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The research was conducted from November 27
th
 to 

December 30
th

, 2014 in Kampung Mandar Banyuwangi, East 

Java. The objectives of the research were to identify the 

community response to the empowerment program and to 

investigate the influence of community characteristic on their 

response in empowerment program. Thirty respondents were 

selected as respondents of this program. Primary and 

secondary data were collected by survey method using a 

structured questionnaire. Respondents’ responses were 

analyzed by descriptive analysis whereas correlation of sex, 

age, level of education and income on response were analyzed 

by cross tabulation. The study showed that attitude variable 

indicated that respondents agreed with the empowerment 

program and had a desire to continue the program. Perception 

of the respondents showed that the respondents had a high 

understanding about the topic given in the program and in line 

with the respondents’ need. While participation variable 

showed that respondents were active in taking decision to 

attend the program. Furthermore, the male participants in early 



 

vi 

adulthood with senior high school as the latest education and 

income below regional minimum wage showed the best 

response to the empowerment program. 
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Sektor unggas dalam dunia peternakan menduduki 

peringkat pertama dalam memenuhi kebutuhan protein 

hewani. Begitu pula limbah yang dihasilkan cukup banyak 

seperti bulu, darah, jerohan (organ viscera), kepala dan ceker. 

Sumberdaya manusia yang kurang memadai menyebabkan 

hasil samping tidak bernilai. Oleh sebab itu pemerintah 

dibantu oleh civitas akademika melaksanakan program 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kampung Mandar 

yaitu mengenai pemanfaatan limbah maupun hasil samping 

RPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana respon stakeholders terhadap program 

pemberdayaan masyarakat melalui home industry di 

Kelurahan Kampung Mandar Banyuwangi dan bagaimana 

hubungan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

pendapatan stakeholders terhadap sikap, persepsi dan 

partisipasinya dalam program pemberdayaan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 

(sikap, persepsi dan partisipasi) stakeholders terhadap program 

pemberdayaan masyarakat melalui home industry di 

Kelurahan Kampung Mandar Banyuwangi dan mengetahui 

hubungan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

pendapatan stakeholders terhadap sikap, persepsi dan 

partisipasinya dalam program pemberdayaan. Manfaat yang 

dapat diberikan dari penelitian ini secara akademis yaitu dapat 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu sosial peternakan 

dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan tambahan 

informasi dan referensi penelitian sejenis. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 

2014 sampai dengan 30 Desember 2014 di Kelurahan 

Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 30 responden yang 

merupakan peserta program pemberdayaan Iptek bagi 

Masyarakat (IbM) Kelompok Home Industry Rumah Potong 

Ayam (RPA) Daerah Sub-Urban Kelurahan Kampung Mandar 

Banyuwangi. Variabel yang diamati antara lain sikap, persepsi 

dan partisipasi stakeholders terhadap program pemberdayaan. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode survey 

untuk memperoleh data primer dan sekunder. Analisis 

deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui respon baik 

sikap, persepsi maupun partisipasi stakeholders terhadap 

program pemberdayaan. Sedangkan analisis deskriptif 

kuantitatif crosstab digunakan untuk menganalisis hubungan 

karakteristik responden (jenis kelamin, umur, pendidikan dan 

tingkat pendapatan) terhadap sikap, persepsi dan partisipasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta 

program paling banyak laki-laki (63,33%), usia dewasa awal 

(73,33%), memiliki pendidikan terakhir SMA (50%) dan 
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dengan pendapatan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) 

Kabupaten Banyuwangi yaitu Rp 1.426.000 (76,66%). Respon 

peserta terhadap program ditinjau dari variabel sikap 

menunjukkan bahwa peserta setuju dengan adanya program 

pemberdayaan seperti ini dan menginginkan keberlanjutan 

program. Sedangkan variabel persepsi menunjukkan bahwa 

peserta memahami materi yang diberikan pada program 

pemberdayaan karena adanya kesesuaian materi dengan 

kebutuhan masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. Variabel 

partisipasi menunjukkan peran peserta saat pelaksanaan 

program cukup baik ditinjau dari partisipasi peserta saat 

pengambilan keputusan hingga partisipasi dalam keberlanjutan 

program. Partisipasi stakeholders saat pelaksanaan program 

terbilang cukup karena kesediaan mengikuti program, 

pengambilan keputusan, pemberian saran hingga rencana 

keberlanjutan program telah direncanakan dan dilaksanakan 

secara bertahap, kepedulian terhadap lingkungan menjadi 

faktor utama pendorong responden melanjutkan pelaksanaan 

program dan untuk mengurangi tingkat pengangguran di 

Kelurahan Kampung Mandar.  

 Peserta yang merespon program paling baik adalah 

responden laki-laki, masa usia dewasa awal, tingkat 

pendidikan terakhir SMA dan pendapatan dibawah UMR. 

Pelaksanaan program pemberdayaan sangat membantu dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu 

dibutuhkan lebih banyak lagi program sejenis untuk 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan yang akan 

dilakukan selanjutnya diharapkan memberi materi yang 

berbeda dari sebelumnya. Selain itu dapat menyesuaikan 

dengan rutinitas masyarakat di Kelurahan Kampung Mandar.
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging ayam menduduki peringkat pertama dalam 

memenuhi kebutuhan daging unggas di Indonesia. Banyaknya 

jumlah daging ayam yang dikonsumsi tentunya berbanding 

lurus dengan hasil samping maupun limbah yang dihasilkan 

oleh Rumah Potong Ayam (RPA). Hasil samping tersebut 

masih memiliki nilai ekonomis seperti bulu, darah, jerohan 

(organ viscera) dan non karkas (kepala dan ceker). Namun 

hasil samping maupun limbah yang dihasilkan masih belum 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di 

Kelurahan Kampung Mandar. 

Kelurahan Kampung Mandar di Kabupaten 

Banyuwangi merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang 

mengalami pertumbuhan pesat dalam bidang pariwisata. 

Potensi unggas khususnya ternak ayam menempati urutan 

pertama dengan jumlah ternak berturut-turut yaitu ayam buras 

sebanyak 1.247.721 ekor, ayam petelur sebanyak 658.970 ekor 

dan ayam pedaging sebanyak 3.552.750 ekor (Dinas 

Peternakan Jawa Timur, 2015). Berdasarkan data tersebut 

dapat dipastikan hasil samping maupun limbah yang 

dihasilkan juga sangat banyak. Jumlah RPA yang berlokasi di 

Kelurahan Kampung Mandar sendiri kurang lebih sebanyak 5. 

Namun, hasil samping RPA tersebut belum dimanfaatkan 

secara optimal dan hanya dibuang ke sungai yang bermuara di 

Pantai Boom. Disisi lain Kabupaten Banyuwangi sedang 

gencar mempromosikan pariwisata khususnya Pantai Boom 

yang berada di Kelurahan Kampung Mandar.  

Sumber daya manusia yang kurang memadai 

menyebabkan hasil samping tersebut tidak bernilai, walaupun 
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dapat menambah income peternak jika dimanfaatkan secara 

optimal. Upaya untuk memperbaiki mutu hidup dan 

kesejahteraan peternak maupun warga Kampung Mandar salah 

satunya adalah dengan memberikan inovasi-inovasi baru yang 

dapat diberikan melalui program pemberdayaan. Pemerintah 

dibantu oleh civitas akademika melaksanakan program 

pemberdayaan bagi masyarakat, petani dan peternak melalui 

program Iptek bagi Masyarakat (IbM) DIKTI. Program 

pemberdayaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga 

untuk mengolah limbah RPA sebagai produk oleh-oleh tempat 

wisata agar menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dan 

dapat meningkatkan pendapatan warga Kelurahan Kampung 

Mandar yang rata-rata masih memiliki pendapatan dibawah 

UMR Kabupaten Banyuwangi . 

Inovasi yang telah dibagikan kepada warga Kampung 

Mandar difokuskan pada pengolahan bulu ayam yang diolah 

menjadi tepung bulu sebagai sumber protein pada pakan 

ternak. Sedangkan ceker ayam diolah menjadi produk 

gantungan ceker ayam dan kripik ceker ayam. Program 

pemberdayaan tersebut melibatkan stakeholders antara lain 

warga Kelurahan Kampung Mandar, Kepala Kelurahan, 

perangkat kantor kelurahan dan penyuluh. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sikap, persepsi dan partisipasi 

stakeholders terhadap program pemberdayaan masyarakat 

melalui home industry rumah potong ayam (RPA) di 

Kelurahan Kampung Mandar Banyuwangi penting untuk 

dikerjakan. 

