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ABSTRAK 
 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi. 

Salah satunya dampak terhadap perekonomian masyarakat seperti pemutusan atau 

dirumahkan pekerjaan, hingga berkurangnya upah pendapatan. Kondisi selama 

pandemi ini berakibat peningkatan jumlah dari penduduk miskin. Jumlah tersebut 

jadi meningkat secara signifikan. Banyak masyarakat mengeluh karena adanya 

pandemi Covid-19 ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai dampak pandemi 

Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima manfaat PKH. Tujuan dari penelitian 

untuk menggambarkan kondisi penerima manfaat dan dampak yang ditimbulkan 

dari pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima manfaat PKH di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dampak, kemiskinan, dan program keluarga harapan. Subjek 

dari penelitian ini enam yaitu lima orang keluarga penerima manfaat dan satu orang 

pendamping PKH. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan 

wawancara, observasi, serta dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pandemi Covid-19 berdampak 

terhadap masyarakat miskin penerima manfaat PKH. Mulai dari dampak negatif 

dan dampak positif bermunculan selama pandemi. (1) dampak positif ada dampak 

dari segi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, peran orang tua dapat melakukan 

pengawasan kepada anak mereka. Kemudian kesehatan masyarakat menjadi lebih 

peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. (2) dampak negatif ada dampak 

pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dari dampak pendidikan, para orang tua merasa 

mengeluh dengan kondisi sekarang ini karena dituntut untuk dapat membagi waktu. 

Selanjutnya dampak ekonomi, masyarakat merasa selama pandemi banyak 

kebutuhan yang diperlukan namun pemasukan menipis. Sedangkan dampak 

sosialnya, mengakibatkan banyak perubahan kehidupan masyarakat, kegiatan 

secara langsung dibatasi misalnya pekerjaan, olahraga, sekolah. 

Kata kunci: Dampak pandemi, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 masuk di Indonesia pada tahun 2020 yang  

merupakan wabah penyakit baru. Pertama kali kasus ini dilaporkan pada 

tanggal 2 Maret 2020 terdapat dua orang kasus yang terpapar Covid-191. 

Adanya pandemi Covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan saat ini. 

Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan hingga sosial ekonomi. 

Pada sektor pendidikan, Kementrian Pendidikan mengeluarkan 

kebijakan dengan meliburkan sekolah dengan mengganti proses belajar  

menggunakan sistem pembelajaran secara daring (dalam jaringan) atau 

pembelajaran secara virtual2. Dalam sektor sosial ekonomi akibat yang 

ditimbulkan oleh Covid-19 ini awal mulanya dari pariwisata dan jasa 

transportasi kemudian diikuti industri pengolahan dan perdagangan. Sektor 

usaha lain yang terdampak yakni meliputi peternakan, pertanian, dan 

perikanan3. 

Selain itu, pemerintah melakukan perubahan berkaitan dengan situasi 

pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini melalui bantuan Program Keluarga 

                                                           
 1 WHO, “Coronavirus disease 2019 (COVID-19)”, https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2 

diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 11.30 WIB. 

 

 2 Abd. Rahim Mansyur, “Dampak Covid-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran di 

Indonesia”, Education and Learning Journal, vol. 1: 2, (2020), hlm. 113-112. 

 

 3 I Ketut Budastra, “Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk 

Penanganannya”, Jurnal Agribisnis, vol. 20: 1, (2020), hlm. 51. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2
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Harapan (PKH) diantaranya yaitu penyaluran dana dipercepat dan peningkatan 

besaran manfaat. Pencairan dana dilakukan sebanyak empat tahap dalam 

setahun yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Kini pencairan dana 

pada bulan April dipercepat menjadi Maret. Percepatan pencairan dana tersebut 

diharapkan agar digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan gizi keluarga sehingga dapat 

terhindar dari paparan Covid-194. 

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 pemerintah menganjurkan 

kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. 

Kebijakan berdiam di rumah (stay at home) dan menjaga jarak (social and 

physical distancing) ini kebijakan baru yang akan mengubah kebiasaan, pola 

perilaku, tradisi, adat-istiadat, dan pola interaksi masyarakat5. Pemerintah juga 

menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diatur oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam  rangka percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Akibatnya banyak tempat 

yang di lockdown seperti tempat wisata, tempat ibadah, rumah makan, pasar 

bahkan pusat perbelanjaan/mall. Hal ini berpengaruh besar dalam mencukupi 

kebutuhan sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Banyak biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan, sedangkan tempat kerja tidak 

                                                           
 4 Lestary J. Barany, “Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah 

Menjaring Sesuai Sasaran?”,  

Downloads/CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl%20.pdf,  diakses pada tanggal 12 

Juli 2021 pukul 11.30 WIB. 

 

 5 Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, Journal 

Publicuho, vol. 3: 2, (2020), hlm. 269-270. 

file:///C:/Users/User/Downloads/CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl%20(1).pdf
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diizinkan untuk beroperasi mengakibatkan angka kemiskinan semakin 

meningkat.  

Masalah kemiskinan bukan suatu hal yang asing di Indonesia. Upah 

kerja yang diperoleh tergolong sedikit mengakibatkan seseorang memiliki 

kualitas hidup rendah. Dari beberapa sebagian orang yang hidupnya serba 

kekurangan (miskin) tidak memiliki biaya dan terbatas dalam mengakses 

berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya, akan tertingal jauh 

dengan seseorang yang memiliki potensi lebih tinggi. Persoalan kemiskinan ini 

dipicu karena banyaknya masyarakat yang pengangguran, berpendidikan 

rendah, potensi keahlian yang dimiliki rendah serta sempitnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercacat adanya peningkatan jumlah 

penduduk miskin berdasarkan dari hasil perhitungan oleh Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan September 2020. Penambahan 

penduduk miskin ini sebanyak 27,42 ribu orang atau sebesar 5,76 persen6. 

