar melalui 

kelompok simpan pinjam 

perempuan yang sudah ada 

dimasyarakat. 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nasional pemberdayaan masyarakat 

mandiri pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan 

Pasir Penyu 

Simpan pinjam perempuan (SPP) 

Pengembangan Usaha 

Pengembalian Dana Pinjaman 

Klasifikasi SPP berdasarkan 

kelompok yang efektif 

Klasifikasi SPP berdasarkan 

kelompok yang tidak efektif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-

MP di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan 

pertimbangan dilokasi ini terdapat kelompok simpan pinjam dan Unit Kegiatan 

Pengelolaan PNPM-MP yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata. {enelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun 

tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah 

tertentu. 

3.3 Jenis Data sumber data 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang variable 

penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil dari interview dan 

observasi.Data primer di dapat dari kelompok simpan pinjam perempuan di 

Desa Candirejo Kecamatan pasir penyu Kabupaten indragiri hulu. 
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya 

mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari kantor PNPM-MP di  

Desa Candirejo Kecamatan pasir penyu Kabupaten indragiri hulu. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah himpunan semua hal yang ingin diketahui yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.dan Sampel 

menurut Sugiyono (2014: 141), adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Atau suatu subjek atau objek 

yang mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu yang berjunlah 

182 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2014: 91). Bila populasi besar,dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan 

dana,waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. Melihat populasi yang berjumlah lebih dari 100 orang maka 

sampel yang diambil peneliti dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai 

berikut : 

𝑛 =
N

1 + Ne2
 

𝑛 =
182

1 + 182(100%)2
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𝑛 =
182

1 + 182(0,01)
 

𝑛 =
182

2,82
 

𝑛 = 64,53 

𝑛 = 65 

Keterangan : 

n :   jumlah sampel 

N :  jumlah populasi 

e :  Eror 10% ( persen kelongaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel). 

Jadi, disini yang akan dijadikan sampel penelitian penulis ditetapkan 

sebanyak 65 orang dari populasi, dengan pengambilan sampel secara Accidental 

yaitu mengambil sampel secara acak (kapanpun dan dimanapun) asal memenuhi 

syarat sebagai sampel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara / metode, yaitu : 

a. Wawancara (interview) yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan 

responden untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Observasi yaitu metode pengumpulan data melelui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian. 

c. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang telah tersedia 

berupa dokumen resmi dan poto-poto yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

d. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data atau informasi yang 

menyangkut masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dan 

menelaah buku-buku, surat kabar, jurnal, karya ilmiah dan bentuk-

bentuk tulisan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang 

diteliti. 

e. Studi lapangan merupakan pengumpulan data atau informasi langsung 

di lokasi penelitian PNPM-MP Kecamatan pasir penyu Kabupaten 

indragiri hulu dengan menyebar angket /kuesioner dan pemantauan 

cepat. 

3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penganalisan secara deskriptif, setelah 

data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut 

dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan 

dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang dibentuk secara kualitatif dan 

diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang 

berbentuk kualitatif akan ditabulasikan kedalam tabel. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Letak Geografis Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu salah 

satu desa yang memiliki letak cukup jauh dari ibu kota kecamatan. Dengan jarak 

orbitrasi antara desa Candirejo dengan Kantor Camat adalah 6,5 Km, dan jarak 

orbitrasi antara desa Candirejo dengan Kantor Bupati adalah 30 Km. Adapun batas- 

batas wilayah desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati Rejo Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu.  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.  

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasir Kelamapaian Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu mempunyai luas wilayah 

pemukiman lebih kurang 8,7 Km/segi dengan luas wilayah pertanian rakyat (bukan 

sawah) lebih kurang 136,00 Hektar dan luas non pertanian 554,00 Hektar dengan 

Topografi datar dan ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 15m. Keadaan 
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tanah desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu cukup 

bagus, dengan dasar tanah berbentuk tanah pasir dan terdapat aliran sungai d antara 

desa. Topografi tanah yang ada di wilayah desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian. 