 

 

 

 



 

3 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana respon (sikap, persepsi dan partisipasi) 

stakeholders terhadap program pemberdayaan 

masyarakat melalui home industry di Kelurahan 

Kampung Mandar Banyuwangi? 

2. Bagaimana hubungan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan pendapatan stakeholders terhadap 

sikap, persepsi dan partisipasinya dalam program 

pemberdayaan? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian antara lain: 

1. Mengetahui respon (sikap, persepsi dan partisipasi) 

stakeholders terhadap program pemberdayaan 

masyarakat melalui home industry di Kelurahan 

Kampung Mandar Banyuwangi. 

2. Mengetahui hubungan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan pendapatan stakeholders terhadap 

sikap, persepsi dan partisipasinya dalam program 

pemberdayaan. 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi 

dalam pengembangan ilmu sosial peternakan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi dan dapat dijadikan sebagai 

referensi penelitian sejenis. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 Industri peternakan ayam meliputi usaha pemeliharaan 

dan pemotongan ayam. Pada Kelurahan Kampung Mandar 

terdapat 5 lokasi usaha pemotongan ayam. Selain karkas 

sebagai produk utama yang dihasilkan oleh industri 

pemotongan, terdapat hasil samping setelah dilakukan 

pemotongan antara lain darah, jerohan, bulu ayam dan ceker 

ayam yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah bulu 

ayam dapat menimbulkan pencemaran seperti penurunan 

kualitas udara yang disebabkan oleh bau dan penurunan 

kualitas tanah karena waku yang dibutuhkan untuk proses 

penguraian memerlukan waktu yang cukup lama karena 

adanya keratin yang berupa serat. Ceker merupakan hasil 

samping yang biasanya dijual dengan harga sangat murah atau 

diberikan secara cuma-cuma kepada pembeli karkas.  Pada 

program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 

Kampung Mandar dipilih ceker dan bulu ayam untuk diolah 

dan menjadi produk yang bernilai ekonomis.   

 Program pemberdayaan yang dilakukan oleh tim dari 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya berusaha untuk 

mengolah hasil samping berupa ceker ayam dan bulu menjadi 

tepung bulu, kripik ceker ayam dan gantungan kunci ceker 

ayam.  

Respon stakeholders  dalam penelitian ini merupakan 

wujud dari persepsi, sikap dan partisipasi. Berdasarkan 

Tampubolon (2013)  persepsi itu meliputi pengetahuan tentang 

program, tujuan, manfaat program dan atensi. Sikap meliputi 

tentang penilaian tentang program, penolakan atau 

penerimaan, dan mengharapkan atau menghindari dari 

program pelayanan sosial, Partisipasi meliputi tentang 

menikmati, melaksanakan, memelihara, menilai, frekuensi, 
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dan kualitas. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini 

bisa dilihat pada Gambar 1. 
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Rumah Potong Ayam (RPA) yang terletak di 

Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi. 

Hasil samping : 

 Darah 

 Jerohan 

 Bulu ayam 

 Ceker ayam 

Program pemberdayaan masyarakat dengan tema 

pemanfaatan hasil samping rumah potong ayam (RPA) 

menjadi tepung bulu, gantungan kunci ceker ayam, kripik 

ceker ayam 

 

Hasil utama 

ternak ayam 

 Daging 

 Telur 

 Analisis respon stakeholders (sikap, persepsi dan partisipasi) terhadap 

pelaksanaan program. 

 Analisis hubungan karakteristik responden ( jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan pendapatan) terhadap respon stakeholders. 

Dijual 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Belum 

dimanfaatkan 

secara optimal 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Sikap 

Sikap masyarakat dalam program pemberdayaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sihombing (2010) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi sikap responden dalam 

memahami program. Masyarakat dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi akan lebih mudah dan responsif terhadap 

perubahan dan inovasi baru. Selain itu, Yusuf (2011) juga 

menyatakan bahwa sikap dan cara pandang masyarakat 

terhadap pelaksanaan program pelatihan berbasis masyarakat 

dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pembaruan pada penelitian 

program pemberdayaan di Kelurahan Kampung Mandar yaitu 

selain meneliti tentang respon stakeholders berupa sikap, 

persepsi dan partisipasi juga meneliti tentang pengaruh 

karakteristik responden terhadap sikap, persepsi dan partisipasi 

responden. 

 

2.1.2. Persepsi 

Dewirina (2012) menyatakan bahwa pendidikan 

berpengaruh nyata terhadap persepsi masyarakat. Pendidikan 

merupakan faktor yang penting pengaruhnya terhadap 

perubahan sikap dan perilaku. Hal ini juga didukung oleh 

Satriani, Golar, Ihsan (2013) yang menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan proses pembentukan pribadi seseorang. 

Hendrastuti (2010) menambahkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) dikarenakan tingkat 

pendapatan masyarakat bergantung pada program ini. Hasil 
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penelitian Yulisdiantoro (2003) menerangkan bahwa faktor 

usia tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai 

program pemberdayaan di sekitar hutan Taman Nasional 

Kerinci. Dalam hal faktor jenis kelamin, Sueca, Primayatna, 

Muliawan, Nada, dan Wastika (2001) menyatakan tidak ada 

perbedaan persepsi yang jelas antara responden laki-laki dan 

perempuan terhadap program pengembangan masyarakat.  

 

2.1.3. Partisipasi 

Tenriawaruwaty, Rukmana, dan Salman (2011) 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi dalam 

program. Sedangkan Suroso, Hakim, dan Noor (2014) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Gresik. Akan tetapi penelitian Sudarmadji (2001) 

menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh 

terhadap partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan 

mangrove dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

pesisir.  

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Ayam Ras Pedaging 

Ayam ras pedaging atau broiler merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan yang memiliki daya produktivitas 

tinggi dalam memproduksi daging. Pemeliharaan broiler 

membutuhkan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan 

menguntungkan, maka banyak peternak maupun rumah potong 

ayam yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia 

(Nurtjahya, 2003). 
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2.2.2. Limbah Rumah Potong Ayam 

Limbah dari pemotongan ayam antara lain berupa isi 

perut, darah, afkiran daging atau lemak, bulu ayam dan air 

cuciannya. Limbah tersebut sangat mudah mengalami 

pembusukan karena digunakan sebagai media pertumbuhan 

dan perkembangan mikroba (Nurtjahya, 2003). 

Menurut Erlita (2011), RPA merupakan salah satu 

industri peternakan dimana dilakukan pemotongan ayam hidup 

dan mengolah menjadi karkas ayam siap konsumsi. Limbah 

padat RPA relatif lebih mudah ditangani  dibandingkan 

dengan limbah cair. Limbah padat berupa bulu ayam dapat  

diolah kembali, misalnya untuk dijadikan kemoceng. Selain 

itu, isi perut seperti hati, ampela dan usus dapat diolah serta 

dikonsumsi kembali oleh masyarakat. 

2.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat 

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat yaitu 

strategi untuk mewujudkan masyarakat yang mampu dan 

mandiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat tentunya 

memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari 

kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan 

proses mengembangkan, memandirikan,  menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan 

sektor kehidupan (Eko, 2002). Permendagri RI Nomor 7 

Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat 

menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat 

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Pasal 1, ayat 8) (Anonimous, 2007). 
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Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 

lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial, yaitu membuat orang/masyarakat 

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai 

pengontrolan, memiliki pengetahuan dan kemampuan 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi dan sosial. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan 

sering kali menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan 

sebagai proses (Suharto, 2008). 

Elemen kekuatan yang harus dimiliki masyarakat agar 

dapat berdaya meliputi: akses komunikasi, percaya diri, 

kepemimpinan, kelembagaan, kemampuan organisasi, 

networking, keterampilan dan terpercaya (Pranadji, 2005). 

Keberhasilan model pemberdayaan sangat tergantung pada 

Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM 

dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui pelatihan-

pelatihan yang sifatnya terapan, terfokus, terarah dengan 

tujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan menjadi ulet 

dan kreatif (Ditjen SDA Departemen PU, 2008). 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan 

proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap 

anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya 

memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa 

dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih 

baik. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan 

melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. 

Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya 

pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan 
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masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan 

pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Mubarak, 

2010).  

