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 ABSTRAK  

 

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya 

menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya 

guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Mengingat dampak setelah terjadinya pemekaran 

berdasarkan implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama 

hampir 20 tahun belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, belum dapat memberikan dampak positif bagi daerah asal 

serta tidak semua keputusan pemerintah untuk melakukan pemekaran 

daerah di Indonesia merupakan keputusan yang tepat. 

Rumusan masalah penelitian: bagaimana pengaruh pemekaran 

desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari dan 

bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pemekaran desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari. Tujuan penelitian 

ini: untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemekaran desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari dan untuk mengetahui 

bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pemekaran desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari. Metode penelitian 

ini deskriptif kualitatif, populasi penelitian yaitu seluruh Kepala 

Keluarga Desa Way Sari dengan pengambilan sampel dilakukan 

secara Cluster Random Sampling. 

Hasil penelitian yaitu setelah adanya pemekaran desa sangat 

memberikan pengaruh terhadap kondisi kesejateraan masyarakat di 

Desa Way Sari dan secara garis besar masyarakat desa sudah 

mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana sebelum 

pemekaran terjadi masyarakat Desa Way Sari tingkat keluarga 

sejahtera masih dalam kategori miskin atau rendah, namun setelah 

pemekaran kesejahteraan masyarakat meningkat ditandai dengan 

berkurangnya keluarga kategori KS I melainkan banyaknya 

masyarakat yang sudah ke tahap KS II, KS III, KS III Plus. Sedangkan 

dalam pandangan ekonomi Islam bahwa dengan adanya pemekaran 

desa terciptanya pemenuhan kebutuahan lima dasar maqashid as-

syariah yaitu agama (al-dien), harta (maal), akal (aql), hidup atau jiwa 

(nafs), dan keturunan (nasl). Selain itu masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan Dharuriyyat (kebutuhan primer) dan Hajiyat (kebutuhan 

sekunder), namun belum dapat memenuhi kebutuhan Tahsiniyyat 

(kebutuhan tersier/pelengkap). 

 

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Kesejahteraan Masyarakat, 

Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

 

         

 

“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 

(QS. Asy-Syarh: 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai karangka awal sebelum penulis menguraikan 

pembahasan lebih lanjut mengenai judul ini, dan guna 

memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 

Maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan kata yang menjadi 

judul dalam skripsi ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu 

ditegaskan dari judul penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan 

untuk membatasi permasalahan dan menghindari salah penafsiran. 

Artinya, dengan adanya penegasan pada setiap kata maka 

semuanya akan menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. 

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Pemekaran 

Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada Desa Way Sari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk itu perlu diuraikan 

pengertian dan istilah-istilah dari judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis  

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kerangka, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya).
1
 

2. Pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang/benda) yang ikut membentuk watak atau perbuatan 

seseorang sehingga dapat mempengaruhi keadaan sekitar.
2
 

 

                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “arti kata analisis”,  (On-line), 

tersedia di http://kbbi.web.id/analisis (15 Januari 2020), pukul 11.25 WIB. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, h. 1045 

http://kbbi.web.id/analisis
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3. Pemekaran Desa  

adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau 

lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, 

kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas 

dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi politik 

yang ada.
3
  

4. Kesejahteraan 

adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan makanan, pakaian, 

tempat tinggal, air bersih serta kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat 

menunjang kualitas hidupnya bebas dari kemiskinan.
4
 

5. Masyarakat  

adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
5
 

6. Perspektif 

berasal dari bahasa Itali “Prospettiva” yaitu gambar 

pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang 

terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang 

tertentu digunakan dalam melihat sesuatu fenomena.
6
 

7. Ekonomi Islam  

adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari aktivitas 

atau perilaku manusia secara actual dan empiris, baik dalam 

                                                             
3 Irene Arunde, Jantje Mandey, Salim. Dengo, “Pengaruh Kebijakan 

Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal 

Administrasi Publik 3 (004), 2014. 
4 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012, h. 87 
5 Arti Kata Masyarakat (On-line), tersedia di: 

https://kbbi.web.id/masyarakat.html (23 Oktober 2020). 
6 Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Aness, Filsafat Ilmu Komunikasi, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 59 

https://kbbi.web.id/masyarakat.html%20(23
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produksi, distribusi, maupun konsumsi dengan landasan 

syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
7
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan dipilihnya judul “Analisis Pengaruh Pemekaran Desa 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspekif Ekonomi 

Islam (Studi pada Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan)” yaitu secara objektif dan subjektif dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Objektif  

Pemekaran desa merupakan pemecahan satu wilayah 

menjadi dua atau lebih melalui berbagai pertimbangan, serta 

upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efesien 

dalam pelayan publik dan sosial politik yang lebih baik untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka dari pernyataan 

diatas peneliti ingin meneliti bagaimana keadaan desa Way 

Sari yang merupakan desa hasil pemekaran dari desa Candi 

Mas, apakah dari pemekaran ini memberikan dampak yang 

signifikan atau sebaliknya untuk kesejahteraan 

masyarakatnya. 

2. Subjektif  

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di UIN Raden Intan 

Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

disetiap daerahnya. Dilihat dari perbedaan kondisi demografis, 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, potensi 

daerah, serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Hal inilah 

yang menjadikan pertumbuhan satu wilayah dengan wilayah 

                                                             
7Mohama Hidayat, The Sharia Ekonomi, (Jakarta: Zikurl Hakim, 2010), h. 

27 
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lainnya sering kali tidak seimbang. Selain itu, ketimpangan 

pembangunan juga diakibatkan dari bedanya peran pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, yang 

mana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada peran 

pemerintah daerah yang hanya menjadi perpanjangan tangan 

pemerintah pusat. 

Terfokusnya pemerintah dalam pembangunan dan 

pelayan publik yang hanya terpusat dikota mengakibatkan 

timbulnya ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan. 

Dengan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan yang 

terjadi, hal inilah yang menjadikan munculnya ketimpangan 

kesejahteraan antara desa dan kota.  

Sentralisasi menimbulkan berbagai permasalahan 

didaerah yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan 

daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan 

ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar. 

Sistem pembangunan yang terpusat menghasilkan kebijakan 

yang seragam dengan mengabaikan perbedaan dan variasi 

potensi daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat 

terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar 

dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana 

pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan pada daerah yang 

kaya akan sumber daya alam, namun tingkat 

kesejahteraannya ternyata masih sangat rendah dan 

ketinggalan dibandingkan daerah lain.8 

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan 

daerah dengan cara memecahkan satu kecamatan menjadi 

beberapa kecamatan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat 

yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran kecamatan. 

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

                                                             
8Sjafrizal, 2014, “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era 

Otonomi”, Jakarta: Rajawal Press, h. 107. 
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daerah, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah 

Provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih 

daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang 

bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. 

Pasal 32 ayat (2) mengatur pemekaran daerah dilakukan melalui 

tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan 

kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 32 

ayat (3), bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi 

persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
9
 

Menurut J.Kalloh, pemekaran daerah atau yang lebih dikenal 

dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom 

baru tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang 

lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan 

dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, 

sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.
10

 

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya 

menciptakann pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta 

berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan 

pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah 

mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), 

menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat 

(autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari 

pemerintahan terhadap masyarakat harus merupakan proses 

pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk 

mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Sejatinya, 

kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah 

strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan 

                                                             
9Nuraeni, Nasir, Asriani, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten 

Kolaka Timur”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019, h. 33-

43. 
10J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab 

Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 60. 
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desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa 

Indonesia berupa ancaman desintegrasi bangsa, kemiskinan, 

ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup 

masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia 

(SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiscal 

merupakan langkah strategis bangsa Indonesia menuju era 

globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian 

daerah.
11

 

Daerah melakukan pemekaran wilayah didasari atas berbagai 

alasan, pertama, preference for homogeneity (kesamaan kelompok 

(SARA)) atau historical etnic memungkinkan ikatan social dalam 

satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang 

sama pula. Keinginan untuk membentuk wilayah baru seiring 

dengan semakin menguatnya kecenderungan pengelompokan 

etnik pada wilayah lama. Hal ini muncul mengingat dalam 

wilayah lama tidak banyak kesempatan ekonomi dan politik yang 

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh etnik tersebut, disamping 

tentunya faktor sejarah etnik tersebut pada masa lampau. 

Kedua, fiscal spoil (insentif fiscal untuk memekarkan diri, 

dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya 

Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

menghasilakan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. 

Pembiayaan tersebut melalui alokasi untuk Pegawai Negeri Sipil 

Daerah maupun peluang kesempatan kerja melalui peningkatan 

kesempatan jumlah staf pemerintah daerah. Jaminan tersebut 

diharapkan juga berdampak terhadap meningkatkannya aktivitas 

perekonomian, baik melalui belanja langsung pegawai maupun 

pembelanjaan barang dan jasa dari aktivitas pemerintahan. Dalam 

kacamata ini, akumulasi aktivitas ekonomi diharapkan 

berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara 

umum. 

Ketiga, beaurocratic and political rent seeking (alasan politik, 

dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertical). Alasan 

                                                             
11Mardiasmo, Krisis Moneter Indonesia, Seminar Pendalaman Ekonomi 

Rakyat, (Jakarta: 2002). 
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politik dimana dengan adanya wilyah baru akan memunculkan 

wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik 

masyarakat jauh lebih dekat. Pada level daerah tentu saja 

kesempatan tersebut akan muncul melalui kekuasaan eksekutif 

maupun legislative. 

Keempat, administrative dispersion, mengatasi rentang 

kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-

daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara 

pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau. Hal 

ini juga nyata terbukti bahwa daerah-daerah pemekaran 

merupakan daerah tertinggal dan miskin yang dukungan 

pelayanan publik maupun infrastruktur pendukungnya sangat 

minim. 

Melalui studi kerjasama antara Bappenas dan UNDP, 

menjelaskan tentang hasil-hasil pemekaran daerah dimana Daerah 

Otonom Baru (DOB) sepanjang tahun 2000 hingga 2005 secara 

umum menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik dibandingkan 

daerah induknya. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonominya 

masih relatif belum stabil disamping perannya masih lebih kecil 

dibandingkan wilayah lainnya. Kemiskinan juga relatif lebih 

tinggi meskipun terjadi trend penurunan. Apalagi tingkat 

kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per Kapita juga masih 

ketinggalan dibandingkan daerah induk.
12

  

Secara administratif Profinsi Lampung dibagi dalam 15 

(lima belas) Kabupaten/Kota salah satunya yaitu Lampung 

Selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak 

antara 105o 45’Bujur Timur dan 5o 15’sampai dengan 6o 

Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah 

lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan daerah tropis.  Daerah yang terletak paling ujung 

bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah 

pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat 

                                                             
12Antonius Tarigan, “Dampak Pemekaran Desa”. Majalah Perencanaan 

Pembangunan, Edisi 01 Tahun 2010, h. 24-25. 
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transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan 

sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni 

merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara 

pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan 

Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan waktu 

tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. 

Selain memiliki pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung 

Selatan juga memiliki bandara Radin Inten II yang terletak 

di Kecamatan Natar.13 Serta terdapat jalan tol Terbanggi - 

Bakauheni yang memberikan dampak yang bagus untuk 

perekonomian Lampung Selatan. 

Di Lampung Selatan tepatnya di Kecamatan Natar, 

terdapat sebuah desa yang bernama desa Way Sari. Desa 

Way Sari merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa 

Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

pada tahun 2013. Pada tahun 2015 desa Way Sari resmi 

menjadi desa definitif. Luas desa Way Sari adalah ± 650 Ha, 

terdiri dari 5 (lima) dusun dan 10 (sepuluh) RT dengan 

jumlah Kepala Keluarga(KK) adalah 576 KK.14  

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Way Sari 

 Penduduk (jiwa) 

 Tahun 2016 2017 2018 

Laki-laki  1.362 1.379 1.393 

Perempuan  1.347 1.366 1.381 

Jumlah  2.709 2.745 2.774 

     Sumber : Natar Dalam Angka 2017 – 2019 

                                                             
13Lampung Selatan, “Profil Lampung Selatan”,  (Online), tersedia di 

https://www.lampungselatankab.go.id/web/ (16 Januari 2020). 
14Profil, “Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, 

(Online), tersedia di https://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1414 (17 Januari 2020). 

https://www.lampungselatankab.go.id/web/
https://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1414
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Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah 

petani pekebun, buruh tani dan pekerja lepas dengan tingkat 

penghasilan yang jauh dibawah rata-rata UMR (Upah 

Minimum Regional). Potensi perekonomian di desa way Sari 

sebagian besar adalah lahan pertanian yaitu sawah tadah 

hujan seluas ±350 Ha dan lahan  perkebunan terutama 

singkong dan jagung seluas ±74 Ha, dengan kondisi tanah 

yang merupakan tanah lempung yang subur, namun 

rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat 

yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat serat kurangnya modal serta 

bantuan menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya 

berprofesi sebagai buruh tani dan pekerja lepas.  

Pemekaran yang dilakukan oleh desa Way Sari didasari 

dari aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa, 

karena keberadaan desa induk yang berada didesa Candi 

Mas memiliki wilayah yang luas sehingga pemberian 

pelayanan tidak merata, menyebabkan kurangnya perhatian 

oleh pemerintah desa terlebih lagi dusun Way Sari (sebelum 

pemekaran merupakan sebuah dusun) merupakan dusun 

terpencil. Selain itu tidak adanya dana dari pemerintah untuk 

membiayai keperluan desa dan hanya mengandalkan 

swadaya masyarakat yang tidak semua masyarakat 

merupakan masyarakat yang mampu secara ekonomi. Oleh 

sebab itu, mereka memiliki ide untuk membangun desa 

sendiri. Dengan harapan penuh mereka dapat sejahtera. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terhadap 

kepala pekon Bapak Supriyono bahwa Desa Way Sari 

termasuk dalam kategori desa miskin dan tertinggal 

dikarenakan masih sangat minimnya infrastruktur terutama 

akses jalan dan jembatan yang menuju ke Desa Way Sari, 

minimya fasilitas sosial terutama fasislitas kesehatan dan 

pendidikan dan tingginya jumlah keluarga miskin yang 
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termasuk kategori keluarga prasejahtera dan keluarga 

sejahtera 1.15 

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat 

lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera 

apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas 

yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin 

terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang 

mengancam.  

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, 

masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para 

masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu 

kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk 

ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba 

kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
16

  

Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak 

hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan 

lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak 

bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin 

Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian 

penting.17 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah bukan hanya 

dinilai dengan ukuran non-material; seperti, terpenuhinya 

kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan 

terwujudnya keharmonisan sosial. 

Kesejahteraan bisa dicapai dengan niat dan usaha dari 

individu atau kelompok itu sendiri dengan bekerja keras agar 

kebutuhan primer dan sekunder dalam keluarga maupun 

                                                             
15 Supriyono, Kepala Pekon Desa Way Sai, wawancara dengan penulis, 

Balai Desa Way Sari, Lampung 10 Januari 2020. 
16 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: 1995, 

h.32 
17 Hertanto Widodo, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT), (Jakarta: Mizan, 1999), h. 43 
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masyarakat dapat terpenuhi. Firman Allah SWT dalam QS. AR-

Ra’d ayat 11 menyatakan: 

 

....                    .... 