Berikut ini jumlah penduduk miskin yang tercatat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta: 

                                                           
 6 BPS, “Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta September 2020”, 

https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1148/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-

yogyakarta-september-2020.html,  diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 23.20 WIB. 

https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1148/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2020.html
https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1148/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2020.html
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Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 

Dari gambar tersebut menunjukkan perkembangan dari tingkat 

kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu enam tahun 

terakhir. Dalam periode September 2014 - September 2020, tercatat bahwa 

tingkat kemiskinan tertinggi yakni terjadi pada periode Maret 2015 dengan 

jumlah sebesar 550,23 ribu orang. Kemudian sejak saat itu mengalami 

penurunan yang cukup signifikan yang terjadi setelah periode tersebut yaitu 

pada September 2015. Namun, akibat dari pandemi Covid-19 ini tingkat 

kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode Maret 2020 hingga 

September 2020 mengalami peningkatan yakni tercatat sebesar 503,14 ribu 

orang.  

Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lima kabupaten yaitu Kota 

Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul. Tingkat 

532,59
550,23

485,65
494,94

488,83
488,53

466,33
460,10

450,25
448,47

440,89
475,72

503,14

September 2014 - September 2020 (dalam ribuan orang)
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kemiskinan setiap kabupaten satu dengan lainnya berbeda. Berikut ini data 

mengenai penduduk miskin perkabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta:   

Gambar 2 Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (dalam ribuan orang)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2020 

  Berdasarkan data grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat 

kemiskinan setiap kabupaten mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. 

Dari kelima kabupaten tersebar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah tertinggi yang 

mengalami kenaikan setelah adanya pandemi Covid-19. Kenaikan tersebut 

sebesar 134,84 ribu orang. 

Jumlah kenaikan penduduk miskin yang terjadi akibat pandemi Covid-

19 ini pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan  dengan 

memberikan bantuan perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut 

berupa peningkatan jumlah penerima manfaat dan nominal dari PKH dan 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, ada kartu prakerja dan subsidi 

29.45

90.17
123.08

74.62

131.15

29.75

92.04

125.76

77.72

134.84

Kota
Yogyakarta

Sleman Gunungkidul Kulon Progo Bantul

2020

2019
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listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi kepada Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) bagi para pemilik usaha7. 

Program bantuan yang telah dirancang oleh pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan sejak tahun 2007 yaitu Program Keluarga Harapan 

(PKH). Pada saat ini PKH diharapkan dapat membantu Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang terdampak karena pandemi Covid-19. Situasi seperti ini 

berpengaruh terhadap kondisi para KPM, sehingga banyak orang kehilangan 

pekerjaan, dirumahkan, jam kerja dibatasi, upah yang diturunkan, dan juga 

menjadi berpindah atau beralih pekerjaan lain. Padahal dari pekerjaan tersebut 

KPM mendapatkan penghasilan sehingga dapat mempertahankan hidup untuk 

sehari-harinya. Penghasilan yang diperoleh lebih sedikit sedangkan 

pengeluaran lebih banyak. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang miskin 

semakin meningkat sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Berikut data dari jumlah KPM PKH 

pada tahun 2021 di Kecamatan Sewon: 

                                                           
 7 Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial”, Jurnal Manajemen 

Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol. 1: 2, (2020), hlm. 520-521. 
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Gambar 3 Jumlah Peserta Penerima Manfaat PKH Kecamatan Sewon 

 

Sumber : Dinas Sosial Bantul 2021 

Berdasarkan tabel yang telah disajikan di atas, Desa Timbulharjo 

tercatat sebagai desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

tertinggi yaitu 1.136 keluarga. PKH yang diberikan Pemerintah ini berguna 

dalam menanggulangi permasalahan yang ada diberbagai wilayah, termasuk di 

Desa Timbulharjo.  

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan peserta penerima manfaat 

terdampak dalam hidupnya, seperti kepala keluarga dirumahkan dari 

pekerjaannya, upah kerja menjadi berkurang, serta permintaan pesanan 

semakin menurun. Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan masyarakat 

miskin yang terdampak pandemi Covid-19 agar meningkatkan kualitas hidup 

KPM. Melalui bantuan tetap yang diberikan dengan persyaratan yang telah 

ditentukan akan dapat membantu keluarga miskin dalam mencukupi 

kebutuhannya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti memiliki 

ketertarikan dalam melakukan penelitian terkait dengan tema yang diambil ini 
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bermaksud untuk mengkaji permasalahan mengenai Dampak Pandemi Covid-

19 bagi Masyarakat Miskin Penerima Manfaat PKH pada saat ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu  

1. Bagaimana gambaran kemiskinan keluarga penerima manfaat PKH di 

Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 

2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin keluarga 

penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi penerima 

manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 bagi 

masyarakat miskin pada keluarga penerima manfaat PKH di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu 

secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 
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Harapan dari penelitian ini salah satunya menjadi literatur untuk 

penelitian yang selanjutnya mengenai dampak pandemi Covid-19 bagi 

masyarakat miskin penerima manfaat PKH.   

2. Secara Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang tepat terkait kondisi masyarakat miskin 

penerima manfaat PKH yang terjadi selama pandemi Covid-19, sehingga 

dapat lebih baik ke depannya. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah banyak 

dilakukan. Namun, belum banyak ditemukan mengenai penelitian dampak 

pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima manfaat PKH. Adanya 

penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk melakukan kajian atau tinjauan 

dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki berkaitan 

dengan topik pada penelitian ini.  