Program pembangunan masyarakat terpadu tujuan 

utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki 

kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Enam 

unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu yaitu 

pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas 

kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri 

kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang 

dapat mendukung pembangunan pedesaan dan membangun 

kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek 

multisektor. Pemberdayaan membutuhkan kemauan untuk 

berpartisipasi, sehingga diperlukan perubahan sikap, bukan 

saja pada komunitas (peternak) tetapi pada semua pihak yang 

terlibat (Bessette, 2004). 

2.2.4. Stakeholders Program Pemberdayaan 

Stakeholders merupakan individu, sekelompok 

manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan 

maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta 

kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, 

maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai 

stakeholders jika memiliki karakteristik antara lain 

mempunyai kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap 

perusahaan (Budimanta, Prastijo, dan Rudito, 2008). 

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak 

elemen antara lain pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 

swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, 

aktor-aktor masyarakat sipil atau oleh organisasi masyarakat 
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lokal sendiri (Eko, 2002). Peran Kader Pemberdayaan 

Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan 

(enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), 

perencana (planner), advokasi (advocation), aktivis (activist) 

dan pelaksana teknis (technician roles) (Anonimous, 2007). 

 

2.2.5. Respon 

2.2.5.1. Sikap 

Para pakar psikologi sosial selalu mengkaji sikap 

sebagai komponen dari sistem yang terdiri atas tiga bagian 

atau disebut juga skema triadik yaitu keyakinan mencerminkan 

komponen kognitif, sikap merupakan komponen afektif dan 

tindakan mencerminkan komponen perilaku (Atkinson dan 

Hilgard, 1991). Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif 

yang akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Jadi 

sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, 

afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, 

merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 

1995). Pengetahuan dan sikap merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi tindakan manusia. Namun pengalaman 

menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk 

terjadinya perubahan perilaku (Servaes, 2007). Pengukuran 

sikap meliputi penilaian, penolakan atau penerimaan warga 

binaan terhadap program serta mengharapkan atau 

menghindari pelaksanaan program pemberdayaan 

(Tampubolon, 2013). 

2.2.5.2. Persepsi 

Persepsi secara sederhana diartikan sebagai 

pemaknaan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Persepsi 
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juga dapat diartikan sebagai pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 

2000). Sedangkan menurut Atkinson dan Hilgard (1991), 

persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisasikan 

dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Persepsi 

merupakan stimulus yang diindera oleh individu, 

diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu 

menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera 

(Tampubolon, 2013). Notoadmojo (2007) menyatakan bahwa 

persepsi seseorang terhadap suatu objek akan mempengaruhi 

perilakunya. Persepsi yang baik terhadap suatu objek akan 

mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan 

persepsinya tersebut. 

Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor 

situasional. Faktor personal atau disebut juga sebagai faktor 

fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan 

hal–hal lain yang berasal dari masa lalu seperti suasana 

emosional, latar belakang budaya dan kesiapan mental 

(Erwiantono, 2012). Rakhmat (2000) menyatakan bahwa 

persepsi individu dibatasi oleh (1) perbedaan pengalaman, 

motivasi dan keadaan; (2) perbedaan kapasitas alat indera dan 

(3) perbedaan pandangan, nilai dan kepercayaan. 

2.2.5.3. Partisipasi 

Pengertian partisipasi secara umum adalah 

keikutsertaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Karakteristik proses partisipasi adalah semakin mantapnya 

jaringan sosial (social network) yang “baru” yang membentuk 

suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Oleh karena 



 

14 

 

itu partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial 

baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan 

tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang 

diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan 

(Mardikanto, 2010). 

Pendekatan partisipasi bertumpu pada kekuatan 

masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam proses 

pembangunan. Pengertian partisipasi merupakan kesediaan 

untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan 

kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Dengan demikian partisipasi dapat 

dikatakan juga sebagai peran serta (Tampubolon, 2013). 

Keikutsertaan masyarakat sangat penting didalam 

keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat 

dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup 

keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. 

Menurut Ndraha (1990), partisipasi publik dapat terjadi pada 4 

(empat) jenjang, yaitu: 

a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan; 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan; 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;  

d. Partisipasi dalam evaluasi. 

Mubyarto dan Kartodiharjo (1990) menyebutkan 

bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat atau petani 

untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk 

mendukung keberhasilan program pembangunan tanpa 

mengorbankan kepentingan mereka mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil 

pembangunan. Sedangkan di Indonesia faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu faktor internal  

(pendidikan, mata pencaharian, usia, jenis kelamin, status 
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kependudukan dan pengetahuan) dan faktor eksternal 

(pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus kelurahan 

(RT/RW) fasilitator (Yulianti, 2012). 
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Mandar, 

Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 

November sampai 30 Desember 2014. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Program pemberdayaan pemanfaatan limbah Rumah 

Potong Ayam (RPA) bertujuan untuk memperkenalkan jenis 

produk di Kelurahan Kampung Mandar seperti pembuatan 

tepung bulu sebagai sumber protein bagi pakan ternak, 

pembuatan gantungan kunci ceker ayam dan pembuatan kripik 

ceker ayam. Stakeholders yang ikut serta dalam pelaksanaan 

program antara lain perangkat desa, pemilik RPA dan ketua 

maupun anggota organisasi pemuda Kelurahan Kampung 

Mandar dengan masyarakat Kelurahan Kampung Mandar 

dengan jumlah total 30 orang seperti yang tersaji pada Tabel 1. 

Jumlah responden merupakan total sampling yang diambil dari 

seluruh peserta program baik stakeholders maupun masyarakat 

biasa. Biodata responden dapat dlihat pada Lampiran 1. 

Tabel 1. Jumlah stakeholders dalam pelaksanaan program 

Stakeholders sekaligus peserta Jumlah 

Peserta program pemberdayaan 24 

Pemilik RPA 4 

Perangkat desa 2 

Total 30   
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3.3. Metode Penelitian 

Metode survey digunakan untuk memperoleh data 

primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara 

interview kepada stakeholders menggunakan kuesioner seperti 

yang disajikan pada Lampiran 2. Data-data tersebut diolah dan 

dibandingkan dengan teori yang telah ada. Data sekunder 

diperoleh dari instansi terkait yang berupa foto lokasi 

Kampung Mandar Banyuwangi. 

 

3.4. Pengumpulan Data 

 Tingkat ukuran yang dipakai dalam pengukuran 

variabel adalah dengan skala Likert, dimana responden 

dihadapkan pada beberapa pertanyaan kemudian diminta 

memberikan jawabannya (Algifari, 2003). Skala Likert yang 

digunakan pada kuesioner adalah 1 sampai 5 dengan 

penjelasan 1 adalah jawaban yang paling tidak sesuai dengan 

tujuan program pemberdayaan sedangkan 5 adalah jawaban 

yang paling sesuai dengan tujuan program pemberdayaan. 

Pengumpulan data dilakukan pada seluruh warga yang 

mengikuti program pemberdayaan, pemilik RPA, perangkat 

desa dan tim penyuluh. Teknik total sampling digunakan 

penulis dalam menentukan responden dalam program. 

 

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

 Pada penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mengetahui respon stakeholders yang 

meliputi sikap, persepsi dan partisipasi terhadap program 

pemberdayaan yang dilakukan di Kelurahan Kampung 

Mandar. Analisis kualitatif dapat berupa proses penyelidikan 

dalam menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dengan 
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cara membandingkan, merefleksikan, mengkategorikan, 

mengklasifikasi, menyajikan dan melaksanakan verifikasi data 

yang secara keseluruhan bertujuan menemukan keseragaman 

dan sifat umum obyek yang diteliti (Mubarak, 2010). Selain 

itu analisis deskriptif kualitatif juga digunakan untuk 

mengukur sikap, persepsi dan partisipasi stakeholders terhadap 

program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kampung 

Mandar. Respon stakeholders juga diukur menggunakan skala 

likert. Variabel jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan 

pendapatan dianalisis menggunakan analisis tabulasi silang 

(cross tabulation) dimana software yang digunakan adalah 

SPSS 16.0. 

 

3.5.1.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2005). Dalam hal ini digunakan item pertanyaan 

yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel 

yang diukur.  

Cara pengukuran tingkat validitas item-item 

pertanyaan kuesioner terhadap tujuan pengukuran adalah 

dengan melakukan korelasi antar skor item pertanyaan dengan 

skor variabel (Ghozali, 2005). Uji ini membandingkan korelasi 

antara nilai masing-masing item pertanyaan dengan nilai total. 

Apabila besarnya nilai total koefisien item pertanyaan masing-

masing variabel melebihi nilai signifikansi maka pertanyaan 

tersebut dinilai tidak valid.  