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri.” 

 

Penjelasan dari ayat diatas yaitu, sesungguhnya Allah SWT 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum dari keadaan penuh nikmat 

dan kesehatan, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri dengan ketaan kepada Allah SWT. Maka Allah 

SWT tidak mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada 

hamba-Nya sampai seseorang itu merubah kebaikan dan amal 

shalih mereka menjadi keburukan. 

Berdasarkan usia desa Way Sari yang sudah menjadi 

desa baru selama 7 tahun sejak pemekaran dari tahun 2013, 

ini merupaka waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. 

Dimana usia desa hasil pemekaran baru bisa di evaluasi 

minimal 5 tahun sejak terjadinya pemekaran. Mengingat 

dampak setelah terjadinya pemekaran berdasarkan 

implementasi pemekaran daerah di Indonesia selama hampir 

20 tahun belum dapat mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, belum dapat memberikan dampak 

positif bagi daerah asal serta tidak semua keputusan 

pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah di Indonesia 

merupakan keputusan yang tepat.18 Inilah yang menjadi 

alasan penulis ingin meneliti, apakah hasil pemekaran yang 

                                                             
18 Aminah, Lindrianasari, Einde Evana, Rosmiati Tarmizi, Khairudin, 

“Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia”, AJIE – Asian 

Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 04, Issue. 03, September 2019. 
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dilakukan desa Way Sari memberikan hasil yang berbeda 

atau tidak memberikan perubahan terhadap desa tersebut, 

dengan judul “ANALISIS PENGARUH PEMEKARAN 

DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM  (Studi pada Desa Way Sari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lapung Selatan).” 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas 

ruang lingkung yang akan diteliti. Oleh karena itu, maka 

penulis memfokuskan penelitian mengenai, pemekaran desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat desa Way Sari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah didalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemekaran desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang 

pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Way Sari? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemekaran desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam 

tentang pemekaran desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Way Sari. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Bagi akademis dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai bahan 

rekomendasi dan juga sebagai referansi perpustakaan. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi pihak yang membutuhkan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Peneliti 

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti 

terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang 

ditekuni saat kuliah dan penelitian ini diharapkan dapat 

berguna sebagai salah satu informasi untuk penelitian 

lebih lanjut. 

b. Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai 

bahan referensi untuk peneliti yang akan dating agar dapat 

dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 

c. Bagi Desa Way Sari 

 Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu 

membantu memberikan pengetahuan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 
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H. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa peneliti 

terdahulu yang melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan 

masyarakat, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis 

sebagai referensi: 

1. Menurut Pirdo Mangatur MS dan M.Y. Tiyas Tinov dalam 

jurnalnya yang judul “Evaluasi Desa Pemekaran” 

menyimpulkan bahwa kebijakan pemekaran desa telah 

diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini 

terlihat dari tanggapan responded dari evaluasi desa 

pemekaran rata-rata masuk pada kategori baik.
19

 

2. Menurut Herman, Oksep Adhayanto, Handrisal dalam 

jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Desa Jagoh dan 

Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten 

Lingga (Studi Pada Pembangunan Infrastruktur Setelah 

Pemekaran)” menyimpulkan bahwa pemekaran tidak 

berdampak signifikan bagi ketersedian sarana dan prasarana 

yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik. 

Fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan 

masyarakat.
20

 

3. Menurut Nuraeni, Nasir, Asriani, dalam jurnalnya yang 

berjudul “Dampak Pemekaran Desa terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan 

Lambandia Kabupaten Kolaka Timur” menyimpulkan bahwa 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup memberikan 

dampak posistif bagi perkembangan Desa Onemanu. Dapat 

dilihat dari segi Pendapatan yang semakin meningkat setelah 

adanya pemekaran, serta tingkat pendidikan yang semakin 

                                                             
19

 Pirdo Mangatur MS, M.Y. Tiyas Tinov, Evaluasi Desa Pemekaran, Jurnal 

Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Maret 2013, h. 93. 
20

 Herman, Oksep Adhayanto, Handrisal, Evaluasi Pemekaran Desa Jagoh 

Dan Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga (Studi Pada 
Pembangunan Infrastruktur Setelah Pemekaran), Repository UMRAH, Agustus 

2018. 
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membaik dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana 

setelah pemekaran.
21

 

4. Menurut A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani, 

dalam jurnalnya yang berjudul “Kesejahteraan Masyarakat 

Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota 

Batu)” menyimpulkan bahwa Kesejahteraan masyarakat di 

Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan selama enam tahun 

telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Jumlah 

keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejatera 

BKKBN Desa Sumberbrantas dari tahun ke tahun mengalami 

peningktan. Jumlah keluarga yang masuk pada pra sejahtera 

mengalami penurunan yang cukup signifikan.
22

 

5. Menurut Virli C Makasili, Florence D.J Lengkong, 

Burhanuddin Kiyai dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh 

Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap 

Peningkatan Pelayanan Public Di Desa Aping Sembeka 

Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” 

menyimpulkan yaitu hasil analisis korelasi menunjukan 

bahwa implementasi kebijakan pemekaran wilayah 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pelayanan 

publik.
23

 

Secara umum dari lima penelitian terdahulu tentang pengaruh 

pemekaran desa empat peneliti terdahulu berpendapat bahwa 

pemekaran desa berpengaruh terhadap masyarakat dan satu 

lainnya mengatakan bahwa pemekaran desa tidak memberikan 

pengaruh terhadap masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut akan 

                                                             
21

 Nuraeni, Nasir, Asriani, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten 

Kolaka Timur, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019, H. 33-

43. 
22

 A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani, Kesejahteraan 

Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi Pada Desa Sumberbrantas Kota Batu), 

Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 4, h. 627-633. 
23

 Virli C Makasili, Florence D.J Lengkong, Burhanuddin Kiyai, Pengaruh 

Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Public 
Di Desa Aping Sembeka Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, 2020, h. 92 
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membuat penelitian ulang tentang pengaruh pemekaran desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan 

perspektif ekonomi Islam. 

 

I. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan 

seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah 

cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub 

bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus 

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi dan operasional, 

menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
24

 

Adapun penelitian yang saat ini dilakukan merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian tentang 

“Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Berikut adalah 

hal-hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan 

digunakan dalam meneliti permasalahan ini : 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif atau 

naturalistik adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi 

objek yang dialami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara bagungan, data 

yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan 

secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna 

generalisasi.
25

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, dan 

                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 11 
25

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi penelitian, Mandar Maju, 

2002, h. 33. 
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lembaga masyarakat.
26

 Hakikatnya penelitian lapangan 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. 

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung 

literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara 

relevan terhadap buku yang berkaitan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-Analitis yang merupakan 

penelitian yang menggambarkan atau uraian atas suatu 

keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap 

objek yang diteliti kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dari 

berbagai data baik primer maupun sekunder yang telah 

dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang berkaitan 

dengan “Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat”. 

3. Variabel Penelitian 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk 

(construks) atau sifat yang akan di pelajari. Diberikan contoh 

misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status 

sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan 

lain-lain. Di bagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel 

dapat dikatakan sebagai suatu sifat diambil dari suatu nilai 

yang berbeda (different values).
27

 

Variabel-variabel yang digunakan yaitu sebagai serikut: 

a. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya yaitu Pemekaran Desa (X). 

                                                             
26

Soeranto, Lincolin Arsyad, metode penelitian untuk ekonomi dan bisnis, 

(Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu menejemen YKPN,2008), h. 76. 
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), h.58. 
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b. Variabel devenden (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Y). 

4. Sumber Data  

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan 2 jenis data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam 

penelitian ini, data primer bersumber dari data lapangan 

yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari penduduk 

dan perangkat Desa Way Sari Kecamatan Natar Kab. 

Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen.
28

 Dalam hal ini 

diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal 

penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen dari instansi 

terkait yang memiliki relevansi dengan pembahasan dan 

sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan 

dengan penelitian ini. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.
29

 

Dalam penelitian ini populasinya yaitu seluruh 

masyarakat yang berada di Desa Way Sari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data 

                                                             
28
Ibid, h. 193. 

29
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Ke-

24 (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 15. 
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primer jumlah populasi penelitian ini yaitu semua kepala 

keluarga yang ada di desa Way Sari berjumlah 660 KK. 

b. Sampel  

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.
30

 

Menurut Suharsimi Arikunto apabila jumlah sampel 

kurang dari 100 maka semuanya diambil untuk dijadikan 

sampel. Namun jika populasi lebih dari 100 maka peneliti 

dapat mengambil beberapa populasi untuk dijadikan 

sampel dengan diambil antara 10% - 15% atau 20% -  

25% dari jumlah populasi.
31

  

Berdasarkan pendapat dikarenakan jumlah populasi 

lebih dari 100 yaitu berjumlah 660 KK, maka peneliti 

mengambil 10% dari 660 KK jumlah populasi sehingga 

didapat 66 responden yang akan dijadikan sampel yang di 

dapat dari 660 x 10% = 66. Peneliti mengambil 10% dari 

jumlah populasi dikarenakan 10% dari jumlah populasi 

tersebut dianggap sudah cukup untuk dijadikan sampel 

mewakili 660 masyarakat Desa Way Sari. Teknik dalam 

pengambilan sampel dilakukan secara cluster random 

sampling, yaitu dengan cara mengelompokan masyarakat 

berdasarkan pembagian wilayah, dengan pengambilan 

masing-masing penduduk dari tiap dusun dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Dusun 1   = 13 orang 

2) Dusun 2  = 12 orang 

3) Dusun 3   = 14 orang 

4) Dusun 4  = 16 orang 

5) Dusun 5  = 11 orang  

                                                             
30

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, 

2002, h.124. 
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 112. 
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Jumlah   = 66 orang  

Sehingga jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 

66 responden. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang 

utama adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket 

(kuesioner).  

a. Observasi  

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data 

melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-

gejala atau fenomena yang berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja yang terjadi dilapangan.
32

 Observasi 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

nonparticipant, dalam observasi ini peneliti tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya 

melakukan pengamatan terhadap masyarakat desa Way 

Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah cara 

pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya 

jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan 

saja.
33

 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

dengan kepala desa dan masyarakat desa Way Sari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkip, buku-buku, 

surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-

                                                             
32

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif …..Op.Cit. h. 142. 
33

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2004, h.19. 
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agenda. Data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang 

dan waktu.
34

 Dalam hal ini data-data yang penulis peroleh 

dalam penelitian tersebut diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. 

d. Angket (kuesioner) 

Koesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
35

 Responden merupakan orang yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada didalam 

kuesioner. Kuesioner sendiri dapat berupa pertanyaan 

maupun pernyataan kemudian diberkan kepada 

responden. 

Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah 

skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini, akan 

didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-

salah”; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif” dan lain-

lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau 

rasio dikhotomi (dua alternative). Penelitian 

menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan.
36

  

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk 

pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. 

Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol 

yaitu: 

1. YA   1 

2. TIDAK  0 

 

 

                                                             
34

Ibid, h. 25. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 199. 
36 Ibid, h. 137. 
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7. Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan 

rinci.
37

 Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompeks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. 

Data yang diperoleh merupakan data terkait tentang 

kesejahteraan masyarakat desa, kemudian di sederhanakan 

dan disajikan dengan memilih data yang relevan, 

selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan masalah 

dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan 

penelitian. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chart, 

poctogram dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, 

maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi.
38

 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan yang dikemukakan pada awal di dukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulisan 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang kredibel, karena seperi telah 

dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 
39

 

 

 

                                                             
37

Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis ….. Op. Cit., h. 431. 
38Ibid, h. 434. 
39Ibid, h. 438. 
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8. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata 

secara sistematis catatan hasil interview, observasi, 

dokumentasi dan kuesioner untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai 

temuan orang lain.
40

 Metode analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. 

Deskriptif Kualitatif adalah memberikan predikat kepada 

variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, 

yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang 

akurat yang diperolah dari lapangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang tingkat 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang 

digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus 

ke umum. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

ebagai berikut: 

BAB I (PEBDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan 

memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

digunakan peneliti, tinjauan pustaka atau penelitian 

terdahulu yag relevan dengan skripsi serta sistematika 

penelitian.  

 

 

                                                             
40

 Neong Muhajir, metodologi penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Reka 

Sarasin.1990) h.79 
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BAB II (LANDASAN TEORI) 

Pada bab dua ini berisi tentang landasan teori yang berisi 

terkait teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi 

ini. 

BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN) 

bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang pertama 

gambaran umum objek penelitian dimana dalam gambaran 

umum objek penelitian tersebut berisi terkait objek 

penelitian skripsi ini seperti: sejarah objek penelitian, 

struktur organisasi pemerintahan, visi dan misi objek 

penelitian, kondisi geografis dan kondisi penduduk objek 

penelitian. Kedua yaitu penyajian fakta dan data penelitian 

yang mana isinya terkait data-data primer dan sekunder yang 

diambil dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi. 

BAB IV (ANALISIS PENELITIAN) 

Bab empat yaitu bab isi atau hasil analisis penelitian dari 

data yang telah di cantumkan dalam bab tiga dan menjawab 

rumusan masalah yang ada di bab satu. 

BAB V (PENUTUP) 

Bab kelima yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas 

dari hasil penelitian analisis penelitian. Rekomendasi 

mengenai saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap 

pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang 

bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kesejahteraan  

a. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai 

makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari 

segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).
41

 

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang 

setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa 

hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang 

suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, 

jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan 

keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan 

yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang 

mengancam.
42

 

b. Teori Tingkat Kesejahteraan 

1) Kesejahteraan Perorangan 

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan 

yang menyangut kejiwaan (state of mind). Perorangan 

yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan 

faktor-faktor ekonomi lainnya. 

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat 

terpenuhinya kebutuhan dari warga yang 

bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini 

tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena 

itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo 

dari “utilities” yang positif dan yang negatif. Dalam 

“utilities” yang positif termasuk kenikmatan yang 

                                                             
41Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999, h. 887. 
42Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta:2008, h. 166. 
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diperoleh masyarakat dari semua barang langka pada 

dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. 

Dalam “utilities” negatif termasuk biaya-biaya 

yang dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang itu 

(seperti, terbuang waktu senggang) dan dampak-

dampak negative dari perbuatan-perbuatan warga lain 

(seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana 

kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan 

individu saja. 

2) Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan 

semua perorangan secara keseluruhan anggota 

masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang 

dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun 

tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan diantaranya: 

a) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan 

masalah yang dapat digunakan. 

Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya 

dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa 

adanya sumber pemecahan masalah maka 

masalah tersebut akan tetap ada. 

b) Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-

sumber pemecahan masalah harus efesien dan 

tepat guna. 

Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan 

antara masalah yang ada dengan sumber 

pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai 

dengan cepat. 

c) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat 

demokratis. 
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Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan 

perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat 

tersebut dilibatkan langsung didalamnya. 

d) Menghindarkan atau mencegah adanya dampak 

buruk dari usaha tersebut. 

