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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perbandingan Sosial Ekonomi 

di Desa Transmigrasi Sempulang dan Padang Pengrapat Kecamatan Tanah 

Grogot Kabupaten Paser. Kuisoner disebarkan kepada 71 responden yang di 

ambil di Desa Sempulang dan 75 responden dari Desa Sempulang berdasarkan 

teknik Paired Samples T-Test. Data-data yang dikumpulkan, diolah dan 

dianalisis dengan analisis kuantitatif seperti menggunakan Paired Samples 

Statistic, Paired Samples Correlations, Paired Samples Test  yang 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20.Setelah digunakan 

rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H0 di tolak dan 

H1 di terima maka ada perbedaan sosial ekonomi di Desa Sempulang dan Desa 

Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang dapat 

dilihat dari perbedaan mata pencaharian dan pendapatan rata-rata penduduk 

di Desa Sempulang lebih baik dan lebih tinggi. 

 

Kata Kunci : sosial ekonomi, desa transmigrasi. 

 

Pendahuluan  

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai jumlah 

penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah negara China, India dan Amerika. 

Melimpahnya jumlah penduduk merupakan aset penting yang menguntungkan 

bagi pembangunan suatu bangsa. Penduduk berperan sebagai subjek 

pembangunan dan dengan jumlah penduduk yang besar berperan sebagai 

tenaga kerja yang akan melakukan pembangunan. Hal tersebut akan menjadi 

suatu masalah apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak disesuaikan 

dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. 

Hal tersebut pula akan berdampak pada tingginya pertumbuhan 

angkatan kerja di satu sisi dan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja di sisi 

lain akan menimbulkan tingginya tingkat transmigrasi yang terjadi di 

masyarakat 

Berpedoman dalam UU No. 29 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang 

Transmigrasi yang mengatakan bahwa perpindahan penduduk secara sukarela 
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untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah.Transmigrasi adalah suatu program yang 

dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu 

daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah 

Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Yang 

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk Dan 

memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain 

seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa 

pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk 

menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. 

Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, 

termasuk juga bentrok antara pendatang dan penduduk asli setempat. 

Selanjutnya pasal 1 ayat (9) yang berbunyi jenis pekerjaan yang langsung 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami 

keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat 

dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Pekerjaan juga dapat dimaknai 

sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan diri sehingga seseorang 

merasa hidupnya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarganya, dan 

lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang 

melekat pada diri setiap manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. 

Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara 

Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih menjadi 

permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia 

yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya pengangguran yang terjadi. 

Pengangguran merupakan masalah utama yang sulit untuk mendapatkan 

titik temu. Berdasarkan statistik ketenagakerjaan, bahwa masalah krusial yang 

dihadapi oleh pasar kerja sampai saat ini adalah masalah pengangguran. Oleh 

karena itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan 

campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. 

Peluang untuk memecahkan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan 

pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif. Hal tersebut diarahkan 

untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan 

seluruh pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan 

tenaga kerja yang produktif akan memberikan imbalan dan penghargaan yang 

layak serta mempunyai peranan yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan 

sosial jangka panjang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_separatis
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi  di Desa Sempulang mengalami kemajuan yang cukup 

tinggi hal ini dikarenakan masyarakat  di Desa Sempulang mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani Sayur-sayuran yang rajin bekerja,. Hal ini 

merupakan  nilai tambah  bagi masyarakat Desa Sempulang.hal ini lah yang 

menjadi faktor  meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Sempulang 

sehingga masyarakat di Desa Sempulang menjadi masyarakat yang makmur. 

Sedangkan di Desa Padang Pengrapat melalui hasil obsevasi awal yang 

penulis lakukan dimana umur pembentukan Desa Padang Pengrapat ini yang 

cukup lama dalam melakukan transmigrasi, pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat jauh tertinggal  dibandingkan Desa Sempulang yang 

umurnya lebih muda dalam melakukan transmigrasi,  hal ini dapat dilihat 

bahwa masyarakat di Desa Padang pengrapat hanya mengandalkan pendapatan 

dari hasil bertani Jeruk dan salak, hal ini lah yang menghambat perkembangan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Padang Pengrapat, 

penghambat perkembangan  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

dikarenakan kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengolah dan 

mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut sehingga berdampak pada 

pembangunan infrastruktur desa  yang cenderung lebih lambat di bandingkan  

Desa Sempulang, selain itu kurangnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat 

dari kehidupan masyarakat di lingkungan Desa Padang Pengrapat masih 

banyak terdapat yang kurang berkecukupan hal itu dikarenakan tidak semua 

masyarakat memiliki pekerjaan tetap. Sehingga hal itulah yang menjadi faktor 

utama yang membuat Desa Padang Pengrapat kurang berkembang 

dibandingkan Desa Sempulang. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Pebandingan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:75) Perbandingan adalah 

perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk 

mengetahui persamaan atau selisihnya. 