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program 

SPSS version 16.0 for windows. Pengambilan keputusan 
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berdasarkan nilai p value/nilai signifikansi kurang dari 0,05 

(5%) maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya jika nilai p value atau signifikansi sama dengan 

atau lebih dari 0,05 (5%) dinilai tidak valid. 

 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengukuran suatu gejala. 

Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin 

stabil alat tersebut untuk digunakan. Menurut Gozali (2005), 

alat ukur dikatakan reliable (handal) kalau dipergunakan untuk 

mengukur berulangkali dalam kondisi yang relatif sama dapat 

menghasilkan data yang sama atau sedikit variasi. Tingkat 

reliabilitas suatu konstruk/variabel penelitian dapat dilihat dari 

hasil statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Gozali, 

2005). Jika nilai alpha mendekati satu maka nilai reliabilitas 

datanya semakin terpercaya.  

 

3.5.2. Analisis Cross Tabulation 

Tabulasi silang merupakan metode analisis kategori 

data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval serta 

kombinasi diantaranya. Prosedur tabulasi silang digunakan 

untuk menghitung banyaknya kasus yang mempunyai 

kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel dan 

menghitung harga-harga statistik berserta ujinya. Crosstab 

digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi, yang 

meliputi baris dan kolom. Ciri crosstab adalah adanya dua 

variabel atau lebih yang mempunyai hubungan secara 

deskriptif serta data penyajiannya berupa data kualitatif, 

khususnya yang berskala nominal (Gozali, 2005).  
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3.5. Variabel Pengamatan 

Upaya mengidentifikasi respon stakeholders 

menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis untuk 

mengukur sikap, persepsi dan partisipasi seseorang atau 

sekelompok orang yang berhubungan dengan suatu hal. 

Indikator respon yang digunakan dalam penelitian ini diukur 

dari : 

1. Sikap stakeholders terhadap program pemberdayaan 

yang diukur dari penilaian, penolakan atau penerimaan 

dan mengharapkan atau menghindari program. 

2. Persepsi atau pemahaman stakeholders tentang 

program pemberdayaan yang diukur dari pengalaman, 

latar belakang budaya dan kebutuhan atau keadaan 

ekonomi. 

3. Partisipasi stakeholders terhadap program 

pemberdayaan yang diukur dari tahap pengambilan 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi hasil program. 

3.6. Definisi Operasional Variabel Pengamatan 

3.6.1. Sikap 

Variabel sikap dalam penelitian ini diukur dari 

penilaian stakeholder mengenai ketertarikan dan manfaat 

program, penolakan atau penerimaan dan mengharapkan atau 

menghindari program pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan di Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi. 

Pengukuran sikap stakeholders diukur menggunakan skala 

Likert 1-5 yang mengacu pada Tampubolon (2013) dengan 

ketentuan nilai seperti yang tersaji pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Indikator variabel sikap 

No. Indikator variabel sikap Pengukuran 

1. Mengukur tingkat 

persetujuan responden 

terhadap pelaksanaan 

program  

1= tidak menambah wawasan  

atau keterampilan 

apapun/hanya 

menghabiskan waktu 

2= menambah wawasan 

peserta 

3= menambah wawasan dan 

keterampilan peserta 

4= menambah pendapatan, 

wawasan dan keterampilan 

peserta 

5= menambah lapangan 

pekerjaan, pendapatan, 

keterampilan dan wawasan 

peserta 

2.  Mengukur ketertarikan 

responden terhadap 

program 

1= tidak menambah wawasan 

atau keterampilan apapun 

2= meningkatkan wawasan 

peserta 

3= meningkatkan 

keterampilan dan wawasan 

peserta 

4= meningkatkan pendapatan, 

keterampilan dan wawasan 

peserta 

5= meningkatkan pendapatan, 

keterampilan, wawasan 

peserta dan membuka 

lapangan pekerjaan 
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Tabel 2. Indikator variabel sikap (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

sikap 
Pengukuran 

3.  Manfaat program 

bagi peserta 

1= tidak memberikan manfaat 

apapun 

2= menambah wawasan peserta 

3= menambah wawasan dan 

keterampilan peserta 

4= menambah wawasan, 

keterampilan dan pendapatan 

peserta 

5= menambah wawasan, 

keterampilan, pendapatan, 

produk digunakan sebagai oleh-

oleh khas Kelurahan Kampung 

Mandar 

4. Materi yang 

diberikan 

memenuhi 

kebutuhan peserta 

1= tidak memenuhi karena peserta 

mengetahui dan pernah 

membuat ketiga produk 

2= kurang memenuhi karena 

peserta mengetahui tetapi hanya 

mengolah 2 produk 

3= cukup memenuhi karena 

peserta mengetahui namun 

hanya mengolah salah satu 

produk 

4= memenuhi karena peserta 

mengetahui namun tidak 

mengolah sama sekali 

5= sangat memenuhi karena 

peserta belum mengetahui dan 

belum pernah melakukan 

pengolahan limbah RPA 
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Tabel 2. Indikator variabel sikap (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

sikap 
Pengukuran 

5. Keinginan peserta 

untuk keberlanjutan 

program 

1= sangat tidak menginginkan 

karena warga Kelurahan 

Kampung Mandar sudah 

mandiri, terampil dan 

berpendapatan cukup 

2= tidak menginginkan karena 

warga Kelurahan Kampung 

Mandar sudah terampil dan 

berpendapatan cukup 

3= materi yang diberikan sudah 

cukup menjadikan warga 

Kelurahan Kampung 

Mandar terampil 

4= menginginkan 

karenamenjadikan warga 

Kelurahan Kampung 

Mandar terampil dan 

berpendapatan lebih 

5= sangat menginginkan karena 

program seperti ini dapat 

menambah wawasan dan 

keterampilan yang 

menjadikan Kelurahan 

Kampung Mandar lebih 

mandiri dan warga menjadi 

terampil dan berpendapatan 

lebih 

 



 

25 

 

3.6.2. Persepsi 

 Variabel persepsi stakeholders pada penelitian ini 

diukur dari pengalaman, latar belakang budaya dan kebutuhan 

atau keadaan ekonomi warga khususnya peserta program. 

Pengukuran persepsi stakeholders diukur menggunakan skala 

Likert 1-5 yang mengacu pada Tampubolon (2013) dengan 

ketentuan nilai seperti yang tersaji pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Indikator variabel persepsi 

No. 
Indikator variabel 

persepsi 
Pengukuran 

1. Kesesuaian program 

pemberdayaan dengan 

pengalaman peserta 

mengikuti program 

sejenis 

1= sangat tidak sesuai karena 

peserta telah mengikuti 

sebanyak>3 kali 

2= tidak sesuai karena peserta 

telah mengikuti sebanyak 

3 kali 

3= cukup sesuai karena 

peserta telah mengikuti 

sebanyak 2 kali 

4= sesuai karena peserta telah 

mengikuti sebanyak 1 kali 

5= sangat sesuai karena 

peserta belum pernah 

mengikuti 
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Tabel 3. Indikator variabel persepsi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

persepsi 
Pengukuran 

2. Kesesuaian program 

terhadap kebutuhan 

masyarakat 

1= sangat tidak sesuai dengan 

kondisi, lingkungan, adat 

dan ekonomi masyarakat 

2= hanya sesuai dengan 

kondisi/ lingkungan/ 

ekonomi masyarakat 

3= cukup sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan 

masyarakat 

4= sesuai dengan kondisi, 

lingkungan dan adat 

masyarakat 

5= sangat sesuai dengan 

kondisi, lingkungan, adat 

dan ekonomi masyarakat  

3.  Pengetahuan tentang 

pemanfaatan limbah 

RPA (bulu atau ceker) 

1= tidak pernah mendengar, 

melihat ataupun 

melakukan 

2= pernah mendengar namun 

tidak pernah melihat 

ataupun melakukan 

3= pernah mendapat 

informasi namun belum 

pernah melakukan 

4= pernah mendengar dan 

melihat namun belum 

pernah melakukan 

5= pernah mendengar, 

melihat dan melakukan 



 

27 

 

Tabel 3. Indikator variabel persepsi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

persepsi 
Pengukuran 

4.  Bertambahnya 

pendapatan keluarga 

peserta dengan adanya 

pelaksanaan program 

1= hanya membuang tenaga, 

waktu dan uang 

2= membuang waktu dan 

tenaga 

3= keuntungan yang 

diperoleh tidak sebanding 

dengan tenaga dan waktu 

4= keuntungan yang 

diperoleh bertambah 30-

60% setelah bahan baku 

diolah 

5= keuntungan yang 

diperoleh bertambah 70-

100% setelah bahan baku 

diolah 

3.6.3. Variabel partisipasi 

Variabel partisipasi diukur dari keikutsertaan 

stakeholders terhadap program pemberdayaan dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil program. 