Hal ini juga harus diperhatikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Sebaiknya dalam melakukan usahanya tersebut 

tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat, tapi sebaliknya dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  

Ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah ungkapan 

dari demokrasi ekonomi (economy democracy) dengan 

pengacuan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi 

ekonomi, para penyusun UUD 1945 secara resmi 

menggeser isu ekonomi rakyat (people economy) menjadi 

ekonomi kerakyatan (people centered economy). Sasaran 

utama dari ekonomi kerakyatan adalah dihapuskannya 

startifikasi status ekonomi masyarakat baik berdasarkan 

rasa tau suku bangsa, maupun dari modal atau tingkat 

penguasaan faktor-faktor produksi.
43

 

c. Indikator Kesejahteraan  

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa 

indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan 

suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat 

dapat di katakan sejahtera atau tidak. Adapun beberapa 

indikator kesejahteraan masyarakat secara umum 

diantaranya: 

 

 

                                                             
43Revrisond Baswir, Sistem Ekonomi Kerakyatan, disampaikan dalam 

seminar sehari mengenang wafatnya Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, Pemikiran 
Hatta dan Kecenderungan dewasa ini, makalah yang dipersentasikan di gedung 

Auditorium Widya Graha UMS Surakarta tanggal 18 Maret 2000, h. 6. 
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1) Pendapatan 

Pendapatan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan merupakan penghasilan yang di peroleh 

masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala 

rumah tangga maupun anggota-aggota rumah tangga 

itu sendiri melalui hasil jerih payahnya. Penghasilan 

tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan 

konsumsi sehari-hari, kesehatan, pendidikan maupun 

kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator 

pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu: 

a) Tinggi > Rp.5.000.000 

b) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp.5.000.000 

c) Rendah < Rp. 1.000.000 

2) Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertologan 

yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.   

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara 

untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang di miliki tanpa memandang 

status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan 

lokasi geografis. Menurut menteri pendidikan 

kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan 

adalah wajib berlajar 9 tahun. 

3) Perumahan  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat 

berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap 
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yang baik. Bangunan yang dianggap kategori 

sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas 

dari rumah bukan tanah, serta status penguasaan 

tempat milik sendiri. 

4) Kesehatan  

 Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari 

tubuh, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah 

satu ukuran yang sering digunakan untuk 

membandingkan pembangunan sumberdaya manusia 

atau Negara adalah Human Development Indekx 

(HID) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang 

terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup 

waktu lahir). 

Indikator kesehatan yang menjadi indikator 

kesejahteraan meliputi: 

a) Pangan, dinyatakan dengan kebuthan gizi 

minimum yaitu perkiraan kalori dan protein 2100 

kkal/hari. 

b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-

rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup 

kepala. 

c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator 

pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-

obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, 

termasuk obat-obatan.
44

 

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

                                                             
44

 Badan Pusat Statistik (On-line), tersedia di: https://www.bps.go.id/ (10 

Oktober 2020). 

https://www.bps.go.id/
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Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan 

seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2009). Kesejahteraan dapat 

diukur dengan beberapa indikator atau tahapan-tahapan 

kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut: 

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga 

yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) 

indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator 

“kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). 

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu keluarga 

mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 

tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) 

indikator keluarga sejahtera II atau indikator 

“kebutuhan psikologis” (psychological needs) 

keluarga. 

a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali 

atau lebih dalam sehari. 

b) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian 

yang berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau 

bepergian. 

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang baik. 

d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 

kesehatan. 

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi. 

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) yaitu keluarga 

yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan 

KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak 

memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga 



 

 
 

31 

sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan 

pengembangan” (developmental needs) dari keluarga. 

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

b) Paling kurang sekali seminggu seluruhanggota 

keluarga makan daging, ikan atau telur. 

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang 1 stel pakaian baru setahun. 

d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m
2
 untuk tiap 

pengguna rumah. 

e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 

sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi 

masing-masing. 

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 

tahun bisa baca tulis huruf latin. 

h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan kontrasepsi. 

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu 

keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator 

tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 

(lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah 

satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III plus 

(KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self 

esteem) keluarga. 

a) keluarga berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan agama. 

b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang. 
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c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 

seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi. 

d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat 

dilingkungan tempat tinggal. 

e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah 

paling kurang 1 kali perbulan. 

f) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, 

radio, televisi atau majalah dan internet. 

5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) yaitu 

keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 

(enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator 

KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) 

indikator tahapan KS III Plus. 

a) Keluarga secara teratur dengan sukarela 

memberikan sumbangan materil untuk kegiatan 

social. 

b) Ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus 

perkumpulan social/yayasan atau instansi 

masyarakat.
45

 

d. Tingkat Kesejahteraan Menurut Teori Pareto 

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai 

ekonomi kesejahteraan adalah pareto criteria yang di 

kemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia bernama 

Vilfredo Pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu 

perubahan keadaan (eg. Intervention) dikatakan baik atau 

layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) 

pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang 

dirugikan.  

Hal yang perlu di perhatikan dalam pareto ceria 

adalah pareto improvement dan pareto efficient. Kedua 

                                                             
45 Batasan dan Pengertian MDK (On-line), tersedia di: 

http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx (14 Oktober 2020) 

http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx%20(14
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hal tersebut akan mempengaruhi keputusan suatu 

kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan 

pareto improvment ialah jika keputusan perubahan masih 

dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang 

better off tanpa membuat pihak lain worse off. Pareto 

efficient ialah sebuah kondisi dimana tidak dimungkinkan 

lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak 

yang di untungkan (bettering off) tanpa menyebabkan 

pihak lain dirugikan (worsening off). 

Dalam teori ekonomi mikro ada yang di kenal dengan 

teori pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan 

kesejahteraan, yaitu: 

1) Pareto Optimal  

Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya 

peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok 

pasti akan mengurangin kesejahteraan orang atau 

kelompokan lain. 

2) Pareto non-optimal 

Dalam tingkatan pareto non-optimal terjadinya 

kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi 

kesejahteraan orang lain. 

3) Pareto Superior 

Dalam tingkatan pareto superior terjadinya 

peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan 

mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. 

Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi 

kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi 

pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah 

yang dapat di lakukan.
46

 

 

 

                                                             
46Sukidin, Basrowi Perencanaan dan Strategi Pembangunan, 2017 hal 66  
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e. Kesejahteraan dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Kesejahteraan adalah dapat terpenuhinya kebutuhan 

material spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan keberfungsi sosialnya.
47

 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah bukan 

hanya dinilai dengan ukuran non-material; seperti, 

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-

nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam 

pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila 

terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok setiap individu masyarakat; baik pangan, sandang, 

papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga 

dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan 

kehormatan manusia. Kesejahteraan dalam pandangan 

Islam secara luas adalah dimana masyarakat bisa merasa 

nyaman dan damai menjalani kehidupan mereka sehari-

hari. 

Kesejahteraan bisa dicapai dengan niat dan usaha dari 

individu atau kelompok itu sendiri dengan bekerja keras 

agar kebutuhan primer dan sekunder dalam keluarga 

maupun masyarakat dapat terpenuhi. Firman Allah SWT 

dalam QS. AR-Ra’d ayat 11 menyatakan: 

 

....                       .... 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

 

                                                             
47Miftakhul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Cet. I, 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2008), h. 73. 
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Penjelasan dari ayat diatas yaitu, sesungguhnya Allah 

SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum dari keadaan 

penuh nikmat dan kesehatan, sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dengan ketaan 

kepada Allah SWT. Maka Allah SWT tidak mencabut 

kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya 

sampai seseorang itu merubah kebaikan dan amal shalih 

mereka menjadi keburukan. 

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak 

dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan 

kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-

Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa sesorang 

harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. 

Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang 

sedang membutuhkan.
48

  

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) 

dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:  

1) Agama (al-dien); 

2) Hidup atau jiwa (nafs); 

3) Keluarga dan keturunan (nasl); 

4) Harta atau kekayaan (maal); dan 

5) Intelek atau akal (aql).  

Selanjutnya ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan 

wahyu kebaikan dunia dan akhirat (maslahat al-din wa 

ad-dunya) merupakan tujuan utamanya.  

                                                             
48

 Abu Hamid, Al-Ghazali. Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul, Vol. 2, 

Madinah: Universitas Islam Madinah, h. 390. 
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Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi 

dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka 

sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti 

melalui kebutuhan (daruriyat), kesenangan atau 

kenyamanan (hajaat) dan kemewahan (tahsiniat). Kunci 

pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini terletak pada 

penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti 

makan, pakaian dan perumahan. Kelompok kedua 

kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal 

yang tidak vital tetap dibutuhkan untuk menghilangkan 

kesukaran dalam hidup.
49

  

Islam merupakan suatu berkat untuk kesejahteraan 

manusia yang mengarahkan hidup lebih baik kaya, 

menghargai kehidupan dan bukan lebih miskin, penuh 

dengan kesukaran atau penderitaan. Surat Al-Hadid ayat 

ke-20 merupakan rujukan bagi kesejahteraan masyarakat 

yaitu: 

                      

                    

                    

                     

    

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu 

hanyalah permainan dan sendagurauan, 

perhiasan dan saling berbangga di antara 

kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak 

                                                             
49

 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 88 
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keturunan, seperti hujan yang tanam-

tanamannya mengagumkan para petani; 

kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan 

kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi 

hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang 

keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-

Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah 

kesenangan yang palsu.” 

 

Berkaitan dengan ayat diatas, Al-Mawardi 

menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai 

masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal 

kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jimlah 

anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang 

beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal 

ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. Karena kita 

juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal 

kemewahan duniai dapat menjerumuskan manusia dalam 

kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam 

surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi:  

 

ى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِرَۗ ١اَْلٰهىُكُم التََّكاثُُرُۙ   ٢َحتّٰ

 

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 

sampai kamu masuk ke dalam kubur.” 

 

Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya aspek-aspek 

yang sering dijadikan indikator kesejahteraan, seperti 

tingkat pendapatan (jumlah kekayaan), kepadatan 

penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lainnya, dapat 

menipu seseorang jika tidak dibarengi dengan 

pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada 

nilai-nilai ketuhanan. Dimana yang dikhawatirkan 
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manusia akan terjebak dalam persaingan untuk 

kemewahan duniawi yang semuanya hedonistik dan 

meterialistis, dengan demikian penanaman tauhid 

(pembentukan moral dan mental) merupakan indikator 

utama bagi kesejateraan.  

Kesejateraan dalam Islam tidak hanya diukur 

terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga 

terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan 

menurut Islam adalah kebutuhan yang didsarkan oleh tiga 

kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-

Syathibi yaitu:
50

 

1) Al-Dharuriyyat (Kebutuhan Primer) 

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus 

ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain 

tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat 

kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam 

keselamatan umat manusia. Keperluan dan 

perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku fiqih 

termasuk As-Syathibi, membagi menjadi lima hal 

yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang 

diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan 

jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta 

terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan 

seseorang dan perlindungan atas harta kekayaan yang 

dikuasai atau dimiliki seseorang. Kelima al-

dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak yang 

ahrus ada pada diri manusia, karena Allah SWT 

menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya 

keberadaan dan kesempurnaannya. Sebalikanya Allah 

SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat 

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima 

al-dharuriyyat. Segala perbuaan yang dapat 

mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu 

                                                             
50

 Muslim Kara, “Pemikiran As-Syathibi Tentang Maslahah Dan 

Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Vol. 2, No. 2, 2015. 
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adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. 

Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau 

mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak 

baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu 

mengandung kemaslahatan bagi manusia.  

2) Al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder) 

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia 

yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan 

manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyyat. 

Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam 

kehidupan manusia, tidak akan meniadakanatau 

merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, 

keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan 

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan 

kesulitan dalam kehidupan mukallaf. 

3) Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Pelengkap) 

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang 

sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa 

terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak 

akan rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan. 

Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai 

penyempurna dari dua kebutuhan sebelumnya, ia 

bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang 

dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam 

kehidupan. 

2. Pemekaran Desa  

a. Pengertian Pemekaran Desa 

Pemekaran Desa adalah suatu proses pembangian 

wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan 

untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan 

pembangunan dalam suatu daerah baru.
51

 Pemekaran Desa 

adalah pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur 

                                                             
51Albert Hasibuan, Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan), (Jakarta: 

Swadaya, 1995), h. 32. 
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dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
52

 

Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga 

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah 

dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran Desa adalah 

pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
53

 

b. Konsep Pemekaran Desa 

Pemekaran Desa prinsipnya adalah untuk membuka 

peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan 

masyarakat, mempercepat pembangunan daerah baik dari 

segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi 

daerah, keamanandan ketertiban serta pemerataan 

pembangunan. Pemekaran Desa adalah upaya untuk 

meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, 

meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah 

dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang 

secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup 

dan perkembangan wilayah.
54

 

Konsep Dasar otonomi daerah yang merangkum hal-

hal sebagai berikut: 

1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan 

pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. 

Kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, politik 

                                                             
52 Pemerintah RI, Undang-Undang Otonomi Daerah, (jakarta: pemerintah, 

2014), h. 4. 
53 Ibid, h. 5. 
54 PP No. 129 Tahun 2000. 
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luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta 

beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat 

strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang 

pemerintahan yang lain dapat di desentralisasikan.
55

 

2) Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan 

penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam 

menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan 

kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-

fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan 

penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan.
56

 

3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan 

kultur setempat demi menjamin tampilnya 

kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi 

tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. 

4) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah 

serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber 

pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan 

dari sumber penerimaaan yang terkait dengan 

kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan 

syarat pinjaman dan obligasi daerah. 

5) Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran 

alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat 

block garnt, pengaturan pembagian sumber-sumber 

pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada 

daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, 

serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat 

melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan 

yang ada. 

                                                             
55Afiffuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan 

Implikasinya di Era Reformasi, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-1, h. 127. 
56 Ibid, h. 128. 
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6) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan 

nilainilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya 

memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.
57

 

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah 

upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus 

menghindari kerumitan hal-hal yang menghambat 

percepatan dan pemerataan dalam pemekaran wilayah. 

Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan 

secara nyata, dengan adanya pemekaran Desa maka 

peningkatan percepatan dan pemerataan pembangunan 

tidak lagi di abaikan.
58

 

c. Faktor-Faktor Pemekaran Desa  

Terdapat empat faktor utama yang mendorong 

terjadinya pemekaran wilayah yaitu: 

1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi 

pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu 

luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan 

pembangunan. 

2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, 

agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dll). 

3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-

Undang 

(disediakannya dana alokasi umum, bagi hasil dari 

sumber daya alam, dan disediakannya sumber-sumber 

pendapatan asli daerah). 

4) Motif pemburu rente para elit.
59

 

d. Tujuan Pemekaran Desa 

Berikut adalah beberapa tujuan pemekaran yang 

dilihat dari beberapa aspek: 

                                                             
57 Ibid, h. 129. 
58HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), cet. Ke-6, h. 2-3. 
59 Tim Bank Dunia dalam Tri, Ratnawati. 2009. Pemekafran Daerah Politik 

Lokal & Beberapa Isu Terseleksi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.15. 
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1) Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 

pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat 

merespon secara cepat kebutuhan masyarakat. 

2) Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan, karena rentang kendali 

menjadi lebih pendek. 

3) Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan 

dapat 

mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh 

pada pilihanpilihan lokal dalam menentukan arah 

pembangunan daerah pemekaran. 

4) Dari aspek politik keamanan: pemekaran daerah akan 

mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer 

dan kepolisian diluar Jawa terutama di daerah-daerah 

rawan konflik sosial dan konflik separatisme.
60

 

e. Syarat-Syarat Pemekaran Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu: 

1) Administratif 

Syarat administratif untuk provinsi meliputi 

adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan 

Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah 

provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan 

Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.  

Berbeda dengan syarat administratif untuk 

provinsi, syarat administratif untuk kabupaten/kota 

meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota 

dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan 

                                                             
60Murtir Jeddawi.2009. Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris). 

Yogyakarta: Total Media, h. 115. 



 

 
 

44 

DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi 

Menteri Dalam Negeri. 

2) Teknis  

Selanjutnya, syarat yang kedua adalah syarat 

teknis meliputi faktor yang menjadi dasar 

pembentukan daerah yang mencakup faktor 

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 

sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, 

keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan 

terselenggaranya otonomi daerah. 

3) Fisik Kewilayahan  

Syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikit 5 

(lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi 

dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk 

pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan 

untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana 

dan prasarana pemerintahan.
61

 

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 5 Ayat 1, terdapat juga Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang syarat-

syarat pemekaran desa yaitu: 

a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pembentukan; 

b) Jumlah penduduk, yaitu: 

(1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam 

ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala 

keluarga; 

(2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) 

jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 
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(3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 

(empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) 

kepala keluarga; 

(4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 

paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 

(enam ratus) kepala keluarga; 

(5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 

2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 

(lima ratus) kepala keluarga; 

(6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan 

Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua 

ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala 

keluarga; 

(7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan 

Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) 

jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 

(8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 

Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) 

jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 

(9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling 

sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 

(seratus) kepala keluarga. 

c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi 

antar wilayah; 

d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan 

hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat 

Desa; 

e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya 

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

ekonomi pendukung; 



 

 
 

46 

f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam 

bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam 

peraturan Bupati/ Walikota; 

g) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan 

pelayanan publik; dan 

h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, 

dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
62

 

f. Prosedur Pemekaran Desa 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan 

Daerah pasal 14 terdapat beberapa prosedur dalam 

pemekaran daerah, yaitu: 

1) Adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat 

dalam bentuk Keputusan BPD (Badan Perwakilan 

Desa) untuk desa, atau Forum Komunikasi Kelurahan 

atau nama lain untuk kelurahan yang menjadi calon 

cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang 

akan dimekarkan. 

2) Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan 

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. 

3) Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui 

atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk 

keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian 

daerah. 

4) Keputusan bupati/walikota disampaikan kepada 

gubernur dengan melampirkan: 

a) Dokumen aspirasi masyarakat 

b) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/walikota. 

                                                             
62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 



 

 
 

47 

5) Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 

provinsi atau kabupaten/kota yang diusulkan oleh 

bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, 

usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya 

disampaikan kepada DPRD Provinsi 

6) Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD 

Provinsi, gubernur menyampaikan usulan 

pembentukan provinsi kepada presiden melalui 

menteri dengan melampirkan: 

a) Hasil kajian daerah 

b) Peta wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota 

c) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan 

Keputusan bupati/walikota 

d) Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan 

Gubernur.
63

 

g. Dampak Pemekaran Desa 

1) Dampak Positif 

a) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan 

dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan 

masyarakat. 

b) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah 

pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan 

daerah induk dan pemerintah pusat dianggap 

sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh 

pemerintah daerah otonom baru (belanja publik 

lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan 

memberikan implikasi positif bagi masyarakat 

daerah bersangkutan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

c) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, 

jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan 
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saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan 

dikelola dengan baik. 

2) Dampak Negatif  

a) Proses pemekaran terkadang menimbulkan 

pertentangan dimasyarakat. 

b) Meningkatkan ongkos penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sehingga semakin 

mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

dapat digunakan untuk pembangunan 

kesehjateraan rakyat.
64

 

h. Indikator Pemekaran Desa 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 

2000 tentang Cara Penilaian Pembentukan, Pemekaran, 

Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Terdapat 7 

indikator yang menjadi penilaian yaitu:
65

 

1) Kemampuan Ekonomi yaitu merupakan cerminan 

hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung 

di suatu daerah propinsi, kabupaten/kota yang dapat 

diukur dari: 

a) Produk domestik regional bruto (PDRB); 

b) Penerimaan daerah sendiri. 

2) Potensi Daerah yaitu merupakan cerminan tersedianya 

sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan 

memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari: 

a) Lembaga keuangan; 

b) Saran ekonomi; 

                                                             
64 Jeddawi, Op. Cit. h. 113. 
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c) Sarana pendidikan; 

d) Sarana kesehatan; 

e) Sarana transportasi dan komunikasi; 

f) Sarana pariwisata; 

g) Ketenagakerjaan. 

3) Social Budaya yaitu merpakan cerminan yang 

berkaitan dengan struktur social dan pola budaya 

masyarakat, kondisi social budaya masyarakat yang 

dapat diukur dari: 

a) Tempat peribadatan; 

b) Tempat/kegiatan institusi social dan budaya; 

c) Sarana olahraga. 

4) Soaial Politik yaitu merupakan cerminan kondisi 

social politik masyarakat yang dapat diukur dari: 

a) Partisipasi masyarakat dalam berpolitik; 

b) Ornanisasi kemasyarakatn. 

5) Jumlah Penduduk yaitu merupakan jumlah tertentu 

penduduk suatu daerah. 

6) Luas Daerah yaitu merupakan luas tertentu suatu 

daerah. 

7) Pertimbangan lain yaitu merupakan pertimbangan 

untuk terselenggaranya Otonomi Deerah yang dapat 

diukur dari: 

a) Keamanan dan ketertiban; 

b) Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; 

c) Rentang kendali; 

d) Propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 

3 (tiga) Kabupaten dana tau Kota; 

e) Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah 

terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan; 
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f) Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri 

dari 3 (tiga) Kecamatan. 

3. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan 

ekonomi Islam didasarkan atas lima universal yakni: tauhid 

(keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah 

(pemerintah) dan ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar 

inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.
66

 

a. Prinsip Tauhid 

Prinsip tauhid adalah konsep yang paling penting dan 

mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar 

pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut 

ububiah/ibadah, mu’amalah (termasuk ekonomi), 

musyarakah maupun akhlaq.
67

 Dalam Islam, segala 

sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi 

memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah 

untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas 

manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber 

daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan 

kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya 

manusia akan mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
68

 

b. Prinsip „Adl 

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula 

keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk 

menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk 

meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” 

dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena 

                                                             
66 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: III T, 2002), h. 17 
67 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 
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68 Ibid, h.14-15 
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itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi 

juga pada mereka yang membutuhkan.
69

 

c. Prinsip Nubuwwah 

Prinsip Nubuwwah adalah sifat rahman, rahim dan 

kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja 

di dunia tanpa mendapat bimbingan, karena itulah Allah 

mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan 

sempurna untuk diteladani sampai hari akhir zaman. Yaitu 

dengan tujuan menyampaikan petunjuk dari Allah kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di 

dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke 

asal-muasal ke segala sesuatu yaitu Allah SWT.
70

 

d. Prinsip Khilafah 

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: 

“setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini 

berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, 

kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala 

Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif 

manusia dalam Islam (siapa mempimpin siapa). Fungsi 

utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi 

antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar 

kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau 

dikurangi.
71

 

e. Prinsip Ma‟ad 

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga 

diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan 

berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis 
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kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimiliki dan dengan peranan-peranan normatif 

masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hasil 

inilah bebrapa perbedaan muncul antara orang-orang 

dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di 

pihak lain atau antara lai-laki dan perempuan.
72

 

 

B. Definisi Operasional Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi operasional 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Definisi Operasional Penelitian 

Variabel 

 

Definisi Indikator Skala 

Pemekaran 

Desa (X) 

Pemekaran desa 

adalah pemecahan 

satu desa menjadi 

dua desa atau lebih. 

 Lembaga 

Keuangan 

 Sarana 

Pendidikan 

 Sarana 

Kesehatan 

 Sarana 

Transportasi dan 

Komunikasi 

 Ketenagakerjaan  

 Tempat 

Peribadatan 

 Sarana Olahraga 

 Organisasi 

Guttman 
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Kemasyarakatan  

 Keamanan dan 

Ketertiban 

 Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pemerintah
73

 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Y) 

Kesejahteraan 

masyarakat adalah 

kondisi 

terpenuhinya 

kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial 

warga negara agar 

dapat hidup layak 

dan mampu 

mengembangkan 

diri, sehingga dapat 

melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

 Keluarga Pra 

Sejahtera (KPS) 

 Keluarga 

Sejahtera I (KS 

I) 

 Keluarga 

Sejahtera II (KS 

II) 

 Keluarga 

Sejahtera III 

(KS III) 

 Keluarga 

Sejahtera III 

Plus(KS III 

Plus)
74

 

Guttman 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran dan Kondisi Umum Desa Way Sari 

1. Sejarah Desa Way Sari  

Berdirinya Desa Way Sari adalah salah satu pemekaran 

yang ada di Natar. Awalnya Desa Way Sari adalah Desa 

Candimas yang oleh para tokoh masyarakat yang ada di 

Dusun Bangun Sari diajukan Pemekaran dari Desa Candimas 

sejak Tahun 2012 yang diresmikan pada Tahun 2013 sehingga 

menjadi Desa Way Sari yang saat ini terbagi menjadi 5 Dusun 

dan 10 RT. Desa Way Sari dalam perjalanannya pernah 

dipimpin oleh beberapa kepala desa diantaranya Bapak 

Muhammad Sa’i, Ibu Susi Intamah, Bapak H. Yatiman, dan 

kepala desa saat ini adalah Bapak Supriono. Potensi sumber 

daya alam yang ada di Desa Way Sari adalah pertanian dan 

perkebunan.
75

 Batas-batas wilayah administrasi Desa 

Kanoman adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rulung Sari 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Putih 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Putih 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Candi Mas. 

Desa Way Sari yaitu merupakan desa baru hasil 

pemekaran dari Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan pada tahun 2013. Pada tahun 2015 desa 

Way Sari resmi menjadi desa definitif. Luas wilayah desa 

Way Sari adalah ± 650 Ha, terdiri dari 5 (lima) dusun dan 10 

(sepuluh) RT dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 

adalah 1.735 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 

576 KK. Desa Way Sari termasuk dalam kategori desa miskin 
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dan tertinggal dikarenakan masih sangat minimnya 

infrastruktur terutama akses jalan dan jembatan yang menuju 

ke desa Way Sari, minimnya fasilitas sosial terutama fasilitas 

kesehatan dan pendidikan dan tingginya jumlah keluarga 

miskin yang termasuk kategori keluarga prasejahtera dan 

sejahtera 1. 

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah 

petani pekebun, buruh tani dan pekerja lepas dengan tingkat 

penghasilan yang jauh dibawah rata-rata UMR (Upah 

Minimum Regional). Potensi perekonomian di desa Way Sari 

sebagian besar adalah lahan pertanian yaitu sawah tadah hujan 

seluas ±350 Ha dan lahan perkebunan terutama perkebunan 

singkong dan jagung seluas ±74 Ha, dengan kondisi tanah 

yang merupakan tanah lempung yang subur, namun 

rendahnya kwalitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat 

yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat serta kurangnya modal serta bantuan 

menyebabkan sebagaian besar masyarakat hanya berprofesi 

sebagai buruh tani dan pekerja lepas. 

Pada tahun 2016, kondisi masyarakat desa Way Sari 

masih termasuk dalam kategori desa miskin dengan jumlah 

keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 sebesar 365 KK atau ± 

63,3 % dari jumlah 576 KK, hal ini terlihat dari banyaknya 

rumah penduduk miskin yang kondisinya sangat 

memprihatinkan yang termasuk dalam kriteria pra sejahtera, 

terutama terpusat di dusun 1 dan dusun 2. Kondisi masyarakat 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :
76

 

a. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat yang 

ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang 

berprofesi sebagai buruh tani dan pekerja lepas yaitu 

                                                             
76 BKKBN (online) diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 23.25. 
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sebanyak 479 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 492 

orang. 

b. Kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang 

menghubungkan desa Way Sari dengan desa lainnya 

masih sangat memprihatinkan, hal tersebut menyebabkan 

terhambatnya perputaran perekonomian di desa Way Sari. 

c. Rendahnya kualitas SDM masyarakat yang disebabkan 

karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini 

terlihat dari banyak warga yang tidak tamat Sekolah Dasar 

(SD) dan hanya tamat Sekolah Dasar sebanyak 475 orang. 

d. Tingkat kesadaran kesehatan masyarakat desa Way Sari 

yang masih sangat rendah, terlihat dari kondisi lingkungan 

dan rumah tinggal yang masih sangat dibawah kriteria 

hidup sehat, banyaknya warga yang belum memiliki 

jamban sehat yaitu sebanyak 130 KK terutama terpusat di 

dusun 1 dan dusun 2, hal ini menyebabkan masih banyak 

warga yang melakukan buang hajat disembarang tempat 

yang mengakibatkan rentannya masyarakat terkena wabah 

diare dan penyakit menular lainnnya. 

e. Minimnya fasilitas kesehatan dan belum adanya pos 

kesehatan desa (POSKESDES) di Desa Way Sari 

menyebabkan masyarakat kesulitan untuk berobat dan 

melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 

f. Kondisi kesertaan ber KB masyarakat yang masih rendah. 
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2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Way Sari 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Pemerintahan Desa Way Sari 

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Way Sari, 2021. 

Keterangan: 

a. Kepala Desa (Supriyono) 

Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

b. Sekretaris Desa (Eki Ari Saputra) 

Sekretaris desa atau yang sering disingkat SEKDES 

adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan unsur staf 

pemerintah desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala desa. 
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c. Kasi Pemerintahan (Yeyen Safitri) 

Kasi pemerintahan ini mempunyai fungsinya sebagai 

berikut: melaksanakan manajemen tata praja 

pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, 

pembinaan masalah pertahanan, dan lain-lainya. 

d. Kasi Pelayanan (Leli Anggraini) 

Kasi pelayanan merupakan salah satu unsur 

pelaksanaan teknis dalam pemerintahan desa, yang 

mempunyai tugas membantu kepala desa sebagai 

pelaksana tugas operasional seperti menyusun DPA, 

DPPA, dan DPAL serta melaksanakan anggaran kegiatan 

sesuai dengan bidangnya. 

e. Kasi Perencanaan (Johan) 

Kasi perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 

urusan perencanaan seperti: menyusun rencana anggran 

pendapatan dan belanja desa, penyusunan laporan, dan 

lain-lainya. 

f. Kaur Keuangan (Siti Muslihana) 

 Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan keuangan seperti pegurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, administrasi penghasilan 

kepala desa, dan lain-lainya. 

g. Kaur Kesejahteraan (Rahayu) 

 Fungsi kepala urusan kesejahteraan ini mempunyai 

fungsi sebagai berikut: melaksanakan pembangunan 

sarana prasarana desa, pembanungan bidang pendidikan 

dan kesehatan, sosiliasiasi serta motivasi masyarakat 

dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup dan 

pemberdayaan keluarga. 
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h. Kaur Umum (Jumadi) 

 Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi 

seperti melaksankan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan lain lain-

lainya. 