 Perbandingan juga diartikan sebagai selisih kesamaan, ibarat, pedoman 

pertimbangan kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya 

timbangan yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. 

Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata 

pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek 

dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan 

alat pembandingnya. 

Menurut S, Pamudji (dalam Linda, 2011:23) mengatakan bahwa kata 

perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu 

menentukan bobot dari suatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian 

kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan , yaitu 
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perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek, dimana untuk 

keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek yang disejajarkan dengan alat 

pembandingannya, Dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan 

alat pembandingannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah 

perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat 

pembanding. 

Adapun tujuan studi perbandingan menurut S.Pamudji (1983) ialah 

mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-

kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem 

pemerintahan. Kegunaan lebih lanjut ialah bahwa melalui studi ini dapat 

dikembangkan dan dibina suatu sistem pemerintahan yang sesuai benar dengan 

waktu, ruang dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan lebih khusus lagi 

sesuai dengan kepribadian kita.Dengan studi perbandingan kita dapat 

menemukan persamaan dan perbedaan diantara berbagai sistem pemerintahan. 

 

Transmigrasi 

Menurut Siswono Yudhohusodo (1998 : 6) bahwa pengertian 

“transmigrasi merupakan program kemanusiaan yang menyangkut nasib 

ribuan,bahkan jutaan, manusia indonesia”. Program ini berusaha mewujudkan 

impian dari jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan, yang terdiri dari para 

buruh tani, yaitu petani yang berlahan sempit, para peladang berpindah, para 

perambah hutan, buruh-buruh miskin, nelayan-nelayan miskin, para 

penganggur.Dalam kunjungan ke berbagai daerah permukiman trnasmigrasi 

yang berhasil, kehidupan masyarakat baru yang sejahtera di banyak unit 

permukiman transmigrasi. 

Program transmigrasi tidak sepi dari kritik, baik dari dalam maupun 

luar negeri. Masih terdengar banyak kritik yang menyatakan bahwa program 

transmigrasi merupakan jawanisasi, atau program islamisasi. Pada 

pelaksanaannya, tantangan utama yang dihadapi ialah bagaimana meningkatkan 

peran para transmigrasi dalam pembangunan daerah tujuan program 

transmigrasi, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di 

daerah tujuan transmigrasi itu, dan juga dalam menunjang pembangunan daerah 

di wilayah asal transmigrasi yang di tinggalkan.Di harapkan agar sumberdaya 

yang tersedia, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan transmigrasi, dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan seluruh 

bangsa. 

Daerah yang ditetapkan sebagai tujuan transmigrasi ialah daerah baru 

dengan kondisi lapangan yang relatif berat serta daya dukung lahan yang relatif 

rendah. Sebagai daerah yang direncanakan menjadi permukiman baru, banyak 

hal, seperti sarana, prasarana, dan potensinya, membutuhkan kajian mendalam 

agar dibangun menjadi pusat perkembangan baru bagi kehidupan bersama di 

bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan utama dalam pembangunan 
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masyarakat di daerah transmigrasi ialah bagaimana memanfaatkan segala 

potensi yang dimiliki masyarakat pendatang baru, maupun masyarakat 

setempat, baik berupa keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya, maupun potensi alam serta kondisi lingkungan. 

Pembangunan di daerah transmigrasi dilakukan dengan membuka dan 

memanfaatkan suatu kawasan yang cukup luas, sebagian besar sebelumnya 

merupakan kawasan hutan yang harus di konversi terlebih dulu agar menjadi 

kawasan budidaya. Tanpa perhitungan hati-hati, kegiatan tersebut dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kelestarian sumber daya alam maupun 

terhadap kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan daerah 

transmigrasi dipersyaratkan yang berwawasan lingkungan, agar dapat 

mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.  Salah satu peranan 

program transmigrasi yang yang menonjol ialah pemanfaatan sumberdaya alam 

yang tersedia dan penyaluran potensi sember daya alam manusia dalam   

Secara umum, program transmigrasi berdampak sangat luas terhadap 

pembangunan wilayah, dilihat dari sudut tata ruang wilayah melaui pembukaan 

wilayah-wilayah terisolasi serta pemanfaatan ruang wilayah. Maupun dalam 

bentuk pembangunan ekonomi wilayah. Program transmigrasi sebagai unit 

kegiatan produksi telah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Sebagai kegiatan investasi, pihak yang mendapat dampak awal dari program 

transmigrasi ialah masyarakat di wilayah transmigrasi. Sentra-sentra 

permukiman transmigrasi memasarkan output yang dihasilkan, sekaligus 

menjadi pasar produksi dari luar pemukiman untuk kebutuhan transmigrasi, 

baik barang maupun jasa, sehingga meningkatkan integrasi dan interaksi 

dengan masyarakat di wilayah tersebut. Arus barang dan jasa dari dan ke 

wilayah transmigrasi dapat meningkatkan komunikasi antar ruang wilayah, 

sehingga dapat mengundang berkembangnya sektor jasa yang terkait. 