Pengukuran partisipasi stakeholders diukur menggunakan 

skala Likert 1-5 yang mengacu pada Tampubolon (2013) 

dengan ketentuan nilai seperti yang tersaji pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Indikator variabel partisipasi 

No. Indikator variabel 

partisipasi 
Pengukuran  

1. Keikutsertaan 

responden dalam 

pengambilan 

keputusan untuk 

pelaksanaan program 

1= tidak pernah berperan 

2= hanya berperan dalam 

pemilihan 

peserta/lokasi/materi saja 

3= berperan dalam pemilihan 

lokasi dan peserta 

4= berperan dalam pemilihan 

lokasi, peserta dan kegiatan 

yang akan dilakukan 

5= berperan dalam pemilihan 

lokasi, peserta, kegiatan dan 

materi yang akan diberikan 

dalam program 

2. Keikutsertaan 

responden dalam 

perencanaan 

program 

1= tidak pernah berperan 

2= hanya berperan dalam 

pemilihan 

peserta/lokasi/kegiatan/mater

i saja 

3= berperan dalam pemilihan 

lokasi dan peserta 

4= berperan dalam pemilihan 

lokasi, peserta dan kegiatan 

yang akan dilakukan 

5= berperan dalam pemilihan 

lokasi, peserta, kegiatan dan 

materi yang akan diberikan 

dalam program 
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Tabel 4. Indikator variabel partisipasi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

partisipasi 
Pengukuran 

3. Keikutsertaan 

responden dalam 

pelaksanaan program 

dari awal hingga 

akhir pelaksanaan 

1= 1-2 kali 

2= 3-4 kali 

3= 5-6 kali 

4= 7-8 kali 

5= 9 kali 

4. Responden 

memberikan 

masukan dan saran 

mengenai apa saja 

yang akan dilakukan 

dalam program 

1= tidak pernah memberi 

masukan maupun kritik 

2= hanya memberi masukan/ 

kritik mengenai pengolahan 

salah satu produk 

3= hanya memberi masukan dan 

kritik mengenai pengolahan 

salah satu produk 

4= memberi masukan dan kritik 

mengenai pengolahan 2 

produk 

5= selalu memberi masukan dan 

kritik mengenai ketiga 

kegiatan pengolahan produk 
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Tabel 4. Indikator variabel partisipasi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

partisipasi 
Pengukuran 

5. Bantuan berupa 

materi maupun 

tenaga dari 

responden dalam 

pelaksanaan program 

1= tidak memberikan bantuan 

apapun 

2= memberikan bantuan tenaga/ 

materi saja 

3= memberikan bantuan materi 

dan tenaga pada salah satu 

pengolahan produk 

4= memberikan bantuan materi 

dan tenaga dalam 

pengolahan 2 produk 

5= memberikan bantuan materi 

dan tenaga dalam 

pengolahan semua produk 
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 Tabel 4. Indikator variabel partisipasi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

partisipasi 
Pengukuran 

6. Manfaat yang 

didapatkan 

responden berupa 

pengetahuan atau 

pelatihan selama 

mengikuti program 

1= tidak mendapatkan manfaat 

apapun  

2=hanya mendapatkan 

pengetahuan namun belum 

dapat membuat sendiri tanpa 

bantuan penyuluh 

3= mendapat pengetahuan 

namun hanya mendapat 

keterampilan dalam 

pembuatan salah satu produk 

4= mendapat pengetahuan 

namun hanya mendapat 

keterampilan dalam 

pembuatan 2 produk 

5= mendapatkan pengetahuan 

dan juga keterampilan dalam 

pembuatan semua produk 

7. Responden memiliki 

rekan bisnis/reseller 

untuk memasarkan 

produk 

1= tidak ada reseller 

2= 1 reseller 

3= 2 reseller 

4= 3 reseller 

5= ≥ 4 reseller 
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Tabel 4. Indikator variabel partisipasi (lanjutan) 

No. 
Indikator variabel 

partisipasi 
Pengukuran 

8. Responden telah 

melanjutkan 

program yang 

sudah terlaksana 

1= tidak diolah maupun 

dipasarkan 

2= diolah saja dan digunakan 

atau dikonsumsi sendiri 

3= hanya 1 produk yang diolah 

dan dipasarkan 

4= hanya 2 produk yang diolah 

dan dipasarkan 

5= semua produk diolah dan 

dipasarkan 

 

3.7. Batasan Istilah 

Stakeholders : Pemangku kepentingan dalam program 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Kampung Mandar Banyuwangi 

diantaranya peserta program 

pemberdayaan, perangkat desa, pemilik 

RPA dan tim penyuluh. 

Sikap : penerimaan atau penolakan terhadap 

program pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan Kampung Mandar. 

Persepsi : Pemahaman stakeholders tentang 

pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Kampung 

Mandar. 

Partisipasi : Keterlibatan stakeholders terhadap 

pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat dari awal hingga akhir di 
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Kelurahan Kampung Mandar. 

Pengalaman : Pernah atau tidaknya stakeholders 

mengikuti program pemberdayaan serupa 

sebelumnya. 

Kebutuhan : Kebutuhan stakeholders terhadap suatu 

pekerjaan untuk menambah pendapatan 

keluarga. 

RPA : Kompleks bangunan dengan desain dan 

konstruksi khusus yang memenuhi 

persyaratan teknis dan higiene tertentu 

serta digunakan sebagai tempat 

memotong ayam bagi konsumsi 

masyarakat umum. (Abubakar, 2008) 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kelurahan Kampung Mandar merupakan salah satu 

kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Banyuwangi, 

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan 

Kampung Mandar merupakan wilayah pesisir dimana 

penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, 

pengusaha skala kecil seperti pemilik Rumah Potong Ayam 

(RPA), pedagang dan pegawai swasta. Lokasi Kelurahan 

Kampung Mandar memiliki batas-batas antara lain : 

Utara  : Kelurahan Lateng 

Selatan : Kelurahan Kepatihan 

Barat  : Kelurahan Kampung Melayu 

Timur : Selat Bali 

Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi 

 Kelurahan Kampung Mandar memiliki kondisi sosial 

cukup baik, yang ditunjukkan dengan terampilnya pemuda 

dalam membuat berbagai kerajinan seperti gantungan kunci 
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berbahan dasar kayu, hiasan lampu tidur dan pigora yang 

dikelola oleh “Sanggar Pemuda Kreatif Kampung Mandar”. 

Akses menuju Kampung Mandar sangat bagus dan lancar 

karena letaknya yang dekat dengan pusat Kota Banyuwangi 

dan tempat wisata Pantai Boom. Ditinjau dari segi budaya, 

warga Kelurahan Kampung Mandar masih melakukan budaya 

gotong-royong. Berbagai kegiatan rutin selalu diadakan seperti 

rapat, arisan maupun kegiatan keagamaan. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden dibedakan menurut usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan pendapatan. Pembagian 

kategori usia berdasarkan psikologi perkembangan oleh 

Harvey dan Elizabeth dalam Sabri (2001) sedangkan standar 

UMR yang digunakan adalah UMR tahun 2015 Kabupaten 

Banyuwangi yaitu sebesar Rp.1.426.000 berdasarkan Pergub 

Jatim no. 72 Tahun 2015. Hal tersebut seperti yang tersaji 

pada Tabel 5. 

 Jumlah peserta yang mengikuti program pemanfaatan 

limbah rumah potong ayam sebanyak 30 orang dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (63%) dan perempuan 

sebanyak 11 orang (37%). Banyaknya jumlah peserta laki-laki 

dalam program disebabkan mereka memiliki waktu luang 

setelah bekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan warga 

dengan jenis kelamin perempuan yang masih memasak dan 

merawat anak. 
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Tabel 5. Karakteristik responden 

Karakteristik responden Jumlah Persentase (%) 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

19 

11 

63 

37 

Usia (Harvey dan Elizabeth dalam Sabri, 2001) 

Remaja (16-21) 

Dewasa awal (21-40) 

Dewasa tengah (40-60) 

3 

21 

6 

10 

70 

20 

Tingkat pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

3 

6 

15 

1 

5 

10 

20 

50 

3 

16 

Pendapatan  

< Rp 1.426.000 (nilai 

dibawah UMR 

Banyuwangi) 

≥ Rp 1.426.000 (nilai 

sama dengan atau 

diatas UMR 

Banyuwangi) 

23 

 

 

7 

76,7 

 

 

23,3 

Sumber : Data primer diolah tahun 2015 

 

 Usia responden dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

remaja, dewasa awal dan dewasa tengah. Pembagian kategori 

tersebut dilakukan berdasarkan kelompok usia produktif. 