3. Visi dan Misi 

Desa Way Sari dalam mencapai tujuan bersama memiliki 

visi dan misi sebagai berikut:
77

 

a. Visi 

“Menjadikan Desa Way Sari menjadi desa lebih maju 

dan mandiri di semua bidang” 

b. Misi 

1) Mewudjudkan pemerintah Desa Way Sari yang Tertib 

dan Berwibawa. 

2) Mewujudkan sarana dan prasarana Desa Way Sari 

yang memadai. 

3) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga 

Desa way sari. 

4. Kondisi Geografis Desa Way Sari  

 

 

Gambar 3.2 : Peta Desa Way Sari 
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Desa Way Sari merupakan desa yang memiliki luas 

wilayah 664 Ha dengan 85 meter diatas permukaan air laut. 

Suhu rata-rata di desa ini adalah 27°c. Sebelah utara Desa 

Way Sari berbatasan dengan Desa Rulung Sari, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Muara Putih, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Candimas, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Muara Putih. Luas lahan pertanian 

Desa Way Sari yaitu 350 Ha merupakan sawah, 5 Ha 

meupakan kebun karet, 84,7 Ha merupakan kebun sawit, 74 

Ha merupakan kebun singkong, dan 88,11 Ha merupakan 

kebun belum produktif. Apabila ditinjau dari segi mata 

pencahariannya, lebih dari 50% masyarakat Desa Way Sari 

hidup dari hasil pertanian dan perkebunan, sebagian lainnya 

bekerja sebagai buruh tani, pedagang, dan lain-lain. Secara 

umum dapat dilihat bahwa kehidupan di Desa Way Sari 

adalah kehidupan agraris, tingkat ekonomi masyarakatnya 

kurang karena sebagian besar hanya bertani dan berkebun.
78

 

5. Kondisi Penduduk Desa Way Sari 

a. Keadaan Penduduk 

Data pada tahun 2019 menunjukkan Desa Way Sari 

merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 2002 jiwa, dengan jumlah kk sebesar 660 

keluarga. 

Tabel 3 

Jumlah penduduk Desa Way Sari  

No. Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk 

1 Laki-laki 1029 

2 Perempuan  973 

Jumlah 2002 jiwa  
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Sumber: Monografi Desa Way Sari, 2020. 

 Berdasarkan data tabel 3 diatas diketahui bahwa 

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

1029 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 973 jiwa. Total keseluruhan jumlah 

penduduk Desa Way Sari berjumlah 2002 jiwa. 

b. Agama Penduduk Desa Way Sari 

Tabel 4 

Agama penduduk Desa Way Sari 

No. Agama Jumlah 

Penduduk 

1 Islam 872 

2 Kristen  4 

3 Khatolik 40 

Jumlah 916 jiwa  

Sumber: Monografi Desa Way Sari, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4 Agama Penduduk Desa Way Sari 

dapat diketahui bahwa 872 jiwa merupakan penganut 

agama Islam, 4 jiwa penganut agama Kristen, dan 40 jiwa 

penganut agama Khatolik. Dapat disimpulkan bahwa 

penduduk Desa Way Sari mayoritas beragama Islam 

(90%). Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi 

pengembangan ekonomi rakyat. Dilihat dari bidang 

pengamalan nilai-nilai Islam dengan bidang ekonomi akan 

menjadi lebih mudah, tinggal bagaimana pelaksanaannya 

mampu atau tidak menjadikan nilai-nilai Islam menjadi 

landasan pengembangan ekonomi masyarakat. 
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c. Pendidikan Penduduk Desa Way Sari 

Tabel 5 

Jumlah pendidikan penduduk Desa Way Sari 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

Penduduk 

1 Tidak Tamat SD 327 

2 SD 137 

3 SLTP 552 

4 SLTA 500 

5 Sarjan/Diploma 109 

Jumlah 1625 jiwa  

Sumber: Monografi Desa Way Sari, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 5 jumlah pendidikan penduduka 

Desa Way Sari dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

di Desa Way Sari dengan 327 jiwa tidak tamat SD dan 

sederajat, 137 jiwa merupakan tamatan SD, 552 jiwa 

merupakan tamatan SLTP, 500 jiwa merupakan tamatan 

SLTA, dan 109 jiwa merupakan Diploma/Sarjana. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Way Sari 

masih tergolong rendah lebih dari 70% masyarakatnya 

tidak memenuhi 12tahun wajib belajar.
79
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d. Profesi Penduduk Desa Way Sari  

Tabel 6 

Profesi penduduk Desa Way Sari 

No. Profesi Jumlah 

Penduduk 

1 PNS 7 

2 TNI/POLRI 3 

3 Petani 679 

4 Peternak 15 

5 Pedagang 106 

6 Tukang Kayu 18 

7 Tukang Batu 73 

8 Pengerajin 5 

9 Penjahit 21 

9 Perangkat Desa 33 

10 Buruh Industri 180 

11 Pensiunan 5 

12 Dan Lain-lain 590 

Jumlah 1735 jiwa  

Sumber: Monografi Desa Way Sari, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diektahui bahwa 

mata pencaharian masyarakat desa Way Sari yaitu petani 

(679 jiwa), peternak (15 jiwa), pedagang (106 jiwa), 

tukang kayu (18 jiwa), tukang batu (73 jiwa), penjahit (21 

jiwa), PNS (7 jiwa), pensiunan (5 jiwa), TNI/POLRI (3 

jiwa), perangkat desa (33 jiwa), pengrajin (5 jiwa), buruh 

industri (180 jiwa), dan lain-lain (590 jiwa). Dapat 

diketahui tingkat ekonomi masyarakat Desa Way sari 

memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian 

besar memiiki mata pencaharian di bidang Pertanian yang 
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memiliki penghasialan dibawah standar. Kondisi ini tentu 

saja menimbulkan permasalahan serius pada posisi 

ekonomi terutama dalam kaitannya dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Potensi 

ekonomi yang ada dapat dijadikan peluang usaha untuk 

meningkatkan derajat hidup masyarakat di Desa Way Sari 

yang sebenarnya dianggap potensial jika dikembangkan 

dengan baik.
80

 

e. Sarana dan Prasarana Desa Way Sari 

Tabel 7 

Sarana dan Prasarana Desa Way Sari 

No. Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah 

1 Balai Desa 1 

2 Kantor Kepla 

Desa 

1 

3 Gedung SD 1 

4 Masjid 4 

5 Mushola 5 

6 Poskesdes 1 

7 Posyandu 3 

8 Jembatan  8 

9 Lapangan Bola 2 

9 Lapangan Bola 

Voli 

6 

10 Lapangan Bulu 

Tangkis 

4 

11 Poskamling 8 

12 Gereja 2 

Sumber: Monografi Desa Way Sari, 2020. 
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Berdasarkan tabel 7 diatas jumlah sarana dan pra 

sarana desa way sari ialah sebagai berikut 1 balai Desa, 1 

kantor kepala desa, 1 gedung sekolah dasar (SD), 4 

masjid, 5 mushola, 1 poskesdes, 3 posyandu, 8 jembatan, 

2 lapangan bola, 6 lapangan bola voli, 4 lapangan bulu 

tangkis, 8 poskamling, 2 gereja. 

 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No. Jenis 

Kelamin 

Jumlah  Persentase 

1 Laki-Laki 56 84.8% 

2 Perempuan 10 15.2% 

Total 66 100% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui jumlah 

karakteristik responden masayarakat Desa Way Sari 

berjenis kelamin laki-laki paling banyak dengan besarnya 

presentase 84.8% berjumlah 56 responden, sisanya 

besarnya presentase 15.2% berjenis kelamin perempuan 

dengan jumlah 10 responden. 

b. Jumlah Responden Berdasarkan Rentang Usai 
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Tabel 9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia 

No. Rentang 

Usia 

Jumlah  Persentase 

1 17-20 Tahun 0 0% 

2 21-25 Tahun 13 19.7% 

3 26-30 Tahun 18 27.3% 

4 > 30 Tahun 35 53% 

Total 66 100% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas karakteristik responden 

berdasarkan rentang usia dapat diketahui bahwa rentang 

usia responden masyarakat Desa Way Sari paling banyak 

pada usia > 30 tahun dengan besarnya presentase 53% 

berjumlah 35 responden, kemudian besarnya presentase 

27.3% dengan jumlah 18 responden berusia 26-30 tahun, 

sisanya 19.7% dengan jumlah 13 responden berada pada 

usia 21-25 tahun.  

c. Tingkat Pendidikan Responden  

Tabel 10 

Tingkat Pendidikan Responden 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah  Persentase 

1 SD/MI 2 3% 

2 SMP/MTS 15 22.7% 

3 SMA/MA 33 50% 

4 DIII/S1/Sederajat 16 24.2% 

Total 66 100% 
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Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 10 tingkat pendidikan responden 

dapat diketahui besarnya presentase 50% dengan jumlah 

33 dengan tingkat pendidikan SMA/MA, 24.2% dengan 

jumlah 16 responden berpendidikan DIII/SI, kemudian 

besarnya presentase 22.7% dengan jumlah 15 responden 

tingkat pendidikan SMP/MTS dan sisa 3% dengan 

tingkat pendidikan SD/SMI yang berjumlah 2 responden. 

d. Mata Pencarian Responden  

Tabel 11 

Mata Pencarian Responden 

No. Mata Pencarian Jumlah  Persentase 

1 PNS 13 19.7% 

2 Wiraswasta 15 22.7% 

3 Pedagang/wirausaha 10 15.2% 

4 Petani  21 31.8% 

5 Peternak  7 10.6% 

Total 66 100% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 11 di atas mata pencarian 

responden masyarakat Desa Way Sari paling banyak 

ialah petani dengan besarnya presentase 31.8% 

berjumlah 21 responden, 22.7% bermata pencarian 

sebagai wiraswasta dengan jumlah 15 responden, 13 

responden dengan besarnya presentase 19.7% berprofesi 

sebagai PNS, sisanya 15.2% dengan 10 responden 

berdagang dan berwirausaha, 10.6% dengan jumlah 

responden 7 menjadi peternak. 
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2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa Way Sari 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan 

merupakan penghasilan yang di peroleh masyarakat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun 

anggota-aggota rumah tangga itu sendiri melalui hasil 

jerih payahnya. Penghasilan tersebut biasanya 

dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, 

kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lain yang 

bersifat material. 

Tabel 12 

Rata-rata Pendapatan Responden 

No. Pendapatan Jumlah  Persentase 

1 500.000-

1.000.000 

3 4.5% 

2 1.000.000-

2.000.000 

30 45.5% 

3 2.000.000-

3.000.000 

17 25.8% 

4 > 3.000.000 16 24.2% 

Total 66 100% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas rata-rata pendapatan 

responden masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 45.5% berjumlah 30 responden berpendapatan 

1.000.000-2.000.000, besarnya presentase 25.8% 

berjumlah 17 responden berpendapatan 2.000.000-

3.000.000. kemudian responden yang berpendapatan lebih 

dari 3.000.000 berjumlah 16 responden dengan presentase 

24.2% sisanya 4.5% dengan jumlah 3 responden 

berpendapatan paling rendah yaitu 500.000-1.000.000. 
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b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertologan 

yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan 

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

dengan bantuan orang lain.   

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang di miliki tanpa memandang status 

sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi 

geografis. Menurut menteri pendidikan kategori 

pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib 

berlajar 9 tahun. 

Tabel 13 

Tanggapan Responden Tentang Pendidikan  

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1 Semua anak umur 7 – 18 Tahun 

sedang bersekolah saat ini. 

66 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan tabel 13 tanggapan responden mengenai 

pendidikan anaknya dapat diketahui bahwa 100% atau 66 

responden masyarakat Desa Way Sari mengatakan “ya” 

bahwa semua anaknya yang berumur 7 - 18 Tahun sedang 

menempuh pendidikan saat ini. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semua anak umur 7 – 18 Tahun wajib mengikuti 

belajar 9 tahun tingkat SD – SMA/Sederajat. 
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c. Kesehatan 

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, 

jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan 

yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi: 

a) Pangan, dinyatakan dengan kebuthan gizi minimum 

yaitu perkiraan kalori dan protein 2100 kkal/hari. 

b) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran 

rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, 

ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan 

Tabel 14 

Tanggapan Responden Tentang Kesehatan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tida

k 

(%) 

1 Pada umumnya anggota 

keluarga makan dua kali 

sehari 

66 100% 0 0% 

2 Paling kurang sekali 

seminggu seluruh anggota 

keluarga makan 

daging/ikan/telur 

66 100% 0 0% 

3 Bila ada anggota keluarga 

sakit di bawa ke sarana 

kesehatan 

66 100% 0 0% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data tabel 14 tanggapan responden 

tentang kesehatan di atas dapat diketahui bahwa, 100% 

atau 66 responden masyarakat Desa Way Sari anggota 

keluarganya makan dua kali sehari. 100% atau 66 

responden masyarakat Desa Way Sari sekali dalam 

seminggu menghidangkan makanan berprotein seperti 

daging/ikan/telur. 100% atau 66 responden masyarakat 

Desa Way Sari bila ada anggota keluarga yang sakit 
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dibawa ke sarana kesehatan seperti rumah sakit, 

puskesmas, poskesdes.  

 

d. Perumahan 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikatakan 

perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat 

berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap 

yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera 

adalah luas lantai 8m
2
 dan bagian terluas dari rumah 

bukan tanah, serta status penguasaan tempat milik sendiri. 

Tabel 15 

Tanggapan Responden Tentang Perumahan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Rumah yang ditempati 

keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang 

baik 

66 100% 0 0% 

2 Luas lantai rumah paling 

kurang 8 m
2 
untuk setiap 

penghuni rumah 

66 100% 0 0% 

3 Bagian terluas bukan tanah 66 100% 0 0% 

4 Status kepemilikan hak 

milik sendiri 

66 100% 0 0% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data tabel 15 di atas tanggapan 

responden tentang perumahan dapat diketahui bahwa 

100% responden mengatakan “ya” pada indikator 

perumahan sehingga disimpulkan semua responden 

masyarakat Desa Way Sari memiliki rumah tempat 

tinggal milik sendiri dengan atap, lantai dan dinding yang 

baik. 
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3. Hasil Tanggapan Kuesioner (Angket) Responden 

(Masyarakat Desa Way Sari) Tentang Pengaruh 

Pemekaran Desa  

Guna memperoleh data terkait pengaruhnya pemekaran 

desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari, maka 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner/angket dengan 

memberikan sebuah pertanyaan dengan jawaban “ya” dan 

“tidak”. Berikut hasil jawaban 66 responden yang dapat 

dijelaskan ialah: 

1) Lembaga Keuangan 

Tabel 16 

Indikator Lembaga Keuangan 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1 Adanya pemekaran desa terciptanya 

koperasi simpan pinjam 

63 3 

Persentase (%) 95.5% 4.5% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa terciptanya koperasi 

simpan pinjam di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 62 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 95.5% menyatakan iya dan sisanya 3 

masyarakat Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini 

menunjukan bahwa pengaruh pemekaran desa sudah 

membuat terciptanya BUMDesa dan Gapoktan. 
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2) Sarana Pendidikan  

Tabel 17 

Indikator Sarana Pendidikan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Adanya pemekaran desa 

bertambahnya guru 

pengajar 

64 97% 2 3% 

2 Adanya pemekaran desa 

bertambahnya fasilitas dan 

bangunan sekolah menjadi 

lebih baik 

63 95.5

% 

3 4.5

% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa bertambahnya guru 

pengajar di Desa Way Sari menunjukan dari 66 responden 

64 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya presentase 

97% menyatakan “iya”. 63 atau 95.5% masyarakat Desa 

Way Sari mengatakan “ya” bahwa adanya pemekaran 

desa bertambahnya fasilitas dan bangunan sekolah 

menjadi lebih baik. Hal ini menunjukan bahwa dengan 

adanya pemekaran desa di desa way sari membuat 

penambahan guru pengajar, fasilitas dan bangunan 

sekolah menjadi lebih baik. 