4.2 Pemerintahan 

Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Tidak 

jauh berbeda dengan desa-desa lainnya dalam struktur perangkat desa. 

Pemerintahan desa desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu di pimpin oleh seorang Kepala desa yang di tunjuk melalui proses pemilihan 

Kepala desa (Pilkades) lansung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan 

pemilihan putra daerah yang terbaik dari desa yang memahami tentang 

pemerintahan desa. Badan Pemerintahan Desa (BPD) bertugas sebagai pengawas 

dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh Kepala Desa, dan bertugas merumuskan 

Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa. Untuk mempermudah 

pelaksanaan administrasi di desa Candirejo Kepala Desa dalam melaksanakan 

tugasnya di bantu olek sekretaris desa yang mewakili Kepala desa yang 

mengkoordinir tugas- tugas yang akan di lakukan oleh Kepala desa. Dan di bantu 

oleh beberapa urusan yaitu Kepala urusan pemerintah, Kepala urusan umum dan 

Kepala urusan pembangunan. 

4.3 Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi dari Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut : 

VISI 
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Menjadikan Tanjung Gading sebagai Kelurahan yang sehat, maju, sejahtera, beradat 

dan berpendidikan.  

MISI 

a. Meningkatkan kesehatan dengan membentuk pos kesehatan Kelurahan;  

b. Mengaktifkan dasawisma;  

c. Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;  

d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;  

e. Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.  

4.4 Keadaan Monografi 

Penduduk merupakan unsur yang paling menentukan gerak langkah 

pembangunan nasional maupun pembangunan desa, karena penduduk di samping 

subjek dalam pembangunan juga sebagai objek pembangunan itu sendiri. Masalah 

kependudukan yang penyebaranya kurang merata juga akan mempengaruhi usaha- 

usaha pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya kekompakan dan 

keselarasan maka harapan untuk mencapai pembangunan desa yang di idam-

idamkan dapat terwujud. 

4.5 Sosial Budaya dan Ekonomu Masyarakat 

4.5.1 Adat Istiadat 

Masyarakat desa Candirejo terdiri dari berbagai macam suku yaitu ada 

suku jawa, batak, minang, dan yang paling dominan suku melayu. Mereka 
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masih terikat dalam soal perkawinan, dan hidup saling ketergantungan dan dan 

tidak terlepas satu dengan yang lainnya. 

4.5.2 Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber 

daya manusia pada suatu daerah, begitu juga dengan desa Candirejo Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Lembaga pendidikan yang di desa 

Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu bisa dikatakan 

kurang memadai karena sarana dan prasarana pendidikan yang baru ada hanya 

satu pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), dan satu pendidikan tingkat usia 

dini (PAUD). 

4.5.3 Agama 

Penduduk desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu, tidak keseluruhannya menganut agama islam karena ada satu keluarga 

yang menganut agama Khatolik. Sarana tempat ibadah di desa Candirejo 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah Masjid yang 

berjumlah 1 unit dan Mushollah 3 unit. Dalam penghayatan nilai-nilai agama, 

Masjid dan Mushollah digunakan untuk aktifitas Dakwah, Pengajian, Majelis 

taqlim, dan sebagai taman pendidikan pendidikan Al-qur’an (TPA). 

4.5.4 Mata Pencarian  

Mata pencarian penduduk merupakan satu usaha untuk memenuhi satu 

kebutuhan hidup yang sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup 

mereka sendiri. Sedangkan mata pencarian penduduk desa Candirejo beraneka 

ragam, dan sebagai usaha tani dan berkebun, karena topografi tanah sangat 
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mendukung untuk pertanian dan perkebunan tersebut, tidak hanya itu ada juga 

sebagai nelayan karena desa pasir keranji memiliki sungai yang cukup 

mengahsilkan, selain itu ada juga berdagang, PNS, Buruh, Peternakan, Guru 

dan lain sebagainya. Kemudian dari pada itu masyarakat juga bekerja sebagai 

penyadap karet, dan petani sawit. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimplukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi secara total pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) sudah 

berjalan dalam katagori yang baik didalam upaya untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Candirejo 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Efektifnya 

program yang dibentuk oleh pemerintah ini akan memiliki dampak dalam 

meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga kesejateraan dapat 

dicapai dengan maksimal.  

2. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat didalam melakukan 

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPMP-MP) dalam membentuk kegiatan simpan pinjam 

perempuan, adapun hambatan-hhambatan berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan yang dilakukan adalah masih belum optimal masyarakat dalam 

menjalankan program simpan pinjam perempuan yang dibentuk didalam 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-

MP), kurangnya pelatihan yang diberikan sehingga pengelolaan program 

yang terbentuk belum berjalan secara maksimal serta rendahnya pertisipasi 
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masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu yang disebabkan rendahnya minat dalam mengikuti program yang 

dibentuk. 

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan didalam penelitian ini sebagai 

masukan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya tim Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) harus lebih baik lagi dalam 

pendistribusian dana untuk meningkatkan sektor perekonomian. 

2. Dalam bidang sosial Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) juga harus gencar melakukan 

sosialisas dan penyuluhan untuk efektifitas jalannya program yang 

dibentuk. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi materi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan serta alat analisis lainnya 

dengan menambahkan faktor lain yang dapat menilai kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

 

 

ANALISIS PELAKSANAA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPMP-MP) DALAM 

MEMBENTUK KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA 

DESA CANDIREJO KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN 

INDRAGIRI HULU 

 

 

Untuk menunjang penelitian dalam rangka penulisan skripsi program 

sarjana. Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian yang dilakukan oleh : 

 

Nama : Kartini  

NIM : 111111 

Jurusan :  Adminitrasi Negara 

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas : UIN SUSKA RIAU 

 Terimakasih atas partisipasi bapak/ibu, saudara/i responden untuk mengisi 

kuesioner penelitian ini Informasi yang bapak/ibu, saudara/i berikan hanya untuk 

kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kerja 

sama bapak/ibu, saudara/i Saya ucapkan terimakasih. 

 

 

Data Responden 

1. Nama  :   .......................................... 

Umur  : 

20 – 30 Tahun        41 – 50 Tahun  

31 – 40 Tahun         > 50 Tahun 

 

2. Pendidikan Terakhir : 

 

  SD         SLTP  

 

  SLTA/Sederajat       DIII 

 

  S1 

 

3. Jenis Kelamin  

 

Laki-laki       Perempuan 
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Beri tanda (  ) untuk setiap pertanyaan dengan menggunakan skala 

berikut ini: 

 

 1 = Sangat Tidak Setuju  (STS) 

 2 = Tidak Setuju  (TS) 

 3 = Netral   (N) 

 4 = Setuju   (S) 

 5 = Sangat Setuju  (SS) 

 

Pelaksanaan PNPMP-MP 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

 Efektivitas      

1 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

dalam membentuk kegiatan simpan pinjam 

perempuan sudah sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan 

     

2 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan 

     

 Efisiensi       

3 Jumlah anggaran yang ditetapkan pemerintah 

dalam pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPMP-MP) telah digunakan sesuai dengan 

fungsi dan tujuan program simpan pinjam 

perempuan 

     

4 Pemberian program pelatihan sangat penting 

dalam menunjang program pembentukan 

kegiatan simpan pinjam perempuan dalam 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

     

 Kecukupan      

5 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

dengan membentuk kegiatan simpan pinjam 
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No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

perempuan dapat menumbuhkan kesempatan 

berwirausaha bagi masyarakat 

6 Tim yang dibentuk pemerintah didalam 

melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

sudah melaksanakan tugas dengan maksimal. 

     

 Perataan       

7 Kegiatan pembentukan simpan pinjam 

perempuan dalam pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPMP-MP) dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat di Desa Candirejo 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

     

8 Pembentukan kegiatan simpan pinjam 

perempuan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah sesuai 

dengan tujuan pemerintah. 

     

 Responsiveness      

9 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

dalam membentuk kegiatan simpan pinjam telah 

terlaksana dengan baik. 