Jumlah peserta yang mengikuti program pemberdayaan paling 

banyak (70%) pada kelompok usia dewasa awal dan jumlah 

peserta paling sedikit (10%) pada kelompok usia remaja. Hal 
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tersebut disebabkan karena tingginya keinginan warga 

Kelurahan Kampung Mandar yang berusia produktif untuk 

meningkatkan keterampilan dengan mengikuti program 

pemberdayaan. Selain mendapatkan ilmu, peserta program 

mengharapkan hasil program pemberdayaan ini memiliki nilai 

ekonomis sehingga dapat menambah pendapatan keluarga 

peserta. 

 Tingkat pendidikan peserta program pemberdayaan 

tergolong tinggi, dimana paling banyak (50%) adalah lulusan 

SMA, sedangkan paling sedikit (3%) adalah lulusan Diploma. 

Meskipun pendapatan responden masih tergolong rendah (< 

Rp1.426.000), tetapi tingkat pendidikan mereka terbilang 

cukup tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran peserta terhadap pentingnya pendidikan cukup 

tinggi. 

 Pendapatan responden paling banyak yaitu dibawah 

UMR (< Rp 1.426.000) dengan jumlah 76,7%. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang 

toko klontong yang termasuk berpenghasilan rendah. 

Sedangkan responden dengan pendapatan ≥ Rp1.426.000 yang 

bekerja sebagai pekerja swasta seperti reparasi elektronik, 

pegawai bank dan pramuniaga. 

 

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

 Hasil uji validitas kuesioner menggunakan SPSS 16.0 

menunjukkan bahwa nilai dari ke-17 pertanyaan yang diajukan 

dengan nilai r tabel 0,361 (N=30 dan α=5%) adalah valid 

sesuai dengan Lampiran 3. Hasil uji validitas dapat dilihat 

dalam Tabel 6 dan hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 6. Hasil uji validitas 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang 

diajukan valid karena nilai r hitung > r tabel. Hal ini didukung 

oleh Juliandi (2007) yang menyatakan bahwa data dapat 

dikatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dapat 

mengukur indikator yang memang ingin diukur dalam 

penelitian ini. Sedangkan hasil uji reliabilitas kuesioner pada 

Lampiran 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai Alpha 

Cronbach dari ketiga variabel tersebut dikatakan reliabel. 

Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 

Sikap  (X1) 

X1.1 0,549 0,361 Valid 

X1.2 0,633 0,361 Valid 

X1.3 0,858 0,361 Valid 

X1.4 0,849 0,361 Valid 

X1.5 0,549 0,361 Valid 

Persepsi (X2) 

X2.1 0,689 0,361 Valid 

X2.2 0,864 0,361 Valid 

X2.3 0,496 0,361 Valid 

X2.4 0,576 0,361 Valid 

Partisipasi (X3) 

X3.1 0,584 0,361 Valid 

X3.2 0,405 0,361 Valid 

X3.3 0,658 0,361 Valid 

X3.4 0,676 0,361 Valid 

X3.5 0,411 0,361 Valid 

X3.6 0,436 0,361 Valid 

X3.7 0,728 0,361 Valid 

X3.8 0,621 0,361 Valid 
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Tabel 7. Hasil uji reliabilitas 

Item Alpha cronbach Keterangan 

X1 0,728 Reliabel 

X2 0,534 Reliabel 

X3 0,692 Reliabel 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa semua pertanyaan dari 

ketiga variabel yang diamati adalah reliabel karena nilai alpha 

≥ 0,60. Hal ini sesuai dengan pendapat Juliandi (2007) yang 

menyatakan bahwa data dapat dikatakan reliabel atau dapat 

dipercaya apabila nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60. Hasil ini 

menandakan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki 

ketepatan, keterpercayaan dan kapabilitas untuk digunakan 

dalam studi ini. 

4.4. Sikap Stakeholders Terhadap Program 

 Sikap merupakan salah satu variabel yang diamati 

dalam mengetahui respon stakeholder terhadap program 

pemberdayaan ini. Tabel 8 menunjukkan hasil dari keempat 

indikator dalam variabel sikap. 
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Tabel 8. Sikap stakeholders terhadap program 

Y1 (Sikap) 
Skor Likert 

Rata

-rata 

1 2 3 4 5 
 

Y1.1setuju dengan diadakannya 

program 
- - - 14 16 4,53 

Y1.2 ketertarikan dengan program - - 10 8 12 4,00 

Y1.3manfaat program bagi peserta - 3 13 4 10 3,7 

Y1.4materi yang diberikan dalam 

program 
- 5 12 5 8 3,53 

Y1.5 keinginan untuk keberlanjutan 

program 
- - - 14 16 4,53 

Rata-rata 
     

4,06 

Keterangan: 1 = tidak setuju 2 = kurang setuju 

 
3 = cukup setuju 4 = setuju 

 
5 = sangat setuju 

 
 

4.4.1. Sikap setuju dengan diadakannya program  

Pernyataan dari responden yang menyatakan sangat 

setuju dengan adanya program pemberdayaan semacam ini 

sebanyak 53,3%. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki dan kesadaran peserta untuk 

mengolah limbah RPA yang ada disekitar lingkungan mereka. 

Sedangkan letak Kelurahan Kampung Mandar yang 

berdekatan dengan lokasi wisata tentunya memiliki potensi 

yang sangat besar untuk perkembangan Kelurahan Kampung 

Mandar. Responden yang menyatakan setuju sebanyak 46,7%. 

Seluruh stakeholders menyatakan setuju karena mereka 

membutuhkan program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Herawati, dkk, (2010) tentang pemanfaatan 

sumberdaya hutan milik negara yang menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat memang sangat membutuhkan 

dengan dibukanya kesempatan atau akses untuk berperan 
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mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan milik negara. 

Kondisi masyarakat sekitar hutan tergolong miskin sehingga 

mereka perlu diberi kesempatan berusaha supaya dapat 

mendorong peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Butir 

pertanyaan yang ditujukan pada variabel sikap digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai berbagai jawaban 

maupun alasan dari stakeholders. Responden pada umumnya 

menyatakan sangat setuju dengan program ini, alasan dari 

sikap mereka tersebut adalah masyarakat Kelurahan Kampung 

Mandar memang sangat membutuhkan pemberdayaan 

masyarakat seperti ini agar masyarakat lebih inovatif dan 

kreatif. Ibu Liha (34 tahun) menyatakan: 

 

“Kelurahan Kampung Mandar memiliki peluang yang 

sangat baik untuk bisnis karena lokasinya dekat 

dengan tempat wisata Pantai Boom. Dengan adanya 

pemberdayaan seperti ini diharapkan masyarakat 

Kelurahan Kampung Mandar mampu membuka 

peluang usaha dari produk yang diajarkan” 

(wawancara tanggal 27 Desember 2014). 

 

Kondisi masyarakat Kelurahan Kampung Mandar 

masih tergolong dalam ekonomi menengah kebawah sehingga 

kegiatan seperti ini dapat meningkatkan keterampilan mereka 

dalam mengolah hasil samping atau limbah menjadi barang 

dengan harga jual yang lebih tinggi dan mampu menambah 

pendapatan keluarga. Bapak Rudi Santoso (36 tahun) 

menyatakan: 

 

“Jika program ini mampu menambah pendapatan 

keluarga, saya yakin semua masyarakat Kelurahan 
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Kampung Mandar setuju dengan pelaksanaan 

program ini” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

Sikap setuju stakeholders pada penelitian ini dilihat 

dari jawaban yang mereka berikan. Berbagai jawaban mereka 

menunjukkan bahwa stakeholders sangat setuju dengan 

adanya program pemberdayaan. Kebutuhan ekonomi yang 

terus naik menjadi alasan utama masyarakat dengan 

penghasilan rendah untuk terus berusaha meningkatkan 

kemandirian dengan cara aktif dalam program sepeti 

pemberdayaan. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti 

program pemberdayaan juga berpengaruh pada keberhasilan 

pelaksanaan progam tersebut. Oleh sebab itu setelah 

terlaksananya program diharapkan masyarakat mampu 

meningkatkan keterampilan mereka sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan. Rata-rata yang diperoleh dari data 

hasil penelitian yaitu 4,53 atau dapat diartikan responden 

menjawab sangat setuju karena pada kenyataannya program 

pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan khususnya untuk 

masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah 

atau berpenghasilan rendah. Tingkat keinginan yang tinggi 

dari masyarakat peserta program menjadi faktor utama 

keberhasilan program pemberdayaan.  

