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Abstract

This research inten.ds to reveal the relation oJ behavioral Jactor and econom.ic
ctcth)ities and the relation of economic activities and poor people along th.e River of Batang
Hari. For this purpose, suruey wca conducted by applying Two Stage Cluster Sampling.
Meanwhile, to analyze the data, Spearman's Rank Correlation is used. Research result
indicates posithte relation between behavioral and economic activities. Furthermore, it is
proved the negative sigytificance relation of individual behavioral relationship and
conmuniry poverly.

I. PENDAHLiLUAN

l,l. Lntar Belakang
Potret tentang kerniskinan cenderung memperlihatkan suatu kondisi yang

kornpleks yang berdiri sendiri atau pun yang berinteraksi antilra faktor sosial,

budaya, ekonomi dan politik. Dengan keluamya lnpres No. 5 Tahun 1993, diharapkan

sebagai suatu kekuatan dan momentum pembangunan bagi masyarakat dalam

membantu peroepatan pengurangan proses kemiskinan, khususnya di desa-desa

tertinggal (Bappenas, 1994).Awal Pelita II jumlah penduduk Indonesia yang berada

di bawah garis kemiskina:r berjumlah 54,2 juta (40,08%\ Melalui beberapa

kebijakan pemerintah, angka tersebut dapat ditekan menjadi 27,2 juta (15,08%)

pada tahun 1990, dirnana sebanyak 263.353 (0,9%) orang berdomisili di Bovinsi

Jambi yangtersebarpada 275 desa tertinggal(BPS, 1993).

Walauprur secara nasional jumlah penduduk miskin di hovinsi Jambi hanya

sebesar 0,9 oh, ramun tetap memberi indikasi adanya keterbelakangan pada desa-

a 
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desa di h'ovinsi Jambi, dimrna penduduk tersebut berdomisili. Nanrun pada
beberapa desa, bila dikaitkan dengan indikator desa tertinggal, klasifikasi sebagai
desa tertinggal tidak selayaknya rurtuk disandang, terutama sekah untuk desa yang
berada sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari. Ketertinggalan desa yang
berada di sepanlang daerah aliran sungai Batang Hari tersebut tentu saja tidak terlepas
dari pola hidupr yirng tercermin dari perilaku individu masyarakatnya.

Tertarik untuk menganalisis lebih mendalam keterkaitan antara fhktor
perilaku individu dengan aktivitas ekonomi individu, yarg pada akhimya akan
berkaitan dengan derajat kemiskinan masyarakat desa tertinggal di .sepanjang daoralt
alilan sungai llatang Hari uraka perlu diteliti lebih lanjut.

1.2. Perumusan Nlasalah
a.Apakah faktor urotivasi, rirvayat hidup, persepsi, proses belaiar dan kemampuan

sebagai faktor perilaku individu masyatakat mempunyai keterkaitan terhadap
akrivitas ekonomi individu masyarakat desa tertinggal.

b Bagaimana hubungan aktivitas ekonomi individu nrasyalakat desa tertinggal
dengan derajat kerniskinan masyarakat desa tertinggal.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelit ian

Adapun tujnan dari penelitian ini dilakukari adalah :
a.IJrrtuk meugetahui apakah falcor rnotivasi, riwayat hidup, lrersepsl, ptoses belajar

dan kemantpuan sebagai faktor perilakrr individu masyarakat mentpunyai
heterkaitan telhadap aktivitas ekonorni individu masyarakat desa tertinggal,

b.[Jntuk tnengetahui bagairnanakah huburgan aktivitas ekonomi individu
nlasyarakat desa teftinggal dengan derajat kerniskinan rnasyarakat desa tertinggal.

11 TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Kerangka "I'eoritis

Ada kecendenmgan bahwa perilaku masyarakat desa tertinggal masih
berorientasi pada sistenr nilai tradisional yang mereka anut secara patuh (Plarrck,
1990) Jika perilaku yang dianut berkorelasi positif terhadap aktivitas ekonomi
nraka akan mengurangi derajat kemiskinan mereka.

Perilaku masyarakat (miskin ) itu sendiri dipengaruhi oleh apa yang dinamakan
ti.engan humart utput yang terdiri dari faktor tinggi rendahnya rnotivasi yang dimiliki.
rnerlurjang tidaknya riwayat hidup, .iauh dekatnya pelsepsi yang dimiliki dan cepat
iarilbatnya proses belajar yang dilalui serta tirigkat kemampuan yang melekat pada diri
iridir idu tersebut (Subyantoro, 1989).

Motivasi merupakan kekuatan keoenderungan seseorang meiibatkan diri
calan: kegiaran van,e beraralrkan sasal'an dalampekerjaamrya (Steers, 1985). Riwayat
I r:,-: :;r'r lrrii.ai rnelah.ri indikator umur, jumlah tanggungal dan masa kerja,
L:L;=:  .  -

r : i :-:-!.:- r:::1:ran cial keteri latan set1 a kepuasan terhadap aktivitas



ekonomi yang dilakukannya (Robbin, 1986). Sedangkan
berpe,ndapat bahwa selain faktor di atas fak*or persepsi
mempenganrhi perilaku seseorang.