Pertama, laporan penelitian yang ditulis oleh Zaenal Arifin berjudul 

“Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberian 

Jaminan Sosial Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Sukosari Kecamatan 

Sukowono Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

dampak pelaksanaan PKH terhadap pemberian jaminan sosial pada rumah 

tangga. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya program keluarga harapan mempunyai dampak terhadap 
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penganggulangan kemiskinan masyarakat penerima bantuan PKH, dalam hal 

ini masyarakat mampu meningkatkan kreativitas, keberdayaan, jaminan sosial 

kesehatan dan pendidikan8. 

Kedua, laporan penelitian oleh Asti Prichatin yang berjudul 

“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk 

mengetahui efektivitas dari PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

penerima manfaat PKH di Desa Kasageran Kecamatan Cilongok. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara serta kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini adalah efektivitas PKH yang telah diukur melalui empat indikator 

yakni ketetapan sasaran, pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi dan 

pemantauan program yang menunjukan bahwa PKH di Desa Kasegeran sudah 

berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa perubahan dari indikator 

kesejahteraan yang dirasakan oleh penerima manfaat PKH meskipun belum 

secara keseluruhan. Apabila dilihat dari prespektif islam seperti jaminan sosial 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari suatu negara, konsep kerja keras dan 

tidak bergantung kepada orang lain. Namun, hal ini belum sepenuhnya 

tercapai, karena beberapa KPM merasa keberatan jika bantuan PKH akan 

                                                           
 8 Zaenal Arifin, Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberian 

Jaminan Sosial Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten 

Jember, Skripsi (Jember: Program Studi ilmu pendidikan, Universitas Jember, 2018). 
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dihentikan, serta KPM juga menunggu waktu pencairan dana bantuan sosial 

dari PKH tersebut9. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Julianty Thesa Takaredase berjudul “ 

Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kampung 

Manupitaeng”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PKH 

dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditujukan dengan PKH 

di Kampung Manupitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Dilihat dari 

berkurangnya beban pengeluaran masyarakat, dan menciptakan suatu 

perubahan-perubahan perilaku kemandirian Keluarga Penerima Manfaat10. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Cici Widya Prasetyandari berjudul 

“Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi Masyarakat Indonesia”. 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 bagi 

perekonomian masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif dan studi pustaka. Dari penelitian ini menghasilkan 

bahwa adanya Covid-19 berdampak, hal ini dirasakan oleh berbagai kalangan, 

seperti ojek online, seniman, pengusaha dan pedagang. Masyarakat terpaksa 

tetap bertahan hidup ditengah sulitnya perekonomian saat ini. Pemerintah 

dalam menanggulangi kemiskinan akibat pandemi Covid-19 memberikan 

beberapa bantuan sosial kepada masyarakat, mengadakan kartu prakerja, 

                                                           
 9Asti Prichatin, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya 

meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Skripsi (Purwokerto: Program Studi Ekonomi Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019). 

 
 10 Julianty Thesa Takaredase, “Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan 

Kemiskinan Di Kampung Manupitaeng”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 3: 3, (2019). 
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subsidi listrik 100% dengan daya 450 watt dan memberikan subsidi bagi 

UMKM11. 

Kelima, laporan penelitian yang ditulis oleh Azip Muhamad Syafiq 

yang berjudul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa 

Candigugur Kec. Bawang Kab. Batang”. Tujuan dari penelitian untuk 

mengetahui dampak dari PKH di Desa Candigugur Kec. Bawang Kab. Batang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil dari 

penelitian ini adalah adanya PKH di Desa Candigugur ini menghasilkan, 

pertama masyarakatnya sebelum memperoleh bantuan dari PKH tidak 

memperoleh akses kesehatan serta mengenyam pendidikan, kedua masyarakat 

setelah mendapatkan bantuan PKH mulai bisa mengakses kesehatan dan 

pendidikan, ketiga dampak dari PKH dari dampak negatifnya muncul 

kecemburuan sosial antar masyarakat karena mereka merasa iri tidak 

mendapatkan bantuan, kemudian terdapat bantuan dari PKH yang kurang tepat 

sasaran. Sedangkan dampak positifnya yaitu masyarakat terbantu dengan 

adanya bantuan PKH ini seperti dapat mengakses pendidikan dan kesehatan12. 

Persamaan penelitian ini dengan sumber literatur sebelumnya yaitu  

memiliki kesamaan pada tema yang diteliti dan metode penelitian yang 

digunakan. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada fokus pembahasan dan 

lokasi penelitian. Fokus pada penelitian ini mengenai dampak selama pandemi 

Covid-19 yang terjadi terhadap masyarakat miskin penerima manfaat Program 

                                                           
 11 Cici Widya Prasetyandari, “Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi 

Masyarakat Indonesia”, Jurnal Imagine, vol. 1: 1, (2021). 

 
12 Azib Muhamad Syafiq, Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa 

Candigugur Kec. Bawang Kab. Batang, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kesejahteraan 

Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, 2019). 
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Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, lokasi pada penelitian ini terletak di 

Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

dikarenakan penelitian ini terjadi selama pandemi Covid-19, dimana banyak 

hal telah mengalami perubahan akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain. 

F. Kerangka Teori 

1. Dampak 

a. Pengertian Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak 

adalah benturan, mempunyai pengaruh yang kuat dalam 

mendatangkan akibat baik itu secara negatif maupun positif13. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dampak merupakan 

pelanggaran, benturan atau tubrukan14.  