 

Sosial 

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah 

kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua 

mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, 

dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya 

dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu 

berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar 

seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai 

ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang 

harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. 

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai 

kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala 

bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, 

pakaian, perumahan, pendidikan dan perwatan kesehatan. Pengertian 

kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian 
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dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama 

kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan 

berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat 

formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 

2009). Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, 

taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik 

belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan 

spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari 

suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, 

keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia 

kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam 

UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan 

dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih 

banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar 

tidak mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat 

untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

 

Status Sosial Ekonomi 

Menurut Mulyanto,(1985:2) Manusia adalah makhluk yang 

berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia di sebut sebagai makhluk yang 

Suka bekerja, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang 

terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder 

seperti pendidikan tinggi,kendaraan,alat hiburan dan sebagainya. 

Menurut Soeroto (1986:5) Pekerjaan akan menentukan status sosial 

ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan 

tidak hanya mempunai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk 

mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan upah, berupa barang dan jasa 

akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan keharusan bagi setiap 

individu sebab dalam pekerjaan mengandung dua kepuasan jasmani dan 

terpenuhinya kebutuhan hidup.memberikan definisi mengenai pekerjaan adalah 

kegiatan ang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, 

baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak. 

Menurut Soeroto(1986:167) menjelaskan bahwa dengan bekerja akan 

memperoleh pendapatan, dari pendapatan yang diterima orang tersebut 

diberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa 

hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang 

mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif 

dalam pembangunan. 
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Menurut (Kartono, 1991:21) Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja 

tidak hanya tidak hanya behubungan dengan aspek ekonomi/ mendapatkan 

pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, namun orang yang bekerja juga 

berfungsi untuk mendapatkan status, untuk diterima menjadi bagian dari satu 

unit status sosial ekonomi dan untuk memainkan suatu peranan dalam 

statusnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada Kantor Desa Sempulang dan Kantor 

Desa Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Sampel 

total yang diambil adalah 146 orang yang merupakan masyarakat desa. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada sebagai sampel 

dengan menggunakan metode Simple Random Sampilng.   

Penelitian ini bersifat Komparatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel sosial ekonomi  meliputi : (1) Pekerjaan  ,   

(2) Pendidikan,  (3)Pendapatan ,   (4) Jenis Tempat Tinggal . 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) 

Analisis komparatif dua sampel berkorelasi (Paired Samples T-Test). Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) masing-masing penelitian 

ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 

(1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban 

respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi 

nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi nilai 2 dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk variabel sosial ekonomi antara lain  : pada 

indikator data status pekerjaan di Desa Sempulang dan Padang Pengrapat   

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 46,48 dan 68 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat 

Desa Sempulang memiliki status pekerjaan yang lebih baik dan maju 

dibandingkan status pekerjaan masyarakat di Desa Padang Pengrapat . 

Indikator responden tentang merasa senang dengan pekerjaan yang jalani di 

Desa Sempulang dan Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar  84,51 dan 96 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jenis pekerjaan dalam hal ini sangat bahwa mayoritas responden menjawab 

menyenangi dan otomatis yang lainnya merupakan minoritas. Jadi dapat dilihat 

bahwa masyarakat di Padang Pengrapat meyenangi pekerjaan mereka sekarang 

. Indikator tentang lama masa bekerja masyarakat Desa Sempulang dan Padang 
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Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 70,43 dan 72 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang lama masa bekerja 

masyarakat di Desa Padang Pengrapat lebih  lama bekerja di bandingkan 

masyarakat di Desa Sempulang .  

Untuk indikator pendidikan : pada indikator pendidikan di Desa 

Sempulang dan Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 42,25 dan 53,33 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat di Desa Padang Pengrapat mayoritas berpendidikan SD. 

Indikator sesuai latar belakang pendidikan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 80,29 dan 98,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat di Desa Padang Pengrapat tingkat pendapatannya sesuai dengan 

tingkat pendidikannya.  Indikator Pendidikan tertinggi anak di Desa Sempulang 

dan Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 

67,61 dan 56 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir 

anak di Desa Sempulang lebih baik dari pada Desa Padang Pengrapat.    