4.4.2. Ketertarikan terhadap program 

 Ketertarikan responden terhadap program 

pemberdayaan ditunjukkan dengan 40% jawaban sangat 

tertarik dengan diadakannya program ini karena program 

seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kelurahan 
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Kampung Mandar. Bapak Moh. Saleh (35 tahun) selaku salah 

satu pemilik RPA menyatakan: 

 

“Pemanfaatan limbah khususnya limbah RPA selain 

meningkatkan nilai jual, harapannya juga dapat 

menjadikan lingkungan Kelurahan Kampung Mandar 

yang bersih dan terhindar dari penyakit” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sebanyak 33,3% responden masih ragu bahwa 

masyarakat akan tertarik dan antusias mengikuti program 

pemberdayaan. Hal yang dinilai menjadi keraguan adalah 

beberapa kegiatan dilakukan pada hari dan jam kerja sehingga 

dikuatirkan banyak yang tidak bisa menghadiri program ini. 

Saudara Agus Siswanto (28 tahun) menyatakan: 

 

“Sebaiknya pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai 

pukul 16.00 WIB, karena sebagian warga Kelurahan 

Kampung Mandar masih bekerja jika dilakukan pukul 

14.00 WIB” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sedangkan sisanya sebanyak 26,7% responden 

menjawab tertarik karena kesediaan mereka mengikuti 

program pemberdayaan dapat membuat mereka menjadi lebih 

terampil dengan ilmu baru yang telah didapatkan dan mampu 

menambah pendapatan keluarga. Ketertarikan masyarakat 

terhadap suatu program sangat berkaitan dengan kemampuan 

program tersebut dalam mensejahterakan masyarakat 

khususnya peserta. Sesuai dengan penelitian Herawati dkk 

(2010) yang menyatakan bahwa seluruh responden di 

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
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menyatakan ketertarikannya menjadi peserta program Hutan 

Tanaman Rakyat. Mereka mengemukakan  bahwa kebutuhan 

terhadap lahan sangat tinggi, sehingga jika pemerintah 

memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kawasan hutan 

negara, masyarakat akan sangat terbantu dalam hal 

memperluas kesempatan mengembangkan usaha tanaman 

hutan mereka. Ibu Liha (34 tahun) menyatakan: 

 

“Dengan mengikuti program ini kita dapat menambah 

jenis produk untuk dijual selain pigora pasir dan 

gantungan kunci lumba-lumba sebagai oleh-oleh khas 

Kelurahan Kampung Mandar” (wawancara tanggal 27 

Desember 2014). 

  

 Pemanfaatan hasil samping maupun limbah bertujuan 

untuk meningkatkan nilai jual produk selain juga dapat 

menjaga kebersihan lingkungan. Selama ini pemuda di 

Kelurahan Kampung Mandar mampu memproduksi pigora 

pasir dan gantungan kunci lumba-lumba untuk dipasarkan 

ditempat wisata Pantai Boom. Pada program pemberdayaan ini 

masyarakat Kelurahan Kampung Mandar diajarkan tentang 

pembuatan kripik ceker ayam, gantungan kunci ceker ayam 

dan tepung bulu. Inovasi baru yang telah didapatkan 

masyarakat tersebut diharapkan dapat menambah jenis produk 

yang akan dijual. Penambahan harga jual produk seperti ceker 

maupun bulu membuat warga Kelurahan Kampung Mandar 

antusias dalam mengikuti program karena selain menambah 

keterampilan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Nilai 

rata-rata yang dihasilkan yaitu 4,00 yang menunjukkan bahwa 

responden tertarik dengan pelaksanaan program.  
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4.4.3. Manfaat program bagi peserta 

 Indikator sikap yang diukur lainnya adalah manfaat 

yang dapat diambil oleh peserta dalam program ini. Sebagian 

besar responden (43,3%) menilai ragu-ragu terhadap manfaat 

yang diberikan oleh program pemberdayaan. Hal ini 

disebabkan beberapa peserta mengikuti jalannya program 

setiap hari namun hanya sebentar sehingga ilmu yang didapat 

kurang maksimal. Ibu Nur Alfalah (36 tahun) menyatakan: 

 

“Saya hanya bisa mengikuti kegiatan namun tidak 

sampai selesai karena harus masak dan merawat anak 

saya” (wawancara tanggal 27 Desember 2014). 

 

Responden yang menjawab sangat bermanfaat 

sebanyak 33,3% menilai bahwa program ini sangat 

bermanfaat. Selain menambah wawasan dan kreatifitas, 

program ini mengajarkan keahlian baru yang dapat 

meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Saudara Septian 

Eko (25 tahun) menyatakan: 

 

“Menurut saya program ini banyak memberikan 

manfaat selain ilmu baru, keterampilan dan produk 

baru yang bernilai jual lebih mahal” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mubarak (2010) yang 

menyatakan pengembangan kapasitas masyarakat merupakan 

bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam 

menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Masyarakat Kelurahan Kampung Mandar khususnya peserta 
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program sangat bersemangat saat mengikuti penyuluhan 

tentang pemanfaatan limbah RPA karena mereka sadar 

terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, 

pemanfaatan limbah tersebut dapat dijadikan pekerjaan yang 

dapat menambah pendapatan keluarga. 

Selain kedua jawaban tersebut, 10% responden 

menjawab kurang bermanfaat karena sibuk sehingga tidak 

memungkinkan untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh. 

Ibu Emilia (37 tahun) menyatakan: 

 

“Saya rasa kegiatan seperti ini sangat bagus, namun 

karena kesibukan saya sebagai pegawai membuat saya 

tidak bisa melanjutkan pembuatan produk” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sebanyak 13% responden menjawab bahwa manfaat 

yang didapatkan selain keterampilan juga dapat memberikan 

keuntungan materi jika mampu memasarkan produk hasil 

olahan. Ibu Siyam (33 tahun) menyatakan: 

 

“Untuk mengisi waktu luang dengan melanjutkan 

kegiatan seperti ini sangat bagus karena dapat 

menghasilkan uang” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

  

 Setelah diadakan program pemberdayaan di Kelurahan 

Kampung Mandar diharapkan peserta mendapatkan manfaat 

berupa ilmu dan keterampilan baru. Selain itu, peserta 

diharapkan mampu memasarkan produk yang telah dibuat 

sehingga keberlanjutan program terus berjalan. Jika program 

terus berlanjut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan 
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Kampung Mandar mampu memahami ilmu yang telah 

diajarkan saat pelaksanaan program. Pemasaran produk dapat 

dilakukan dengan penjualan di outlet atau di tempat wisata 

Pantai Boom. Selain menambah pendapatan keluarga, produk 

yang dipasarkan juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas 

Banyuwangi khususnya dari Kelurahan Kampung Mandar. 

Nilai rata-rata yang dihasilkan yaitu 3,7 yang artinya 

responden merasa program bermanfaat untuk mendapatkan 

keterampilan baru dan dapat menambah pendapatan keluarga 

jika melanjutkan program ini. Harapan dari adanya program 

pemberdayaan yaitu selain mendapatkan wawasan dan 

keterampilan baru responden juga mampu memasarkan produk 

hasil olahan.  