Dampak merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat 

dari suatu aktivitas15. Dampak tidak dapat dihindari dalam suatu 

kehidupan manusia. Dalam hal ini dampak dianggap sebagai suatu 

                                                           
 13 Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Karya), hlm. 243. 

 

 14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 429. 

 
15 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1992), hlm. 43. 
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kejadian wajar yang sering terjadi pada manusia. Peneliti 

menyimpulkan dampak merupakan segala sesuatu ditimbulkan karena 

adanya akibat dari suatu kejadian di masyarakat.  

Sedangkan, dampak secara sederhana diartikan sebagai akibat 

ataupun pengaruh. Dampak ini terbagi menjadi dua pengertian yakni 

positif dan negatif16.  

1) Dampak Positif 

Dampak adalah suatu keinginan untuk menyakinkan, 

membujuk, atau mempengaruhi kesan terhadap orang lain. 

Sedangkan positif adalah tegas atau pasti yang mempunyai 

pengaruh ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut KBBI 

dampak positif ialah suatu pengaruh memiliki kekuatan untuk 

mendatangkan akibat yang positif.  

Jadi disimpulkan dampak positif merupakan keinginan 

dalam menyakinkan, membujuk dan mempengaruhi kesan 

kepada orang lain, serta memiliki tujuan supaya mereka memilih 

maupun mengikuti ke arah hal baik.  

2) Dampak negatif 

Dampak negatif adalah suatu keinginan yang akan 

berpengaruh ke arah yang kurang baik atau lebih buruk. Dampak 

negatif ialah keinginan untuk menyakinkan dan mempengaruhi 

kesan kepada orang lain, yang memiliki tujuan supaya mereka 

                                                           
 16 Waralah Cristo, Pengertian Tentang Dampak, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008), hlm. 

12. 
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memilih atau mengikuti ke arah yang buruk dan berakibat dapat 

menimbulkan hal tertentu yang terjadi. 

Sementara itu, dampak dapat mengakibatkan 

permasalahan pada kemiskinan. Dampak yang terjadi 

menciptakan ragam permasalahan yang bermunculan. Berikut ini 

dampak dapat dikategorikan dalam beberapa aspek sebagai 

berikut: 

a) Aspek Kesehatan 

Kesehatan mempunyai peran sangat penting bagi semua 

manusia.  Dengan kondisi kesehatan yang kurang baik dapat 

menghambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini 

dapat menyebabkan penurunan dari produktivitas seseorang. 

Sehingga produktivitas menurun mengakibatkan 

penghasilan yang diperoleh menjadi terbatas. Kemudian 

terciptalah suatu kemiskinan. 

b) Aspek Pendidikan 

Pendidikan dapat berarti sebagai pembentukan dari 

kepribadian seseorang, kemajuan dari teknologi, kemajuan 

ilmu, dan kemajuan dikehidupan sosial. Dampak dari 

kemiskinan yang terjadi pada pendidikan dapat merugikan. 

Sebab, pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam hal ini Penduduk Indonesia yang 

masih belum mengenal akan pendidikan berpengaruh 

terhadap kemajuan diri sendiri dan bangsa. Namun, tidak 
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semua orang mampu dan mau untuk mengenyam 

pendidikan. 

c) Aspek Ekonomi 

Dalam aspek ekonomi masalah-masalah dapat terjadi 

terutama pada rumah tangga seseorang seperti pemenuhan 

kebutuhan materi setiap keluarga. Aspek tersebut meliputi 

aspek kuantitas, sumber daya alam dan manusia, kualitas 

dari penduduk, kondisi dan lokasi geografi, serta komunikasi 

dan transportasi. Terlihat dari segi kuantitasnya di Indonesia 

memiliki penduduk dengan kekuatan ekonomi yang dapat 

dikembangkan karena memiliki jumlah penduduk yang 

banyak. Tetapi, kemiskinan ini menjadikan penduduk tidak 

mempunyai kekuatan untuk mengembangkan perekonomian 

di Indonesia. Sehingga kemiskinan mengakibatkan 

Penduduk Indonesia menunjukkan sisi kelemahan yang 

dimiliki sebagai konsumen berbagai produksi. 

d) Aspek Sosial 

Dilihat dari aspek sosial terdapat masalah-masalah yang 

terjadi pada lingkungan manusia seperti merasa terancam 

atau terhambat dalam melakukan aktivitas setiap harinya. 

Hal ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara 
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komponen manusia dengan lingkungan. Lingkungan yang 

tidak mendukung mengakibatkan kemiskinan dapat terjadi17.  

2. Kemiskinan 

a. Pengertian kemiskinan  

Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah 

standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas 

kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup 

sehat, selain itu berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi18. 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana manusia hidup dengan 

kekurangan atau biasa disebut dengan tidak memiliki harta benda19. 

Menurut Mubyarto, kemiskinan ialah kondisi kekurangan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tersebut 

meliputi papan, sandang, pangan, kebutuhan akan pendidikan dasar 

untuk anak-anak dan kebutuhan akan hidup sehat20.  

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi 

dimana untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya serba 

kekurangan. Hal ini bisa terjadi karena penghasilan yang rendah dan 

pendidikan rendah.  

                                                           
17 Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999) hlm. 

21-30. 

 

 18 Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, Petani Desa dan Kemiskinan, (Yogyakarta: BPFE, 

1986), hlm. 7. 

 

 19 Yohanes Mardimin, Kritis Proses Pembangunan di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 

1996), hlm. 20. 