     

10 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

dalam membentuk kegiatan simpan pinjam 

perempuan sudah direalisasikan dengan baik 

pada Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

     

 Ketepatan      

11 Partisipasi masyarakan pada Desa Candireja 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu dalam pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPMP-MP) sudah sangat baik. 

     

12 Upaya tim pelaksana Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPMP-MP) dalam membentuk kegiatan 
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No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

simpan pinjam perempuan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

13 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP-MP) 

dalam membentuk kegiatan simpan pinjam 

perempuan dapat membantu perekonomian 

masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

     

14 Pembentukan kegiatan simpan pinjam juga 

dimaksudkan untuk membantu masyarakat 

didalam mengambangkan perekonomian pada 

Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu 
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LAMPIRAN 2 

No Responden 
Pelaksanaan PNPMP-MP 

Total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 

1 sampel 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

2 sampel 2 4 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 4 1 2 36 

3 sampel 3 2 4 2 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 56 

4 sampel 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 5 1 48 

5 sampel 5 5 3 5 3 5 1 2 2 4 4 2 2 3 4 45 

6 sampel 6 4 3 4 3 3 4 1 4 1 1 1 4 1 2 36 

7 sampel 7 4 1 4 2 4 3 5 4 5 5 5 4 2 4 52 

8 sampel 8 4 4 2 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 56 

9 sampel 9 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 42 

10 sampel 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

11 sampel 11 3 4 3 4 3 3 2 5 2 3 2 5 3 4 46 

12 sampel 12 5 3 5 4 5 3 2 2 4 3 4 3 3 5 51 

13 sampel 13 3 4 3 2 3 5 4 3 2 2 4 3 3 2 43 

14 sampel 14 4 1 2 2 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 52 

15 sampel 15 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 52 

16 sampel 16 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 68 

17 sampel 17 4 5 4 4 2 4 1 2 5 1 5 4 5 5 51 

18 sampel 18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 2 62 

19 sampel 19 1 2 2 5 1 3 3 4 3 3 3 4 5 5 44 

20 sampel 20 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 66 

21 sampel 21 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 2 2 5 5 46 

22 sampel 22 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 64 

23 sampel 23 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 63 

24 sampel 24 5 3 5 4 5 3 2 3 3 4 2 3 4 4 50 

25 sampel 25 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 5 5 5 63 

26 sampel 26 4 4 4 4 4 4 2 5 3 5 5 1 5 4 54 

27 sampel 27 4 4 4 4 4 4 3 2 5 5 3 4 4 4 54 

28 sampel 28 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 4 5 5 5 64 

29 sampel 29 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 5 2 41 

30 sampel 30 5 4 5 2 5 4 4 3 2 2 4 3 4 5 52 

31 sampel 31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 51 

32 sampel 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 67 

33 sampel 33 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 50 

34 sampel 34 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 2 60 

35 sampel 35 1 2 1 5 1 3 3 4 3 3 3 4 1 1 35 

36 sampel 36 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 66 

37 sampel 37 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 37 
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No Responden 
Pelaksanaan PNPMP-MP 

Total 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 

38 sampel 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 63 

39 sampel 39 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 1 2 57 

40 sampel 40 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 50 

41 sampel 41 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 2 2 57 

42 sampel 42 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 63 

43 sampel 43 1 4 1 2 1 2 5 4 3 3 5 4 3 5 43 

44 sampel 44 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 2 63 

45 sampel 45 3 4 3 2 3 3 3 1 5 5 3 1 5 5 46 

46 sampel 46 2 4 2 2 2 4 5 3 1 1 5 3 5 5 44 

47 sampel 47 2 4 2 2 2 3 4 3 1 1 4 3 2 2 35 

48 sampel 48 2 4 2 2 2 3 4 3 1 1 4 3 3 2 36 

49 sampel 49 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 28 

50 sampel 50 1 3 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 29 

51 sampel 51 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 31 

52 sampel 52 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 31 

53 sampel 53 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 29 

54 sampel 54 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 31 

55 sampel 55 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 30 

56 sampel 56 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 1 1 28 

57 sampel 57 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 34 

58 sampel 58 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 30 

59 sampel 59 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 37 

60 sampel 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 63 

61 sampel 61 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 1 2 57 

62 sampel 62 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 50 

63 sampel 63 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 58 

64 sampel 64 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 50 

65 sampel 65 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 58 
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LAMPIRAN 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 14 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p1 45.3538 128.888 .713 .898 