Selanjutnya untuk indikator pendapatan: pada indikator pendapatan rata-

rata Desa Sempulang dan Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak 

respoden sebesar 28,17 dan 66,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan rata-rata masyarakat desa Padang Pengrapat lebih besar karena 

foktor pekerjaan. Indikator pendapatan responden dalam 1 bulan  di Desa 

Sempulang dan Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 35,21 dan 46,66 persen sehingga dapat disimpulkan Data ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab Tidak memenuhi dan 

otomatis yang lainnya merupakan minoritas. Indikator merasa cukup dengan 

pendapatan sekarang di Desa Sempalung dan Padang Pengrapat diperoleh hasil 

jawaban terbanyak sebesar 56,33 dan 64 persen sehingga dapat disimpulakn 

bahwa  mayoritas responden menjawab tidak Cukup dan otomatis yang lainnya 

merupakan minoritas. Maka dapat dilihat pendapatan masyarakat di Desa 

Padang Pengrapat dalam 1 bulan Tidak Cukup. Berdasarkan uraian diatas dapat 

dilihat bahwa masyarakat merasa pendapatan dalam 1 bulan tidak memenuhi. 

Selanjutnya untuk indikator jenis tempat tinggal : pada indikator ststus 

rumah yang di tempati responden Desa Sempulang dan Padang Pengrapat 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 91,55 dan 98,67 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Jadi, dapat dilihat bahwa masyarakat di 

Desa Padang Pengrapat Status Rumah Yang di Tempati adalah Rumah Sendiri. 

Indikator kondisi fisik bangunan rumah responden Desa Sempulang dan 

Padang Pengrapat diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 59,15 

dan 42,67 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa kondisi fisik 

bangunan rumah di desa sempulang adalah rumah kayu  

 Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 20.0  dengan 

analisis Paired Samples Statistics diperoleh hasil antara  X = 41,11 ; Y = 39,18 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 3, 2018: 294-303 

 

 

302 

serta standar deviasi (Sx) = 5,33 dan (Sy) = 3,61. Jadi terdapat perbedaan sosial 

ekonomi  antara Desa Sempulang dan Padang Pengrapat sebesar 0,205.  

Selanjutnya Paired Samples Test yang menunjukkan arah dan kuatnya  

perbedaan antara sosial ekonomi di Desa Sempulang dan Desa Padang 

Pengrapat. Hasil perbandingan antara sosial ekonomi di Desa Sempulang dan 

Desa Padang Pengrapat sebesar 0,14 yaitu dengan hipotesis: 

a. Adanya perbandingan/perbedaan kinerja sosial ekonomi di Desa Sempulang 

dan Desa Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Grogot. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi  
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diantaranya di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Analisis variabel secara keseluruhan menyatakan bahwa Sosial Ekonomi di 

Desa Sempulang dan Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot 

kabupaten Paser adalah Dimana nilai -thitung diperoleh dari tabel paired 

samples test sebesar = 2,509 sedangkan  ttabel = 1,665 

2.  Dengan menggunakan analisis paired statistics dapat mengetahui hasil dari 

hipotesis perbedaan Sosial Ekonomi di Desa Sempulang dan Padang 

Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser 

3.  Berdasarkan hasil perbandingan thitung dan thitung  = 2,509 > ttabel = 1,665  

maka Ho ditolak. Keputusannya : Ada perbedaan Sosial Ekonomi di Desa 

Sempulang dan Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot. 

4.  Berdasarkan Kuesioner di Desa Sempulang dan Padang Pengrapat 

Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang telah dijumlahkan lalu 

dirata-ratakan Sosial Ekonomi sebanyak, 41 orang di Desa Sempulang dan 

39 orang di Desa Padang Pengrapat Walaupun berbeda tipis akan tetapi 

ketika dilihat dari rata-ratanya, Masyarakat di Desa Sempulang lebih 

unggul Sosial Ekonominya dibandingkan masyarakat di Desa Padang 

Pengrapat. 

      Sedangkan saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser 

mayoritas  bermatapencaharian sebagai petani sayur mayur yang memiliki 

tingkat penghasilan cukup tinggi karena masyarakat di Desa Sempulang 

mempunyai pertanian dan perkebunan dengan hasil yang produktif, karena 

hal ini tidak berpatokan dengan tanaman hasil produksi yang musiman. 

Untuk itu masyarakat di Desa Sempulang harus mempertahankan dan 

mengembangkan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan untuk 

mencapai pendapatan yang lebih tinggi.  

2. Masyarakat di Desa Padang Pengrapat mayoritas  bermatapencaharian 

sebagai petani  jeruk musiman hal inilah yang membuat masyarakat di Desa 

Padang Pengrapat memiliki tingkat pendapatan yang rendah karena terlalu 

bergantung pada jenis tanaman musiman. Untuk itu masyarakat perlu 
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melakukan peningkatan pertanian dan perkebunan dengan hasil yang tidak 

bergantung pada musim tertentu. seperti sawi, cabai, timun, tomat, kacang 

panjang. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa 

Padang Pengrapat. 
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