 

 20 Mubyarto, IDT Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Rakyat, Warta Demografi, Vol. 27: 

4, (1997), hlm. 35. 
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b. Faktor-faktor penyebab kemiskinan 

Menurut Paul Spicker, penyebab dari kemiskinan dibagi 

menjadi  empat mazhab, yaitu: 

1) Penjelasan individu (Individual explanation), kemiskinan yang 

disebabkan dari karakteristik orang miskin itu sendiri, seperti 

malas, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, salah dalam memilih, 

atau belum siap untuk memiliki anak dan sebagainya. 

2) Penjelasan keluarga (Familial explanation), kemiskinan akibat 

oleh faktor dari keturunan, dimana antar generasi terjadi 

ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat dari 

pendidikan. 

3) Penjelasan subkultural (Subcultural explanation), kemiskinan 

yang disebabkan oleh karakteristik dari perilaku di lingkungan 

yang akibatnya pada moral dari masyarakat. 

4) Penjelasan struktural (Structural explanation), kemiskinan sebagai 

produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan 

dengan pembedaan status atau hak21. 

Sedangkan menurut Kuncoro, faktor penyebab kemiskinan 

antara lain sebagai berikut: 

1) Secara Mikro, suatu kemiskinan muncul akibat adanya 

ketidaksamaan dalam kepemilikan sumber daya yang 

menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Hal ini 

                                                           
 21 Paul Spicker, Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, A Catalyst Working 

Paper, (London: Catalyst, 2002). 
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mengakibatkan penduduk miskin hanya memiliki sumber daya 

dalam jumlah yang terbatas dengan kualitas yang rendah. 

2) Kemiskinan muncul dari akibat perbedaan dalam kualitas sumber 

daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas tersebut berasal 

dari sumber daya manusia yang memiliki pendidikan rendah, 

keturunan, nasib yang kurang beruntung ataupun karena adanya 

diskiriminasi. 

3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses modal22. 

c. Indikator Kemiskinan 

Menurut Istiana Hermawati menyebutkan bahwa terdapat 

indikator kemiskinan dari dimensi ekonomi. Dari 13 butir pernyataan 

pada dimensi ekonomi apabila terpenuhi 6 butir, maka dapat dijadikan 

sebagai parameter dalam menentukan kemiskinan secara ekonomi. 

Berikut delapan indikator kemiskinan dari dimensi ekonomi antara 

lain: 

1) Pemenuhan kebutuhan pangan. 

2) Kemampuan membeli pakaian. 

3) Ketersediaan papan atau tempat tinggal yang layak. 

4) Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar. 

5) Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. 

6) Pemenuhan kebutuhan kerja. 

7) Ketersediaan sumber penghasilan.  

                                                           
 22 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, 

(Yogyakarta: AMP YKPN, 2013), hlm. 107. 
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8) Kepemilikan aset 

Sedangkan kriteria atau parameter dari indikator ekonomi 

yaitu sebagai berikut:  

a) Keluarga tidak memenuhi kebutuhan makan minimal 2 kali 

sehari. 

b) Keluarga tidak mengkonsumsi daging, telur, atau ikan 

minimal seminggu sekali. 

c) Keluarga tidak mampu untuk membeli pakaian baru seluruh 

anggota keluarga minimal setahun sekali. 

d) Keluarga tidak memiliki tempat tinggal dengan pembagian 

ruangan sesuai fungsi masing-masing (kamar tidur, dapur). 

e) Keluarga tidak mampu menggunakan listrik. 

f) Keluarga tidak mampu menggunakan sumber air sumur. 

g) Keluarga tidak memiliki jamban/WC. 

h) Kepala keluarga hanya berpendidikan sekolah dasar SD/MI. 

i) Keluarga tidak dapat membayar biaya berobat di rumah sakit. 

j) Kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap baik di 

sektor formal maupun informal selama 3 bulan terakhir. 

k) Penghasilan Kepala Keluarga per bulan kurang dari atau setara 

UMR. 

l) Keluarga tidak memiliki tabungan senilai 500 ribu atau barang 

mudah dijual seperti emas, sepeda motor, ternak, atau barang 

modal lain23. 

                                                           
 23 Istiana Hermawati, “Pengukuran Konstrak Kemiskinan Indonesia”, Jurnal Kemensos, 

vol. 41: 3, (2017), hlm. 278. 
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Selain itu menurut Supriatna indikator-indikator dari 

kemiskinan diantaranya: 

1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri. 

2) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. 

3) Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. 

4) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi 

dengan kekuatan sendiri. 

5) Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai 

keterampilan atau pendidikan yang memadai24. 

d. Bentuk-bentuk Kemiskinan  

Menurut Nasikun, bentuk dari kemiskinan ini ada empat 

macam yaitu sebagai berikut: 

1. Kemiskinan Absolut 

Merupakan kondisi sekelompok orang yang memiliki 

pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga untuk mencukupi 

kebutuhan pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan 

kurang tercukupi. Kemiskinan absolut sering digunakan sebagai 

konsep dalam menentukan atau mendefinisikan kriteria atau 

sekelompok orang yang biasa disebut miskin. 

2. Kemiskinan Relatif 

suatu bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau 

                                                           
 24 Supriatna, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, (Bandung: 

Humaniora Utama Press, 1997), hlm. 82. 
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pada seluruh masyarakat sehingga menyebabkan adanya 

ketimpangan pendapatan atau bahkan kesejahteraan. Daerah 

tertinggal merupakan salah satu daerah yang belum terjangkau 

dari adanya program pembangunan. Kemiskinan ini juga dapat 

diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan 

antara penduduk dan lingkungannya.  

3. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural ini terjadi karena adanya sikap dan 

kebiasaan dari seseorang ataupun masyarakat yang berasal dari 

budaya atau adat istiadat, seperti pemikiran, atau cara kerja yang 

relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup menjadi modern. 

Kebiasaan ini terjadi di masyarakat dapat berupa dari sifat malas, 

mudah menyerah pada nasib, mengandalkan harta warisan dari 

orang tua, tidak pernah hemat, serta relatif bergantung kepada 

orang atau pihak lain. 

4. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan ini merupakan bentuk dari kemiskinan yang 

terjadi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya, biasanya 

terjadi pada tatanan sosial budaya atau sosial politik yang kurang 

mendukung dalam pembebasan kemiskinan25.  

e. Penanggulangan Kemiskinan 

Dalam penanggulangan kemiskinan menurut Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 menjelaskan 

                                                           
25 Nasikun, Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, (Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada, 2001), hlm. 19. 
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bahwa upaya penanggulangan kemiskinan terdapat dua strategi utama, 

yaitu: 

1) Melakukan berbagai macam upaya dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok dan melindungi keluarga serta kelompok 

masyarakat yang mengalami kemiskinan yang diakibatkan dari 

dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. 

2) Melakukan berbagai macam upaya untuk membantu masyarakat 

yang mengalami kemiskinan struktural, diantaranya dengan 

memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan tinggi 

untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru 

dengan cara pengembangan usaha mikro dan kecil, termasuk para 

pedagang dan nelayan26. 

Menurut Heru Nugroho, kemiskinan merupakan hasil dari 

konstruksi sosial sehingga pembangunan yang dilakukan akan 

menimbulkan dominan baru. Dalam hal ini upaya penanggulangan 

kemiskinan sebagai berikut: 

1) Standarisasi kemiskinan dan pendataan tentang kemiskinan. 

2) Pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi kelompok miskin 

dalam pembangunan. 

3) Meniadakan eksploitasi. 

4) Melakukan sosial construction untuk meningkatkan etos kerja. 

5) Pembangunan sosial budaya. 

                                                           
 26 BAPPENAS, Law Number 25/ 2000 on the National Development Program (Popenas) 

2000-2004/ the Republic of Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS, 2003), hlm. 54. 
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6) Redistribusi pendapatan yang merata27. 

Jadi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, langkah 

yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

penanggulangan kemiskinan yang telah diuraikan diatas sehingga 

kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan berkurang. Penanganan ini 

tentunya harus dilakukan secara menyeluruh agar mendapatkan hasil 

yang optimal.  

3. Program Keluarga Harapan (PKH) 

a. Pengertian PKH 

PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat  

diberikan kepada keluarga miskin telah ditetapkan sebagai Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM)28. PKH adalah program dari pemerintah 

tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) mulai 

tahun 2005 s/d 2025 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. 

Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan PKH yakni berasal dari 

APBN29. 

b. Tujuan PKH 

Tujuan dari PKH ini bermaksud untuk mengurangi beban 

pengeluaran dari rumah tangga serta untuk menginvestasi generasi 

                                                           
 27 Heru Nugroho, Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 1995), hlm. 38.  

 

 28 PKH, “Tentang PKH”, https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1 diakses pada 

tanggal 14 Maret 2021 pukul 23.10 WIB. 

 

 29 Permensos, “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 57 Tentang Program 

Keluarga Harapan”, https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100229.pdf diakses 

pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 23.16 WIB. 

 

https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1
https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100229.pdf
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berikutnya supaya memiliki kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. 

Tujuan tersebut meliputi : 

1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui layanan pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan. 

3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan 

pendidikan serta kesejahteraan sosial. 

4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 

5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)30. 

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH 

Penerima manfaat PKH dibedakan berdasarkan komponen, yaitu 

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

1) Kesehatan : Ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (0-6 

tahun). 

2) Pendidikan : Anak usia sekolah yakni usia 6 sampai 21 tahun belum 

menyelesaikan wajib belajar, menempuh tingkat pendidikan 

SD/MI atau sederajat atau SMP/Mts sederajat dan anak SMA/MA 

sederajat. 

                                                           
 30 Kementerian Sosial, “Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 hlm. 22”, 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf diakses pada tanggal 14 Maret 

2021 pukul 23.20 WIB. 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf
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3) Komponen Kesejahteraan Sosial : Lanjut usia dan penyandang 

disabilitas berat31. 

d. Hak dan Kewajiban KPM PKH 

1) Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH 

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan : 

a) Bantuan sosial PKH. 

b) Pendampingan sosial PKH. 

c) Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan 

sosial. 

d) Program bantuan komplementer dibidang kesehatan, 

pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan dan 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya32. 

2) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH 

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH pada kondisi normal 

terdiri dari : 

a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, 

anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib 

memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan 

sesuai dengan protokol kesehatan. 

b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib 

belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan 

                                                           
 31 Ibid. 

 
 32 Kementerian Sosial, “Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 hlm. 24”, 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf diakses pada tanggal 14 Maret 

2021 pukul 23.25 WIB. 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf
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tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima 

persen) dari hari belajar efektif. 

c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan 

penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan 

dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang 

dilakukan minimal setahun sekali. 

d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. 

e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali 

jika terjadi keadaan kahar. 

f) KPM tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. 

Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk 

pelaksanaan verifikasi komite33. 

3) Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH pada kondisi 

pandemi Covid-19 terdiri dari: 

a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, 

anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib 

melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol 

kesehatan. 

b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib 

belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan 

penerapan protokol kesehatan sesuai peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas Covid-19. 