Proses belajar juga turut mempengaruhi perilaku seseorang.
yeng mempengaruhi perilaku seseorang adalah tingkat kemampuan
Keseluruhan variabel dari Human lnput tersebut pada suatu
berakumulasi melalui proses perilaku individu. Proses akumulasi
menentukan tinggi rendahnya derajat perilaku yang dimiliki seseorang.

pada sisi lain Robbin
seseorang juga turut

Faktor terakhir
yang dimiliki.
kondisi akan

tersebut akan

2.2 Hipotesis
a" Diduga faktor motivasi, riwayat hidup, persepsi, proses belajar dan kemampuan

sebagai fbktor perilaku individu masyarakat mempunyai keterkaitan terhadap
aktivitas ekonomi individu masyarakat desa tertinggal.

b. Diduga terdapat hubungan yang berarti antara aktivitas ekonomi individu
masyarakat desa tertinggal dengan derajat kemiskinan masyarakat desa tertinggal.

Itr. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode penelitian zurvai. Untuk mendapatkan

data yang dapat mewakili masyarakat desa tertinggal di sepa4iang daerah aliran sungai
Batang Hari maka digunakan Metode Two Stage Cluster Random Sampling.

1. Uji Eipotesis
Untuk rnenguji hipotesis pertama dan kedua dari penelitian yang dilakuka:r

maka digunakan analisis Korelasi Rank Speafinar, sebagai berikut :
a. Statistik Uji

IX '+IYt-  Id '
rs =t-

zV zx2 r Y'z

dirnana :
rs = Koefisien Korelasi Spearman
X : Skor Prilaku Masyarakat Desa Tertinggal
Y : Skor Aktivitas Ekonorni lndividu Masyarakat

Desa Tertinggal
n = Jumlah Sampel, dan d adalah deviasi nilai pengamatan,

Kriteria pengujian dengan pembanding t tuu"r : ta (0,01 s.d 0,25, n-2) dengan
kesimpulan : thit ns ( ttnb"l : tidak terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel
yang diukuri tniu,g ) ttuu"rt terdapat hubungan yang nyata autayla kedua varibel yang
diukur.

L
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1.1 Analisis Perilaku Masayarakat Desa Tertinggal Di Sepanjang DAS Batang tlari
4.1.1 Keterkaitan Faktor Perilaku Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Untuk mengetahui keterkaitan antara faktor perilaku masyarakat dengan
aktivitas ekonomi masyarakat desa tertinggal dilehkan uji statistik Raok Spearman.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisie,n korelasi Rank Spearman adalah
positif dengan r : 0,9694. Kemudian hasil uji atas koefisien korelasi meryerlihatkan
bahwa terdapat hubungan yeng nyalil a= 0,001 dimana thi,oos : 24,9764 ) ttabel :

3.551. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji statistik ini adalah terdapat hubungan
yang berarti antara falctor motivasi" riwayat hidup, presepsi, proses belajar dan
kemampuan, sebagai faktor perilkau individu masyarakat dengan aktivitas ekonomi
masyarakat desa tertinggal di sepanjang DAS Batang Hari.

4.1.2 Hubungan Aktivitas Ekonomi Dengan Derajat Kemiskinan Masyarakat Desa
Tertinggal.

Hasil uji statistik Korelasi Rank Spearman untuk melihat hubungan
aktivitas ekonomi dengan derajat kemiskinan masyarakat desa tertinggal menun-
jukk6 koefisien korelasi negatif, dengan r = 0,9152. Kemudian, hasil uji
terhadap koefisien korelasi memperlihatkan bahwa terdapat tru$rrngan yang nyata a =

0,001 dimana thitung: 14,3600 > ttabel 3,551. Kesinryulan yang dapat ditarik dari
hasil uji statistik ini adalah bahwa semakin tingg skor aktivitas ekonomi maka terlihat
kecendrungan semakin rendah derajat kemiskinan masyarakat desa tertinggal.

4.2 Implikasi Kebij akan
Berdasarkan hasil uji hipotesis maka ada beberapa keb{iakan yang

sebaiknya diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat desa
tertinggal di sepanjang DAS Batang Hari.
1. Dalam rangka mempercepat mobilitas dan interaksi masyarakat terhadap dunia

luar, baik dalam sosial maupun altivitas ekonomi maka perlu peningkatan
prasarana tranqportasi.

2. Dalam upaya pengembangan wawasan dan pola pikir masyarakat maka perlu
pengembangan kelembagaan pendidikan, baik formal maupun informal, melalui
pendekatan stnrkfur sosial budaya

3. Dikarenakan faktor prilaku mempunyai hubungan dengan kemajuan aktivitas
ekonomi maka pe,nyediaan prasaralra dan sarana, serta ffiastruknu perlu
diperkenalkm 5sdini mungkin dan secara bertahap.

V. KESIMPUT-AN DAN SARAN
5.1 (6simpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik dan penjelasan di atas maka dapat ditarik
berbagai kesimpula:r berikut. :
l. Terdapat keterkaitan yang berarti seoara positif antan motivasi, riwayat hidup,

persepsL proses belajar dan kemampuan sebagai faktor prilaku individu dengan
aktivitas ekonomi masyarakat desa tertinggal di sepanjang DAS Batang Hari.

2. Terdapat hubungan yang berarti secara negatif antala aktivitas ekonomi
individu maqyarakat desatertinggal di sepaqiang DAS Batang Hari.
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5.2 Saran

Memgaou pada upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa tertinggal di
qpenjary DAS Batang Hari, dengan berlandaskan hasil analisis maka dikemukakan
saran sebagai berikut :
l. Agar peranail pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan bendlai guna

mnka pemerintah harus meneryatkan masyarakat desa miskin sebagai subjek dari
setiap program yang ada.

2. Program pengentasan kemiskinan harus meryrioritaskan kepada aqpek mobilitas
pentluduk dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial di luar linglungannya.
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