3) Sarana Kesehatan 

Tabel 18 

Sarana Kesehatan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tida

k 

(%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa semakin 

membaiknya fasilitas 

64 97% 2 3% 



 

 
 

75 

posyandu dan puskesmas 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa bertambahnya fasilitas 

kesehatan di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 64 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 97% menyatakan iya dan sisanya 2 masyarakat 

Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan adanya pemekaran desa di Desa Way Sari 

fasilitas kesehatan seperti peralatan dan perlengkapan 

untuk posyandu dan puskesmas semakin membaik. 

4) Infrastruktur 

Tabel 19 

Indikator Infrastruktur 

No. Pertanyaan Ya (%) Tida

k 

(%) 

1 Dengan adanya pemekaran 

desa semakin membaiknya 

jalanan, jembatan dan 

penerangan lampu jalan. 

65 98.5

% 

2 1.5

% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa membaiknya infrastruktur 

di Desa Way Sari menunjukan dari 66 responden 65 

masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya presentase 

98.5% menyatakan iya dan sisanya 1 masyarakat Desa 

Way Sari menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa 

dengan adanya pemekaran desa di Desa Way Sari 

semakin membaiknya infrastruktur di Desa Way Sari, 

seperti jalanan yang di aspal, jembatan yang sudah 

dibangun kembali dan adanya penerangan lampu jalan. 
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5) Ketenagakerjaan 

Tabel 20 

Ketenagakerjaan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa 

terciptanya 

pelatihan tenga 

kerja. 

61 92.4

% 

5 7.6

% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa terciptanya pengadaan 

pelatihan-pelatihan di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 61 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 92.4% menyatakan iya dan sisanya 5 

masyarakat Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa di 

Desa Way Sari terciptanya pelatihan-pelatihan tenaga 

kerja seperti pelatihan kepada GAPOKTAN dan 

kewirausahaan sosial di Desa Way Sari. 

6) Tempat Beribadahan 

Tabel 21 

Tempat Peribadahan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tida

k 

(%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa semakin 

membaiknya tempat 

peribadahan 

64 97% 2 3% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa membaiknya tempat 
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peribadahan di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 64 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 97% menyatakan iya dan sisanya 2 masyarakat 

Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan adanya pemekaran desa di Desa Way Sari 

merenovasi tempat peribadahan menjadi lebih baik lagi 

agar masyarakat Desa Way Sari saat beribadah menjadi 

nyaman dan khusyuk. 

7) Sarana Olahraga 

Tabel 22 

Sarana Olahraga 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa 

semakin membaiknya 

fasilitas lapangan 

olahraga 

62 93.9

% 

4 6.1

% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa membaiknya fasilitas 

lapangan olahraga di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 62 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 93.9% menyatakan iya dan sisanya 4 

masyarakat Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa di 

Desa Way Sari bertambahnya perlengkapan olahraga 

sepak bola dan bola voli. 
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8) Organisasi Kemasyarakatan 

Tabel 23 

Organisasi Kemasyarakatan 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa 

terciptanya suatu 

organisasi 

kemasyarakatan 

63 95.5

% 

3 4.5% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa terciptanya suatu 

organisasi kemasyarakatan di Desa Way Sari menunjukan 

dari 66 responden 63 masyarakat Desa Way Sari dengan 

besarnya presentase 95.5% menyatakan iya dan sisanya 3 

masyarakat Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa di 

Desa Way Sari terciptanya suatu organisasi di desa way 

sari seperti karang taruna dan Gapoktan. 

9) Keamanan dan Ketertiban 

Tabel 24 

Keamanan dan Ketertiban 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa 

bertambahnya sarana dan 

prasarana keamanan dan 

ketertiban (pos kamlinng) 

64 97% 2 3% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa bertambahnya sarana dan 
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prasarana di Desa Way Sari menunjukan dari 66 

responden 64 masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya 

presentase 97% menyatakan iya dan sisanya 2 masyarakat 

Desa Way Sari menyatakan tidak. Hal ini menunjukan 

bahwa dengan adanya pemekaran desa di Desa Way Sari 

bertambahnya sarana dan prasarana keamanan dan 

ketertiban seperti pos kamling. 

10) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah 

Tabel 25 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Pemerintah 

No. Pertanyaan Ya (%) Tida

k 

(%) 

1 Dengan adanya 

pemekaran desa 

pelayanan desa 

menjadi lebih baik 

65 98.5% 1 1.5% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, 

dengan adanya pemekaran desa membaiknya pelayanan di 

Desa Way Sari menunjukan dari 66 responden 65 

masyarakat Desa Way Sari dengan besarnya presentase 

98.5% menyatakan iya dan sisanya 1 masyarakat Desa 

Way Sari menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa 

dengan adanya pemekaran desa di Desa Way Sari 

pelayanan pemerintahan di Desa Way Sari menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

A. Bagaimana Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Way Sari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Pemekran desa adalah suatu proses pembangian wilayah 

menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk 

mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan 

dalam suatu daerah baru.
81

 Konsep pemekaran desa sendiri 

ialah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya 

pemberdayaan masyarakat, mempercepat pembangunan 

daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, 

pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban serta 

pemerataan pembangunan. Desa Way Sari merupakan desa 

baru hasil pemekaran dari Desa Candimas Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2013. Sebelumnya 

Desa Way Sari ini adalah desa yang tertinggal dikarenakan 

masih sangat minimnya infrastruktur serta minimnya fasilitas-

fasilitas di Desa Way Sari ini dan tingginya keluarga kategori 

prasejahtera dan KS I. maka dari itu para tokoh masyarakat 

Dusun Way Sari mengajukan pemekaran dari Desa Candimas 

pada Tahun 2012 yang kemudian diresmikan pada Tahun 

2013 sehingga menjadi Desa Way Sari yang saat ini terbagi 

menjadi 5 dusun dan 10 RT. 

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku kepala 

pekon Desa Way Sari beliau mengatakan bahwa pemekaran 

Desa Way Sari ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari ini dan agar dapat 

diperhatikan lebih oleh pemerintah setempat dikarenakan 

Desa Way Sari memang memiliki latar belakang desa yang 

kurang akan perhatian dari pemerintah sehingga desa ini 

                                                             
81Albert Hasibuan, Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan), (Jakarta: 

Swadaya, 1995), h. 32. 
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disebut desa tertinggal.
82

 Seperti pada pengertian dari 

pemekaran desa itu sendiri. Pembangunan pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dampak 

positif dari pemekaran desa ialah: 

a. Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat 

semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. 

b. Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat 

senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk 

dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau 

dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru 

(belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), 

tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat 

daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

c. Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, 

jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran 

irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan 

baik. 

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 

pengembangan wilayah di suatu daerah. Otonomi daerah telah 

menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan khususnya 

era reformasi. Daerah yang memiliki potensi lebih besar 

biasanya mampu meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih 

kecil, tidak jarang mengalami kemuduran, kecuali jika daerah 

tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi 

yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam. 

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam pelaksanaan 

pembangunan dan penentu kebijakan mempunyai pengaruh 

yang besar bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. 

Adanya Undang-Undang otonomi daerah sebagai landasan 

                                                             
82

 Supriyono, Kepala Pekon Desa Way Sari, wawancara dengan penulis, 

Balai Desa Way Sari, Lampung 10 Januari 2020. 
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yuridis menegahkan hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah menjadi lebih jelas. Otonomi memberikan 

peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat yang ada di suatu daerah tersebut dengan cara 

meningkatkan kesejaheteraan masyarakatnya. 

Pasalnya dengan pemekaran ini pemerintah dapat dengan 

mudah mengontrol dan mengevaluasi proses pembangunan di 

Desa Way Sari. Peneliti mengggunakan tolak ukur untuk 

meneliti pengaruh pemekaran Desa Way Sari terhadap 

kesejahteran masyarakat Desa Way Sari, indikator yang 

digunakan untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 

mengatur tentang “Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan 

dan Penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat”  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada BAB II isi 

dalam peraturan tersebut ialah potensi daerah yaitu merupakan 

cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan 

dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil angket beserta 

penjabaranya: 

a) Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai sebuah 

lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam 

bidang keuangan. Sebelum pemekaran masyarakat Desa 

Way Sari jika ingin mendapatkan modal atau pinjaman 

masyarakat harus pergi ke luar desa terlebih dahulu untuk 

mendapatkan modal atau pinjaman ke Bank. Namun 

setelah pasca pemekaran hasil angket butir pernyataan 

indikator lembaga keuangan 95.5% menyatakan 

menyatakan bahwa adanya pemekaran desa terciptanya 

koperasi simpan pinjam yaitu BUMDes dan 

GAPOKTAN. BUMDesa adalah sebuah lembaga yang 

dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa 

dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan 
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dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di 

desa. kini masyarakat tidak perlu lagi harus ke luar desa 

untuk meminjam modal dibank yang memakai suku 

bunga besar, namun masyarakat dapat meminjam di 

BUMDesa dan GAPOKTAN.  

b) Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran. Sebelum pemekaran desa tenaga kerja guru 

di Desa Way Sari ini sangat sedikit bahkan kebanyakan 

hanyalah guru honorer yang berlulusan SMA, hanya 

sedikit guru yang pns atau guru yang berlulusan S1 di 

desa ini. Namun pasca pemekaran hasil dari angket butir 

pernyataan indikator sarana pendidikan 97% masyarakat 

masyarakat menyatakan adanya pemekaran desa 

bertambahnya guru kemudian 95.5% adanya pemekaran 

desa di Desa Way Sari bertambahnya fasilitas dan 

bangunan sekolah menjadi lebih baik. hal ini tentu 

membantu pendidikan anak-anak di desa ini. 

c) Sarana Kesehatan 

Sebelum pemekaran sarana kesehatan di Desa Way 

Sari ini kekurangan fasilitas kesehatan dan belum adanya 

pos kesehatan desa (POSKESDES) di Desa Way Sari 

menyebabkan masyarakat kesulitan untuk berobat dan 

melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 

Namun pasca pemekaran desa hasil dari angket 97% 

masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran 

desa semakin membaiknya fasilitas posyandu dan 

puskesmas bertambahnya fasilitas posyandu dan adanya 

poskesdes di Desa Way Sari.  

d) Infrastruktur 

Sebelum pemekaran kondisi infrastruktur terutama 

jalan dan jembatan yang menghubungkan desa Way Sari 

dengan desa lainnya masih sangat memprihatinkan, hal 
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tersebut menyebabkan terhambatnya perputaran 

perekonomian di desa Way Sari. Namun pasca pemekaran 

hasil dari angket 98.5% masyarakat menyatakan bahwa 

dengan adanya pemekaran desa desa semakin 

membaiknya jalanan, jembatan dan penerangan lampu 

jalan. 

e) Ketenagakerjaan 

Sebelum pemekaran desa rendahnya kualitas SDM 

masyarakat yang disebabkan karena rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat, hal ini terlihat dari banyak warga 

yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan hanya tamat 

Sekolah Dasar sebanyak 475 orang. Namun pasca 

pemekaran hasil dari angket butir pertanyaan indikator 

ketenagakerjaan 92.4% masyarakat menyatakan dengan 

adanya pemekaran desa terciptanya pelatihan-pelatihan 

tenaga kerja seperti pelatihan kepada gapoktan bagaimana 

cara bertani yang baik dan benar, serta kewirausahaan 

sosial seperti pempuatan kripik pisang dan singkong, 

pembuatan kembang goyang dan tusuk gigi, penyablonan, 

pembuatan abon papaya, pembuatan kue basah, dan 

pembuatan bando.  

f) Tempat peribadahan 

Sebelum pemekaran tempat pribadahan di Desa Way 

Sari memang sudah ada namun kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap tempat pribadahan sehingga 

bangunan tempat ibadah/masjid/musholah diperlukanya 

renovasi kembali atau pengecatan ulang. Namun pasca 

pemekaran hasil dari angket butir pernyataan indikator 

tempat peribadahan 97% masyarakat menyatakan dengan 

adanya pemekaran desa semakin membaiknya tempat 

peribadahan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 

renovasi kembali masjid atau tempat peribadahan di Desa 

Way Sari. 
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g) Sarana olahraga 

Sebelum pemekaran desa kurangnya fasilitas olahraga 

di Desa Way Sari masih belum lengkap atau seadanya 

saja. Namun pasca pemekaran desa hasil dari angket butir 

pernyataan indikator sarana olahraga 93.9% menyatakan 

dengan adanya pemekaran desa semakin membaiknya 

fasilitas olahraga hal ini mengindikasikan bahwa 

bertambahnya perlengkapan atau peralatan sarana 

olahraga. 

h) Organisasi kemasyarakatan 

Sebelum pemekaran organisasi kemasyarakatan 

seperti karang taruna memang sudah ada di Desa Way 

Sari ini hanya saja organisasi tersebut tidak aktif. Namun 

pasca pemekaran desa hasil dari angket butir pernyataan 

indikator organisasi kemasyarakatan 95.5% masyarakat 

menyatakan dengan adanya pemekaran desa munculnya 

organisasi kemasyarakatan atau aktifnya kembali karang 

taruna di Desa Way Sari. 

i) Keamanan dan ketertiban 

Sebelum pemekaran keamanan dan ketertiban di Desa 

Way Sari ini sudah aman hanya saja minimnya sarana 

keamanan dan ketertiban sehingga kurang optimalnya 

penjagaan. Namun pasca pemekaran desa hasil dari 

angket butir pernyataan indikator keamanan dan 

ketertiban 97% masyarakat menyatakan dengan adanya 

pemekaran desa bertambahnya sarana dan prasarana 

keamanan dan ketertiban seperti poskamling 

j) Pelayanan pemerintah 

Sebelum pemekaran pelayanan di Desa Way Sari 

terbilang cukup jauh dan kurang efisien. Namun pasca 

pemekaran hasil dari angket butir pernyataan indikator 

pelayanan pemerintah 98.5% masyarakat menyatakan 

dengan adanya pemekaran desa pelayanan pemerintah 
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menjadi lebih baik membuat masyarkat lebih mudah 

mengurus berbagai kepentingan. 

Pentingnya pemekaran wilayah atau daerah pada 

hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang 

lebih efektif dan efisien serta berdaya guna mewujudkan 

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran 

wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu 

wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan 

pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran 

utama pembangunan daerah maka tekanan utama 

pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia.  