                                                           
 33 Ibid. 
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c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan 

penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan 

dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan protokol 

kesehatan. 

d) KPM wajib menerima dan menerapkan materi-materi yang 

ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan 

penerapan protokol kesehatan34. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang 

terfokus mengenai dampak yang terjadi akibat pandemi Covid-19 bagi 

masyarakat miskin penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis 

yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi 

lainnya35. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang dilakukan berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

                                                           
 34 Kementerian Sosial, “Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021 hlm. 25”, 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf diakses pada tanggal 14 Maret 

2021 pukul 23.28 WIB. 

 
 35 Lexy J Moleng, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan keduapuluh dua, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2006),hlm. 6. 

 

https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210125113008.pdf
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(gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian dari 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi36. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa yang menjadi 

urusan manusia37. Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat 

memberikan informasi terkait dengan data yang akan diperlukan. Subjek 

dari penelitian ini terdapat 5 (lima) orang penerima manfaat PKH dan 1 

(satu) orang pendamping. Dalam penelitian ini pemilihan subjek 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria 

tertentu38. Pertimbangan yang dimaksud ialah informan yang akan 

dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu antara lain:  

a. Bagian dari KPM PKH yang terdampak selama pandemi Covid-19 di 

Desa Timbulharjo. 

b. Pendamping PKH selaku pendamping sosial selama pandemi Covid-

19 di Desa Timbulharjo. 

                                                           
 36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 145. 

 

 37 Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 200. 

 
38 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 95 



30 

 

 
 

Objek dari penelitian ini sangat penting dalam mempertanggung 

jawabkan data yang akan diperoleh nantinya. Maka Objek dari penelitian 

ini mengenai dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 bagi masyarakat 

miskin penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Sumber Data 

 Sumber data adalah faktor terpenting menyangkut kualitas dari 

penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dapat diperoleh melalui pihak 

pertama, seperti melalui wawancara39. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder ialah data dapat dikumpulkan dari tangan ke 

dua atau sumber lain yang sudah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan40. Misalnya seperti jurnal, skripsi, surat kabar, buku bisa 

dalam bentuk tabel maupun diagram. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber data primer dan lebih banyak pada teknik observasi yang berperan, 

                                                           
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 172. 

 
40 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 

289. 
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wawancara mendalam, serta dokumentasi41. Metode yang digunakan 

meliputi : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang disusun secara 

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala yang diselidiki42. Teknik pengumpulan data dengan melakukan 

observasi digunakan ketika penelitian tersebut meneliti perilaku dari 

manusia, proses kerja, maupun gejala alam, serta apabila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengamatan langsung di Desa Timbulharjo.  

Penelitian ini melakukan observasi dengan terjun ke lapangan 

yaitu wilayah Desa Timbulharjo. Observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan mengamati dari kondisi rumah dan aktivitas yang 

dilakukan penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo. Sehingga 

peneliti mendapatkan bahan kemudian menganalisis data yang telah 

diperoleh tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud atau 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara 

                                                           
 41 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: At- 

Ruzz Media, 2017), hlm. 163-164. 

 

 42 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di 

Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 153. 
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sebagai pihak yang mengajukan sebuah pertanyaan dan diwawancara 

sebagai pihak yang menjawab pertanyaan43. Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan yaitu dengan terbuka dan bertatap muka 

secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan dan tidak lupa 

menggunakan masker serta berjaga jarak.  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mencari 

informasi data mengenai masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Sugiyono mengemukakan beberapa jenis wawancara, 

yaitu terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur44. Teknik 

wawancara yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan 

semiterstruktur. Informan penelitian ini meliputi pendamping PKH, 

dan KPM PKH di Desa Timbulharjo. Berikut ini data informan 

pendamping dan KPM PKH: 

1) Ibu DN sebagai pendamping PKH di Desa Timbulharjo 

Ibu DN ini menjadi pendamping PKH mulai tahun 2018 

yakni di Desa Timbulharjo. Ibu DN berusia 32 tahun. 

2) Ibu JW sebagai KPM PKH di Desa Timbulharjo 

Ibu JW merupakan peserta penerima manfaat PKH sejak 

tahun 2017. Saat ini Ibu JW berusia 27 tahun. 

3) Ibu MJ sebagai KPM PKH di Desa Timbulharjo 

                                                           
 43 Lexy J Moleng, Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan keduapuluh dua (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186. 

 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 233. 
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Ibu MJ merupakan peserta penerima manfaat PKH sejak 

tahun 2017. Saat ini Ibu MJ berusia 48 tahun. 

4) Ibu  SR sebagai KPM PKH di Desa Timbulharjo 

Ibu SR merupakan peserta penerima manfaat PKH sejak 

tahun 2018. Saat ini Ibu SR berusia 38 tahun. 

5) Ibu PN sebagai KPM PKH di Desa Timbulharjo  

Ibu PN ini merupakan peserta penerima manfaat PKH sejak 

tahun 2019. Saat ini Ibu PN berusia 82 tahun. 

6) Ibu NT sebagai KPM PKH di Desa Timbulharjo 

Ibu NT merupakan peserta penerima manfaat PKH sejak 

tahun 2017. Saat ini berusia 46 tahun. 

Dari informan tersebut dianggap dapat memberikan informasi 

terkait dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima 

manfaat PKH di Desa Timbulharjo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data tentang 

hal yang berupa suatu catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat dan lain sebagainya45. Selain itu menurut Koentjoroningrat 

metode dokumentasi ialah kumpulan dari beberapa variabel yang 

                                                           
 45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 200. 
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berbentuk tulisan46. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Dalam hal ini dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu 

mengenai data atau arsip profil Desa Timbulharjo diambil di Kantor 

Kelurahan Desa Timbulharjo.  

6. Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses dari pencarian data, 

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi, catatan lapangan yakni dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyususn ke dalam pola memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat suatu kesimpulan 

sehingga mundah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain47. 

Adapun teknik analisa data yang digunakan peneliti, sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang terpenting , 

memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang 

hal yang tidak perlu48. Data yang telah direduksi akan memberikan 

                                                           
 46 Koentjoroningrat, Metodelogi Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 

46. 

 

 47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335. 

 

 48 Ibid, hlm 338. 
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suatu gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Selanjutnya pada bagian Penyajian data. Tujuan dari penyajian 

data untuk menyajikan hasil yang sudah diperoleh atau terkumpul 

sehingga akan memunculkan peluang dari kesimpulan. Data tersebut 

nantinya mampu terlihat secara lugas tanpa mengubah makna 

aslinya49. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

maupun bagan. Dengan melakukan penyajian data akan 

mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. 

c. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dilakukan ketika proses reduksi penyajian 

data telah selesai dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan ini dapat berupa deskriptif atau gambaran dari suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hunguan kausal atau interaktif, 

hipotesisi atau teori50.  

                                                           
 49 Sandu Siyoto, Dasar Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 

123. 

 

 50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252. 
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7. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan standar kebenaran suatu data dari hasil 

penelitian, keabsahan dapat tercapai jika dengan proses-proses 

pengumpulan data yang tepat. Penemuan informasi maupun data yang 

ditemukan di lapangan menjadi sumber dari penyusunan penelitian ini, 

mungkin terjadi ketidakvalidnya suatu informasi. Oleh karena itu 

dilakukannya keabsahan data yang berguna untuk memeriksa keabsahan 

dari data yang telah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber. Teknik yang memeriksa 

keabsahan data dengan memanfaatkan atau mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber digunakan untuk perbandingan 

terhadap data tersebut51.   

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulisan sistematika pembahasan dijelaskan 

menjadi empat bab, agar pembaca lebih memahami hasil dari penelitian. 

Adapun empat bab tersebut antara lain : 

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu 

tentang letak geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial budaya, kondisi 

ekonomi masyarakat setempat serta kondisi administrasi pemerintahan. 

                                                           
 51 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm. 178. 
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BAB III merupakan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana dampak pandemi Covid-19 bagi 

masyarakat miskin penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul.  

BAB IV yaitu Penutup, pada bagian ini merupakan bagian terakhir 

penulisan skripsi, berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap banyak aspek kehidupan sehari-

hari terutama pada penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul. Secara langsung banyak masyarakat yang 

mengalami perubahan pada situasi seperti ini, namun dituntut untuk mampu 

beradaptasi. Kesulitan harus mampu dihadapi selama pandemi Covid-19 oleh 

penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo.   

Selama pandemi Covid-19 ini terjadi muncul dampak negatif serta 

dampak positif. Dari dampak negatif dari pandemi Covid-19 meliputi 

pendidikan, ekonomi, serta sosial. Dampak pendidikan, banyak dari orang tua 

penerima manfaat merasa mengeluh adanya pandemi Covid-19. Karena para 

orang tua ditutut untuk dapat membagi waktu dengan anak. Selanjutnya dampak 

ekonomi, selama pandemi terjadi untuk mencukupi kebutuhan sangatlah sulit 

dikarenakan pekerjaan yang dirumahkan sehingga tidak mendapatkan 

pemasukan yang diperoleh. Padahal kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi. 

Kemudian dampak sosialnya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi selama 

pandemi seperti interaksi menjadi terbatas, stigma negatif tentang orang yang 

terpapar Covid-19, serta adanya fenomena panic buying pada penerima manfaat 

PKH di Desa Timbulharjo. 

Sedangkan dampak positifnya meliputi dampak kesehatan dan 

pendidikan. Dampak kesehatan, masyarakat lebih peduli dalam menjaga 
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kesehatan diri sendiri maupun keluarga, terbukti peserta penerima manfaat lebih 

sering mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi vitamin, serta 

memperbanyak minum air putih. Kemudian dari dampak pendidikan, sebagai 

orang tua penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat 

memantau dan mengawasi belajar anak mereka, dikarenakan sistem 

pembelajaran daring. 

Jadi, adanya pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap penerima 

manfaat PKH meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan ekonomi. 

Sementara itu, adanya bantuan PKH yang diberikan dapat membantu peserta 

penerima manfaat dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi. 

Sehingga dapat meringankan pengeluaran ekonomi keluarga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka dari itu 

peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Penerima Manfaat PKH 

Peserta penerima manfaat menggunakan bantuan PKH dengan 

sebaik-baiknya, agar bisa mandiri sehingga tidak bergantung terus menerus 

dengan bantuan tersebut. Selain itu, peserta penerima manfaat tetap 

mematuhi protokol kesehatan. 

2. Bagi Pendamping PKH 

Tetap selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta 

penerima manfaat PKH di Desa Timbulharjo, sehingga tidak ada 

permasalahan yang terjadi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa memperdalam penelitiannya mengenai dampak 

pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin penerima manfaat PKH di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian, agar data yang 

diperoleh lebih valid. Sehingga akan melengkapi kekurangan dari penelitian 

ini. 

4. Bagi Pembaca 

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah 

pengetahuan terkait dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin 

penerima manfaat PKH. Sebab, adanya pandemi Covid-19 ini berdampak 

bagi penerima manfaat PKH. 
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