p2 45.4923 129.629 .687 .899 

p3 45.4769 128.691 .685 .899 

p4 45.6000 132.150 .667 .900 

p5 45.4462 127.501 .716 .898 

p6 45.6308 128.612 .735 .897 

p7 45.7077 134.085 .583 .903 

p8 45.4923 132.254 .619 .902 

p9 45.7077 131.023 .625 .901 

p10 45.8000 129.381 .635 .901 

p11 45.5846 133.372 .610 .902 

p12 45.5231 131.472 .624 .901 

p13 46.0154 138.047 .304 .916 

p14 45.9692 133.937 .462 .908 

 

p1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 6.2 6.2 6.2 

2.00 8 12.3 12.3 18.5 

3.00 13 20.0 20.0 38.5 

4.00 13 20.0 20.0 58.5 

5.00 27 41.5 41.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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p2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 7 10.8 10.8 10.8 

2.00 5 7.7 7.7 18.5 

3.00 11 16.9 16.9 35.4 

4.00 23 35.4 35.4 70.8 

5.00 19 29.2 29.2 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 4.6 4.6 4.6 

2.00 14 21.5 21.5 26.2 

3.00 12 18.5 18.5 44.6 

4.00 9 13.8 13.8 58.5 

5.00 27 41.5 41.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 19 29.2 29.2 29.2 

3.00 8 12.3 12.3 41.5 

4.00 22 33.8 33.8 75.4 

5.00 16 24.6 24.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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p5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 6.2 6.2 6.2 

2.00 12 18.5 18.5 24.6 

3.00 12 18.5 18.5 43.1 

4.00 9 13.8 13.8 56.9 

5.00 28 43.1 43.1 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 7.7 7.7 7.7 

2.00 8 12.3 12.3 20.0 

3.00 21 32.3 32.3 52.3 

4.00 11 16.9 16.9 69.2 

5.00 20 30.8 30.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 3.1 3.1 3.1 

2.00 15 23.1 23.1 26.2 

3.00 16 24.6 24.6 50.8 

4.00 17 26.2 26.2 76.9 

5.00 15 23.1 23.1 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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p8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 4.6 4.6 4.6 

2.00 9 13.8 13.8 18.5 

3.00 19 29.2 29.2 47.7 

4.00 11 16.9 16.9 64.6 

5.00 23 35.4 35.4 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

p9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 6 9.2 9.2 9.2 

2.00 12 18.5 18.5 27.7 

3.00 11 16.9 16.9 44.6 

4.00 20 30.8 30.8 75.4 

5.00 16 24.6 24.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

p10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 7 10.8 10.8 10.8 

2.00 15 23.1 23.1 33.8 

3.00 10 15.4 15.4 49.2 

4.00 15 23.1 23.1 72.3 

5.00 18 27.7 27.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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p11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.5 1.5 1.5 

2.00 15 23.1 23.1 24.6 

3.00 14 21.5 21.5 46.2 

4.00 17 26.2 26.2 72.3 

5.00 18 27.7 27.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 7.7 7.7 7.7 

2.00 7 10.8 10.8 18.5 

3.00 18 27.7 27.7 46.2 

4.00 13 20.0 20.0 66.2 

5.00 22 33.8 33.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

p13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 14 21.5 21.5 21.5 

2.00 9 13.8 13.8 35.4 

3.00 17 26.2 26.2 61.5 

4.00 5 7.7 7.7 69.2 

5.00 20 30.8 30.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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p14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 6 9.2 9.2 9.2 

2.00 25 38.5 38.5 47.7 

3.00 4 6.2 6.2 53.8 

4.00 12 18.5 18.5 72.3 

5.00 18 27.7 27.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 4 
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