Seperti hasil angket pemekaran Desa Way Sari yang telah 

dijabarkan di atas, pemekaran wilayah memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way 

Sari, hal ini juga diperjelas dan dibuktikan dengan hasil 

angket 100% masyarakat Desa Way Sari menjawab “ya” pada 

pertanyaan setelah terjadinya pemekaran desa terdapat 

perubahan kondisi kesejahteraan.  

 

Tabel 26 

Dampak Setelah Terjadinya Kesejahteraan 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1 Setelah terjadinya pemekaran desa 

terdapat perubahan kondisi 

kesejahteraan 

66 0 

Persentase (%) 100% 0% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa pemekaran desa tersebut 

membawa pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Way Sari. Pada BAB II telah diuraikanya 

tentang kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan 
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masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara 

keseluruhan anggota masyarakat. 

 Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari melalui 

beberapa indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu 

ukuran dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau 

tidak. Dalam penelitian ini penulis melihat kesejahteraan 

melalui indikator Berdasarkan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan 

menitik beratkan perhatian terhadap masalah kesehatan 

lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai 

tempat dan tidak perlu mendapatkan bantuan sandang dan 

pangan. Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa 

indikator yang mana telah peneliti jabarkan pada BAB III 

sebelumnya tahapan tingkat keluarga yaitu sebagai berikut: 

1) Keluarga prasejahtera (KPS) 

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs) nya secara minimal, seperti sandang, 

pangan dan papan. Berikut hasil angket KPS : 

 

Tabel 27 

Indikator Keluarga Prasejahtera (KPS) 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar (sandang, pangan 

dan papan) 

0 66 

Persentase (%) 0% 100% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden masyarakat Desa Way Sari 

mengenai pernyataan saya tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) dari 66 

masyarakat Desa Way Sari yang mengatakan “ya” 
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sebanyak 0 atau 0% dan yang mengatakan “tidak” 

sebanyak 66 atau 100% masyarakat bahwa mereka sudah 

dapat memnuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan 

papan). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh 

responden masyarakat desa sudah melampaui tahap 

keluarga prasejahtera. 

2) Keluarga Sejahtera I (KS I) 

Keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan 

dasar secara minimal, namun belum dapat memenuhi 

kebutuhan psikologisnya. Berikut hasil angket KS I : 

  

Tabel 28 

Indikator Keluarga KS I 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Pada umumnya anggota 

keluarga makan dua kali 

sehari. 

66 100% 0 0% 

2 Anggota keluarga memiliki 

pakaian yang berbeda 

untuk dirumah, 

bekerja/sekolah dan 

berpergian. 

66 100% 0 0% 

3 Rumah yang ditempati 

keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang 

baik. 

66 100% 0 0% 

4 Bila anggota keluarga sakit 

dibawa ke sarana 

kesehatan. 

66 100% 0 0% 

5 Bila pasangan usia subur 

ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan. 

66 100% 0 0% 

6 Semua anak umur 7 – 18 

tahun sedang bersekolah 

66 100% 0 0% 
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saat ini. 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden masyarakat Desa Way Sari 

mengenai pernyataan indikator KS I dapat diketahui 

bahwa anggota keluarga makan dua kali sehari dari 66 

masyarakat Desa Way Sari yang mengatakan “ya” 

sebanyak 66 atau 100%. Kemudian 66 atau 100% 

responden menjawab “ya” bahwa angggota keluarga 

memiliki pakaian yang berebedaa untuk dirumah, bekerja, 

sekolah dan berpergian. 66 atau 100% responden 

masyarakat menjawab “ya” bahwa rumah yang merkea 

tempati mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. 

Selanjutnya 66 atau 100% masyarakat menjawab “ya” 

bahwa bila ada anggota yang sakit dibawa ke sarana 

kesehatan. 66 atau 100% masyarakat menjawab “ya” 

bahwa bila ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan 

kesehatan. Dan 66 atau 100% masyarakat menjawab “ya” 

bahwa anak mereka yang berumur 7 sampai 18 Tahun 

sedang menempuh pendidikan saat ini. Hal ini 

mengindikasikan bahwa seluruh masyarakat desa way sari 

telah melampaui KS I dikarenakan tidak ada responden 

yang menjawab tidak pada indikator KS I. 

3) Keluarga Sejahetara II (KS II) 

keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan 

dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi 

belum dapat memenuhi kebutuhan pengembanganya. 

Seperti peningkatan pengetahuan agama, keluarga 

anggota sehat, interaksi dengan anggota keluarga dan 

lingkunganya, KB, dan akses memperoleh informasi. 
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Tabel 29 

Indikator Keluarga KS II 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Anggota keluarga 

melaksanakan ibadah 

secara teratur. 

66 100% 0 0% 

2 Paling kurang sekali 

seminggu seluruh 

anggota keluarga makan 

daging/ikan/telur. 

66 100% 0 0% 

3 Sekali dalam setahun 

anggota keluarga 

memperoleh pakaian 

baru. 

4 6.1% 62 93.9% 

4 Luas lantai rumah paling 

kurang 8m
2 
untuk setiap 

penghuni keluarga. 

66 100% 0 0% 

5 3 bulan terakhir keluarga 

dalam keadaan sehat 

sehingga dapat 

melaksanakan tugas 

masing-masing. 

66 100% 0 0% 

6 Salah satau atau lebih 

anggota keluarga yang 

bekerja untuk 

memperoleh 

penghasilan. 

66 100% 0 0% 

7 Anggota keluarga umur 

10 – 60 Tahun bisa baca 

tulisan latin. 

24 36.6% 42 

 

63.4% 

8 Pasangan usia subur 

dengan anak 2 atau lebih 

menggunakan alat 

kontrasepsi KB. 

2 3% 64 97% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden masyarakat Desa Way Sari 

mengenai pernyataan indikator KS II, bahwa anggota 

keluarga melaksanakan ibadah secara teratur masyarakat 

yang mengatakan “ya” sebanyak 66 atau 100% bahwa 

seluruh anggota keluarganya melaksanakan ibadah secara 

teratur. Kemudian 66 atau 100% responden menjawab 

“ya” bahwa Paling kurang sekali seminggu seluruh 

anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 4 atau 6.1% 

responden masyarakat menjawab “ya” bahwa sekali 

dalam setahun anggota keluarga memperoleh pakaian 

baru. Selanjutnya 66 atau 100% masyarakat menjawab 

“ya” bahwa Luas lantai rumah paling kurang 8m
2 

untuk 

setiap penghuni keluarga. 66 atau 100% masyarakat 

menjawab “ya” bahwa 3 bulan terakhir keluarga dalam 

keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas 

masing-masing. 66 atau 100% masyarakat menjawab “ya” 

bahwa salah satau atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan. 24 atau 36.6% 

masyarakat menjawab “ya” bahwa Anggota keluarga 

umur 10 – 60 Tahun bisa baca tulisan latin. Dan 2 atau 

3% masyarakat menjawab “ya” bahwa anak mereka yang 

pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih 

menggunakan alat kontrasepsi KB. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 30 responden masyarakat masuk 

dalam kategori KS II. 

4) Keluarga Sejahtera III (KS III) 

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasar, sosial psikologis dan pengembanganya, namun 

belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti 

sumbangan atau berkontribusi secara teratur kepada 

masyarakat. 
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Tabel 30 

Indikator Keluarga KS III 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Keluarga berupaya 

meningkatkan 

pengetahuan agama. 

66 100% 0 0% 

2 Sebagian 

penghasilan 

keluarga ditabung 

dalam bentuk uang 

atau barang. 

10 15.2

% 

56 84.8% 

3 Keluarga makan 

bersama seminggu 

sekali dimanfaatkan 

untuk 

berkomunikasi. 

4 6.1% 62 93.9% 

4 Keluarga ikut dalam 

kegiatan masyarakat 

di lingkungan 

tempat tinggal.  

5 97.6

% 

61 92.4% 

5 Memperoleh 

informasi dari surat 

kabar/TV/majalah/i

nternet. 

66 100% 0 0% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden masyarakat Desa Way Sari 

mengenai pernyataan indikator KS III dapat diketahui 

bahwa 66 atau 100% masyarakat menyatakan “ya” bahwa 

keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 10 

atau 15.2% masyarakat mengatakan “ya” bahwa sebagian 

penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 4 atau 6.1% mengatakan “ya” bahwa keluarga 

makan bersama seminggu sekali dimanfaatkan untuk 
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berkomunikasi. 5 atau 97.6% masyarakat menyatakan 

“ya” bahwa keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggalnya. 66 atau 100% masyarakat 

mengatakan “ya” bahwa masyarakat memperoleh 

informasi dari surat kabar/TV/majalah/internet. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 19 responden masyarakat masuk 

dalam KS III. 

5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+) 

Keluarga yang telah dapat memenuhi semua 

kebutuhannya seperti kebutuhan dasar, sosial psikologis, 

penegmbanganya dan aktualisasi diri serta sudah bisa 

memberikan kontribusi dengan sumbangan nyata dan 

berkelanjutan kepada masyarakat. 

 

Tabel 31 

Indikator Keluarga KS III Plus 

No. Pertanyaan Ya (%) Tidak (%) 

1 Keluarga secara teratur 

dengan suka rela 

memberikan materil 

untuk kegiatan sosial. 

5 7.6% 61 92.4

% 

2 Ada anggota keluarga 

yang aktif sebagai 

pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi 

masyarakat. 

12 18.2

% 

54 81.4

% 

Sumber: Kuesioner/angket, 2021. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden masyarakat mengenai pernyataan 

indikator KS III Plus dapat diketahui bahwa 5 atau 7.6% 

masyarakat menjawab “ya” bahwa keluarga secara teratur 

dengan suka rela memberikan materil untuk kegiatan 

sosial. 12 atau 18.2% masyarakat menjawab “ya” bahwa 
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anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 

perkumpulan sosial/yayasan/instituisi masyarakat. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 17 responden masyarakat 

DesaWay Sari memasuki KS III Plus. 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan mengenai 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari dapat diambil 

kesimpulan sebagaimana pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 32 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Way 

Sari 

No. Tahapan Keluarga 

Sejahtera 

Jumlah 

KK 

Persentase 

(%) 

1 Keluarga Prasejahtera - - 

2 Keluarga Sejahtera I 

(KS I) 

- - 

3 Keluarga Sejahtera II 

(KS II) 

30 45.4% 

4 Keluarga Sejahtera III 

(KS III) 

19 28.8% 

5 
Keluarga Sejahtera III 

Plus (KS III+) 

17 25.8% 

Total 66 100% 

Sumber: Hasil Angket/Kuesioner 66 Responden. 

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan data kesejahteraan 

masyarakat Desa Way Sari diketahui bahwa dari 66 

responden masyarakat yang masuk dalam kategori KS II 

berjumlah 30 KK dengan besarnya presentase 45.4%, 

kategori KS III berjumlah 19 KK dengan besarnya 

presentase 28.8%, kategori KS III Plus berjumlah 17 

dengan besarnya presentase 25.8%. 
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 Hal ini memperlihatkan bahwa secara garis besar 

masyarakat desa sudah mengalami peningkatan tahapan 

keluarga sejahtera, dapat dilihat di BAB III sejarah pemekaran 

Desa Way Sari dimana sebelum pemekaran terjadi masyarakat 

Desa Way Sari tingkat keluarga sejahtera masih dalam 

kategori miskin atau rendah yaitu pada keluarga pra sejahtera 

dan keluraga sejahtera I. namun semenjak pemekaran tingkat 

kesejahteraan keluarga sudah mulai naik ke tahapan KS II. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pemekaran 

desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pemekaran yang terjadi di Desa Way Sari ini telah 

memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

setempat yang dipengaruhi dengan adanya lembaga keuangan, 

sarana kesehatan, organisasi kemasyarakatan, pelatihan dan 

bertambahnya sarana pendidikan, sarana olahraga, serta 

keamanan dan ketertiban. Selain hal tersebut hasil pemekaran 

desa yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ialah 

infrastruktur dan pelayanan pemerintah. Pelayanan 

pemerintah yang kini telah meningkat membuat masyarakat 

tidak perlu jauh lagi harus langsung ke kecamatan atau ke 

dinas yang biasanaya ramai antrian dan membutuhkan ongkos 

untuk pergi ke luar desa untuk mengurus dokumen-dokumen 

penting, namun sekarang sudah ada kantor pelayanan sendiri 

di Desa Way Sari untuk membuat dokumen-dokumen penting. 

 Infrastruktur pada sebuah daerah tentu sangat menjamin 

kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan syarat 

mutlak perkembangan sebuah daerah sehingga mampu 

memudahkan pertukaran informasi, kebudayaan, pendidikan, 

ekonomi sehingga mampu membawa masyarakat kejalan 

kesejahteraan. Dengan pemekaran yang dilakukan di Desa 

Way Sari akses jalan menjadi semakin baik sehingga 

membuat aktifitas masyarakat menjadi lancar tanpa adanya 

hambatan, pekerjaan masyarakat Desa Way Sari mayoritas 

bermata pencarian petani dengan akses jalan yang baik 

sekarang membuat kerja petani lebih efektif dan efisien dalam 

mengelolah dan menjual hasil tani sehingga hasil yang didapat 
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juga akan bagus dan banyak dari sebelum adanya pemekaran. 

Pemekaran desa ini telah membuat perubahan kondisi 

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan apa yang 

dibutuhkan di Desa Way Sari ini. 

Penelitian ini menunjukan bahwa dampak pemekaran 

Desa Way Sari ini memberikan dampak yang positif bagi 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari, hasil penelitian ini 

juga sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nuraeni, Nasir, Asriani dengan judul penelitian beliau 

“Dampak Pemekaran Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur” hasil penelitian beliau menyatakan 

bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup 

memberikan dampak posistif bagi perkembangan Desa 

Onemanu. Dapat dilihat dari segi Pendapatan yang semakin 

meningkat setelah adanya pemekaran, serta tingkat pendidikan 

yang semakin membaik dengan adanya kelengkapan sarana 

dan prasarana setelah pemekaran.
83

 Hal ini selaras dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya 

setelah adanya pemekaran desa di desa Way Sari memberikan 

dampak yang positif yang mana dapat dilihat dari segi 

semakin membaiknya sarana dan prasarana serta layanan 

publik yang ada di Desa Way Sari. Selain itu dari segi 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari pasca pemekaran 

desa mengalami peningkatan yang baik dimana banyaknya 

masyarakat Desa Way Sari telah melampaui keluarga pra 

sejahtera melainkan banyaknya keluarga sejahtera I, II dan III. 

Penelitian terdahulu yang selaras juga dilakukan oleh A. 

Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani, dalam 

jurnalnya yang berjudul “Kesejahteraan Masyarakat Pasca 

Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota 

Batu)” hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa 

                                                             
83

Nuraeni, Nasir, Asriani, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten 
Kolaka Timur, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019, H. 33-

43. 
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Kesejahteraan masyarakat di Desa Sumber brantas setelah 

dimekarkan selama enam tahun telah menunjukkan 

peningkatan yang cukup baik. Jumlah keluarga sejahtera 

berdasarkan indikator keluarga sejatera BKKBN Desa Sumber 

brantas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah 

keluarga yang masuk pada pra sejahtera mengalami 

penurunan yang cukup signifikan.
84

 

Hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pasca 

pemekaran Desa Way Sari dengan kelengkapan dan 

membaiknya lembaga keuangan, sarana kesehatan, sarana 

pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan, tempat 

peribadahan, sarana olahraga, organisasi kemasyarakatan, 

keamanan dan ketertiban dan pelayanan pemerintah sangat 

mempengaruhi perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat 

di Desa Way Sari ini. Pemekaran desa ini telah membuat 

perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari 

menjadi lebih baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan 

di Desa Way Sari ini sehingga menciptakan peningakatan 

kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

pasca pemekaran juga terlihat mengalami peningkatan dimana 

sebelum pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa 

Way Sari tergolong rendah yaitu kategori tahap keluarga 

prasejahtera dan keluarga sejahtera I setelah adanya 

pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat naik pada Tahap 

Keluarga Sejahtera II dan III hal ini membuktikan bahwa 

pemekaran desa berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Way Sari. 
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A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani, Kesejahteraan 

Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi Pada Desa Sumberbrantas Kota Batu), 

Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 4, h. 627-633. 
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B. Pengaruh Pemekeran Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Way Sari Dalam Pandangan Ekonomi 

Islam 

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam suatu 

pembangunan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri ialah 

mensejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah dapat 

terpenuhinya kebutuhan material spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan keberfungsi sosialnya. 

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintahan 

dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan 

ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada 

akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat 

dan menciptakan kemakmuran. Islam memandang tolong-

menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 49 yang 

berbunyi: 

                                   

Artinya: “Dan tolong-menolong lah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah maha berat siksa-

Nya”. 
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Artinya : “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 

antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, 

dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 

mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian 

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika 

mereka berpaling (dari hukum yang telah 

diturunkan oleh Allah). Maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 

sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 

fasik”. 

 

Ayat di atas menyerukan kepada pimpinan atau 

pemerintah agar memutuskan sesuatu hendaklah berdasarkan 

petunjuk Allah, karena dengan demikian masyarakat akan 

merasakan arti sebuah naungan dalam satu kepemimpinan 

dalam Islam. begitu juga halnya dengan perekonomian 

masyarakat telah menajdi tugas pemerintah untuk 

memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyatakat di 

bidang ekonomi. Pemekaran wilayah atau desa pada 

prinsipnya adalah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan dan 

mempercepat pelayanan serta memberikan kebutuhan yang 

dibutuhkan dari desa tersebut. Hasil penelitian pemekaran 

Desa Way Sari telah memberikan pengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat desa, kini pemerintah telah 

memperhatikan perekonomian masyarakat desa dengan 
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peningkatan pelayanan masyarakat dan pembuatan 

infrastruktur akses jalan dan penerangan lampu jalan 

membantu masyarakat lebih efisien dan efektif dalam 

berkaktifitas. 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah bukan 

hanya dinilai dengan ukuran non-material; seperti, 

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai 

moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam 

pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila 

terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan 

pokok setiap individu masyarakat; baik pangan, sandang, 

papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Hasil penelitian 

menunjukan 100% kebutuhan pokok sandang pangan dan 

papan telah terpenuhi, dengan adanya pemekaran desa 

bertambahnya guru dan sarana pendidikan serta bangunan 

yang membaik, dengan adanya pemekaran desa telah 

terciptanya sarana kesehatan poskesdes dan posyandu di Desa 

Way Sari. 

Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, 

akal, dan kehormatan manusia. Kesejahteraan dalam 

pandangan Islam secara luas adalah dimana masyarakat bisa 

merasa nyaman dan damai menjalani kehidupan mereka 

sehari-hari.  Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

adanya pemekaran desa semakin membaiknya tempat 

peribadahan selain itu juga 100% masyarakat seluruh anggota 

keluarganya beribadah secara teratur. dengan pemekaran desa 

bertamabahnya sarana fasilitas keamanan dan ketertiban di 

Desa Way Sari dengan ini semua masyarakat merasa nyaman, 

aman dan tentram sentosa. 

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk 

mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup 

yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan 

kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun 

akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) 

sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh 



 

 
 

102 

kesejahteraan materi dan spiritual.
85

 dimana dijelaskan dalam 

Al-Qur’an Surah Al-araf ayat 10 : 

 

                         

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu 

di muka bumi (sumber) penghidupan. (tetapi) 

Amat sedikitlah kamu bersyukur”. 

 

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka 

kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia 

akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga 

alasan mengapa sesorang harus melakukan aktivitas ekonomi, 

yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-

masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang 

lain yang sedang membutuhkan. Imama Al-Ghazali 

membicarakan sebuah kesejahteraan (maslahah) dari suatu 

masyarakat bergantung pada pencarian lima dasar 

pemeliharan lima tujuan dasar atau yang disebut dengan 

(maqashid as-syariah) yaitu agama (al-dien), hidup atau jiwa 

(nafs), keluarga dan keturunan (nasl), harta atau kelayakan 

(maal), intelek atau akal (aql). Berikut penjelasannya 

dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari 

pasca pemekaran ialah sebagai berikut: 

1) Agama (al-dien) 

 Seorang muslim yakin bahwa islam adalah satu – 

satunya agama yang benar dan di ridhai Allah, islam telah 

                                                             
85Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. Equilibrium, Vol 3 

No. 2 (Desember 2015), h. 381-403. 
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mencakup seluruh ajaran kehidupan secara 

komperehensif, jadi agama merupakan kebutuhan 

manusia yang paling peenting, Islam mengajarakan bahwa 

agama bukan hanya ritualitas, namun agama berfungsi 

untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau 

aturan berkehidupan serta membanngun moralitas 

manusia. hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

adanya pemekaran desa semakin membaiknya tempat 

peribadahan Desa Way Sari dengan cara merenovasi 

kembali masjid dan musholah agar masyarakat dapat 

beribadah dengan tenang dan khusuk, 100% masyarakat 

Desa Way Sari mengupayakan peningkatan pengetahuan 

agama mereka dengan cara mengikuti pengajian di 

masjid, 100% masyarakat Desa anggota keluarganya 

beribadah secara teratur. 

2) Hidup atau jiwa (nafs) 

 Kehidupan atau jiwa di dunia ini sangat penting, 

karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan 

dipanen di kehidupan akhirat nanti, kehidupan sangat 

dijunjung tinggi oleh ajaran islam, sebab ia merupakan 

anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk 

dapat digunakan sebaik-baiknya, tugas manusia di bumi 

adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, oleh 

karena itu kehidupan merupakan sesutau yang harus 

dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang 

dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis 

merupakan kebutuhan, dan sebaliknya jika segala sesuatu 

yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 

pemekaran desa terciptanya fasilitas dan sarana kesehatan 

Poskesdes dan Posyandu di Desa Way Sari. 100% bila 

keluarga masyarakat desa ada yang sakit dibawa ke sarana 

kesehatan, 100% tiga bulan terakhir anggota keluarga 

masyarakat dalam keadaan sehat.  
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3) Harta (maal) 

 Harta (maal) sangat dibutuhkan baik untuk kehidupan 

duniawi maupun ibadah, manusia membutuhkan harta 

untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, 

pakaian, dan berbagai kebutuhan lainya untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya, selain itu hampir semua ibadah 

memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji. 

Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi 

susah, termasuk menjalankan ibadah. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa adanya pemekaran desa terciptanya 

lembaga keuangan di Desa Way Sari seperti BUMdes dan 

Gapoktan masyarakat tak perlu bersusah payah lagi untuk 

meminjam uang dibank yang ada ribanya, 10 masyarakat 

telah menabungkan sebagian penghasilanya baik berupa 

uang maupun barang. 100% salah satu anggota keluarga 

atau lebih memperoleh penghasilan. 

4) Intelek atau akal (aql) 

 Untuk dapat memahami alam semesta dan ajaran 

agama islam manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. 

Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak dapat 

memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan 

mengalami kesulitan dan penderitaan, oleh karena itu 

islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi 

seorang mukmin untuk menuntut ilmu. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa 

bertamabahnya tenaga kerja pendidikan dan semakin 

membaiknya fasilitas dan bangunan pendidikan di Desa 

Way Sari. 100% semua anak umur 7 – 18 Tahun 

masyarakat Desa Way Sari sedang menempuh pendidikan 

saat ini. 
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5) Keluarga atau keturunan (nasl) 

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia 

harus memelihara keturunan dan keluarganya, meskipun 

seorang mukmin meyakini bahwa waktu kehidupan tidak 

hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga 

akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia sangatlah 

penting, manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan 

dunia dan akhirat, oleh karena itu kelangsungan keturunan 

dan berkelanjutan dari generasi ke genaerasi harus 

diperhatikan. Hasil penelitian menunjukan 100% 

pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana 

pelayanan kesehatan, 3% Pasangan usia subur dengan 

anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi KB. 

Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek 

material atau terpenuhinya kebutuhan jasmani, namun lebih 

ditekankan kepada kebutuhan spiritualnya. Jika dalam 

konvensional membahas mengenai keuntungan sebesar-

besarnya maka dalam ekonomi islam mengarahkan bagaimana 

berekonomi tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi diri 

sendiri maupun maupun orang lain serta harta yang 

dimilikinya tersebut dapat menghantarkan kebaikan pada 

akhirat mereka. Seperti dalam firman Allah surah Al-baqoroh 

ayat 201: 

                     

            

Artinya : “dan diantara mereka ada orang yang berdoa: “ya 

tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan 

akhirat dan peliharalah kami dari siksaan 

neraka”. 
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Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kesejahteraan atau 

kebahagian seseorang membawa kepada kebaikan dunia juga 

kebaikan akhirat. Apalagi harta yang di dapatkan didunia 

disalurkan kepada hal kebaikan pasti akan membawa kebaikan 

di akhirat pula. Allah sangat menyukai orang-orang yang 

mempunyai sifat saling tolong menolong. Kesejateraan dalam 

Islam tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, 

tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan 

kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didsarkan 

oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-

Syathibi yaitu: 

a) Al-Dharuriyat (Kebutuhan Primer) 

 Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus 

ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain 

tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan 

ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat 

manusia. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini 

dalam buku fiqih termasuk As-Syathibi, membagi 

menjadi lima hal yaitu pemenuhan keperluan serta 

perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, 

keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan 

keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan 

kehormatan seseorang dan perlindungan atas harta 

kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Hasil 

penelitian menunjukan 100% Salah satu atau lebih 

anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan, dengan adanya anggota keluarga yang 

bekerja tentu dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya 

mempunyai tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang 

layak pakai, makan teratur sehari dua kali, serta anggota 

keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dapat 

memenuhi kebutuhan lima syariat dasar agama, jiwa, akal, 

dan keturunan. 
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b) Al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder) 

 Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia 

yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, 

tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyyat. Seandainya 

kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak akan meniadakanatau merusak kehidupan itu 

sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan 

untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan 

kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Hasil 

penelitian menunjukan 100% Anggota keluarga memiliki 

pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan 

berpergian. 4.1% Sekali dalam setahun anggota keluarga 

memperoleh pakaian baru. 100% masyarakat Desa Way 

Sari mempunyai TV dan Interntet untuk memperoleh 

informasi. 

c) Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Pelengkap) 

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang 

sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa 

terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan 

rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan 

kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua 

kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam 

kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah 

etika dan estetika dalam kehidupan. Dalam hal ini 

masyarakat Desa Way Sari masih belum bisa memenuhi 

kebutuhan Al-Tahsiniyyat atau kebutuhan pelengkap. 

 

Dari pemaparan pengaruh pemekaran desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari dalam pandangan 

ekonomi Islam didapatkan hasil bahwa masyarakat dikatan 

sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria: pertama, hasil 

penelitian menunjukan 100% kebutuhan pokok sandang, 

pangan dan papan telah terpenuhi, dengan adanya pemekaran 

desa bertambahnya guru dan sarana pendidikan serta 

bangunan yang membaik, dengan adanya pemekaran desa 
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terciptanya sarana kesehatan poskesdes dan posyandu di Desa 

Way Sari. Kedua, hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

adanya pemekaran desa semakin membaiknya tempat 

peribadahan selain itu juga 100% masyarakat seluruh anggota 

keluarganya beribadah secara teratur. Dengan pemekaran desa 

bertambahnya sarana fasilitas keamanan dan ketertiban di 

Desa Way Sari dengan ini semua masyarakat merasa nyaman, 

aman dan tentram sentosa. Selain itu, bahwa dengan adanya 

pemekaran desa terciptanya pemenuhan kebutuhan lima dasar 

maqashid as-syariah yaitu agama (al-dien), harta (maal), akal 

(aql), hidup atau jiwa (nafs), dan keturunan (nasl). Dan 

masyarakat juga telah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyyat 

(kebutuhan primer) dan Hajiyat (kebutuhan sekunder), namun 

belum dapat memenuhi kebutuhan Tahsiniyyat (kebutuhan 

tersier). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, adapun 

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pemaparan mengenai pemekaran Desa 

Way Sari dengan adanya pemekaran desa yang terjadi, 

sangat memberikan pengaruh terhadap kondisi 

kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari yang ditandai 

dengan peningakatan kesejahteraan masyarakat. Dimana 

sebelum pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat 

Desa Way Sari tergolong rendah yaitu kategori tahap 

Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I setelah 

adanya pemekaran tingkat kesejahteraan masyarakat naik 

pada tahap Keluarga Sejahtera II dan III hal ini 

membuktikan bahwa pemekaran desa berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Way Sari. 

2. Dalam pandangan Ekonomi Islam mengenai Pengaruh 

Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Desa Way Sari, yaitu dengan adanya pemekaran desa 

terciptanya pemenuhan kebutuhan dasar muqashid as-

syariah yaitu agama (al-dien), harta (maal), akal (aql), 

hidup atau jiwa (nafs), dan keturunan (nasl) selain itu 

masyarakat juga telah dapat memenuhi kebutuhan 

Dharuriyyat (kebutuhan primer) dan Hajiyat (kebutuhan 

sekunder), namun belum dapat memenuhi kebutuhan 

Tahsiniyyat (kebutuhan tersier/pelengkap). 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti, peneliti ingin 

memberikan rekomendasi kepada: 

1. Dari hasil penelitian sudah menunjukan bahwa pengaruh 

pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat telah 

memberikan dampak yang baik sehingga, hal ini perlu 

dipertahankan supaya kesejahteraan masyarakat semakin 

membaik. 

2. Bagi aparatur desa dan pemerintah setempat diharapkan 

dapat terus menjalin kerjasama yang baik dan terus 

meningkatkan evaluasi perkembangan pemekaran Desa 

Way Sari agar semakin membaik dalam pembangunan 

kesejahteraan. 

3. Bagi masyarakat Desa Way Sari diharapkan dapat 

menjaga dan merawat apa yang sudah diberikan oleh 

pemerintah baik dari sarana pendidikan maupun sarana 

keamanan seperti pos kamling. 

4. Bagi peneiti selanjutnya dengan tema yang sama dimasa 

yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan referensi atau literasi dalam penelitian-

penelitian lain ataupun selanjutnya. 
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