 

4.4.4. Pemberian materi dalam program 

 Materi yang diberikan dalam program juga merupakan 

salah satu pengukuran dalam variabel sikap. Sebanyak 40% 

stakeholders mengungkapkan keraguan dalam materi yang 

diberikan. Menurut Asmara dan Suhirman (2015), sebagian 

responden akan berusaha membangun jaringan dengan 

pengunjung dan sebagian lagi ragu-ragu mampu untuk 

membangun jaringan tersebut. Sikap ragu-ragu ini dikarenakan 

mereka merasa tidak memiliki skill atau keahlian dalam 

membangun jaringan dengan pengunjung Wisata Kampung 

Cikidang. Seperti halnya masyarakat Kelurahan Kampung 

Mandar yang merasa takut tidak mampu menyerap ilmu baru 

yang akan dijelaskan saat pelaksanaan program 

pemberdayaan. Menurut salah satu peserta program Agus 

Siswanto (28 tahun) yang menjawab ragu terhadap materi 

yang diberikan menjelaskan bahwa: 
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“Pemateri tidak menjelaskan mengenai pengganti 

bahan yang bisa digunakan jika salah satu bahan tidak 

ada” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sebanyak 26,7% responden menyatakan bahwa materi 

sudah sangat memenuhi kebutuhan. Program pemanfaatan 

limbah RPA belum pernah diadakan sebelumnya, sehingga 

pelaksanaan program seperti ini sangat bermanfaat. Bapak 

Dwi Harsono (38 tahun) menyatakan bahwa: 

 

“Materi yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan 

para peserta dikarenakan hasil samping atau limbah 

RPA selama ini belum dimanfaatkan di Kelurahan 

Kampung Mandar dan penjelasan materi juga sudah 

sangat baik dan mudah dipahami” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sebanyak 16,7% responden menjawab program 

pemberdayaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kelurahan Kampung Mandar. Hal ini disebabkan karena 

pengolahan limbah RPA seperti gantungan kunci ceker belum 

pernah ada di Banyuwangi khususnya di Kelurahan Kampung 

Mandar seperti yang dikatakan oleh Saudara Puji (18 tahun) 

bahwa: 

 

“Di daerah sini, saya belum pernah mengetahui 

adanya pembuatan gantungan kunci dari ceker ayam 

seperti yang kita buat saat program” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 
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Sedangkan sisanya sebanyak 16,7% responden 

menyatakan kurang memenuhi kebutuhan karena 2 dari 3 

materi yang diberikan sudah ada yang melakukan atau 

memproduksi produknya seperti kripik ceker dan tepung bulu. 

Bapak Moh. Saleh (35 tahun) menyatakan: 

 

“Di daerah Banyuwangi sudah banyak yang menjual 

kripik ceker dalam skala besar baik di pusat oleh-oleh 

maupun di pasar, dan untuk tepung bulu juga sudah 

banyak yang memanfaatkan produk tersebut karena 

saya juga salah satu penjual bulu kering dari limbah 

RPA” (wawancara tanggal 29 Desember 2014). 

 

Kesesuaian pemberian materi saat pelaksanaan 

program sangat bergantung pada setiap individu khususnya 

bagaimana cara mereka menyikapi ilmu baru yang diperoleh. 

Keputusan untuk memberikan materi berupa pengolahan ceker 

dan bulu diambil berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

sebelumnya oleh tim pelaksana program dan pemuda 

Kelurahan Kampung Mandar. Semua peserta sudah 

mengetahui produk kripik ceker ayam namun belum pernah 

membuat sendiri, sedangkan sebagian pemilik RPA telah 

mengetahui produk tepung bulu karena mereka juga menjual 

bulu yang termasuk hasil samping  RPA. Gantungan kunci 

ceker ayam adalah produk yang dianggap baru oleh 

masyarakat Kelurahan Kampung Mandar karena di daerah 

Banyuwangi sendiri belum ada produsen dan penjual produk 

tersebut. Jawaban yang telah didapatkan rata-rata 3,53 yang 

berarti responden menilai materi yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan warga dan keadaan lingkungan Kelurahan 

Kampung Mandar. 
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4.4.5. Keinginan keberlanjutan program  

 Keinginan stakeholders terhadap keberlanjutan 

program menjadi salah satu pengukuran pada variabel sikap 

stakeholders dalam program pemberdayaan. Sebanyak 53,3% 

responden menyatakan sangat menginginkan adanya 

keberlanjutan program pemberdayaan. Ibu Siyam (33 tahun) 

menjelaskan bahwa: 

 

“Program seperti ini harus dilanjutkan karena dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan, 

sehingga warga Kelurahan Kampung Mandar menjadi 

mandiri dan mendapat pendapatan yang lebih” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sedangkan sebanyak 46,7% responden menyatakan 

menginginkan keberlanjutan program karena selain untuk 

mengisi waktu luang juga mampu menambah pendapatan 

keluarga. Ibu Nurhasanah (45 tahun) menyatakan: 

 

“Program seperti ini dapat menambah pendapatan 

sebagai pekerjaan sampingan atau mengisi waktu 

luang” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sesuai dengan tujuannya, program pemberdayaan ini 

dilaksanakan untuk menjadikan peserta pemberdayaan agar 

lebih mandiri dan terampil sehingga mereka mampu hidup 

sejahtera. Selain itu, peserta program pemberdayaan juga 

diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dengan 

pengolahan limbah RPA yang telah diajarkan saat pelaksanaan 

program. Sesuai dengan pendapat Satriani, dkk, (2013) yang 

menyatakan masyarakat yang memiliki kesadaran dan 
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motivasi tinggi akan mampu menjadi masyarakat mandiri yang 

dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan melakukan 

perubahan positif terhadap lingkungannya. Kreatifitas 

masyarakat Kelurahan Kampung Mandar sebelum adanya 

program ditunjukkan dengan adanya “Sanggar Pemuda 

Kreatif” yang menjadi wadah hasil karya pemuda di 

Kelurahan Kampung Mandar. Program pemberdayaan ini 

memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil samping 

maupun limbah RPA yang dapat bernilai jual tinggi. 

 Keberlanjutan program menunjukkan keberhasilan 

program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penguasaan 

materi dibutuhkan untuk melanjutkan suatu program agar tetap 

terus terlaksana. Semangat dari peserta program 

pemberdayaan ditunjukkan dari keinginan untuk menjadikan 

tempat tinggal mereka sebagai lingkungan yang mandiri. Hasil 

yang diperoleh dari responden rata-rata 4,53 yang artinya 

responden menginginkan adanya keberlanjutan program ini. 

Pertanyaan yang diajukan untuk menjawab variabel sikap 

terdapat 5 butir pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh 

stakeholders seperti dijelaskan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Matriks variabel sikap 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Setuju dengan 

diadakannya 

program 

- Agar peserta dan karang taruna 

Kelurahan Kampung Mandar lebih 

kompak 

- Lebih mempersatukan warga Kelurahan 

Kampung Mandar 

- Menambah wawasan 

- Menambah keterampilan 

- Menambah pendapatan 

- Menjadikan Kelurahan Kampung 

Mandar lebih mandiri 

- Lapangan pekerjaan baru 

- Mengisi waktu luang 

Ketertarikan 

dengan program 

- Menambah wawasan 

- Menambah keterampilan 

- Menambah pendapatan 

- Menjadikan Kelurahan Kampung 

Mandar lebih mandiri 

- Menghasilkan produk baru 

- Menjadikan produk baru sebagai oleh-

oleh khas Kelurahan Kampung Mandar 

Manfaat 

program bagi 

peserta 

- Ilmu baru 

- Keterampilan baru 

- Produk baru dengan harga jual lebih 

tinggi 

- Pendapatan bertambah 

- Mengisi waktu luang 
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Tabel 9. Matriks variabel sikap (lanjutan) 

  

4.5. Persepsi Stakeholders Terhadap Program 

 Pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan 

pelatihan pengolahan limbah RPA berupa ceker dan bulu 

diharapkan dapat menambah keterampilan dan pendapatan 

stakeholders turut serta dalam pelaksanaan program ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini ingin 

mengetahui persepsi stakeholders terhadap program 

pemberdayaan masyarakat. Rakhmat (2000) menyatakan 

bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Notoatmodjo (2007) menambahkan bahwa persepsi seseorang 

terhadap suatu objek akan mempengaruhi perilakunya. 

Persepsi yang baik terhadap suatu objek akan mendorong 

seseorang untuk bertindak sesuai dengan persepsinya tersebut. 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Materi yang 

diberikan dalam 

program 

- Tidak adanya penjelasan tentang 

pengganti bahan jika bahan utama tidak 

ada 

- Ilmu pengolahan limbah 

- Produk baru dengan harga jual tinggi 

- Mudah dipahami 

- Sudah ada produsen kripik ceker ayam 

dan tepung bulu di Banyuwangi 

Keinginan untuk 

keberlanjutan 

program 

- Menambah wawasan baru 

- Menambah keterampilan 

- Menambah pendapatan 

- Pekerjaan sampingan 

- Mengisi waktu luang 

- Tidak adanya waktu luang sehingga 

tidak bisa melanjutkan 
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Tabel 10 menunjukkan persepsi stakeholders terhadap 

program pemberdayaan masyarakat.  

 

Tabel 10. Persepsi stakeholders terhadap program 

Y2 (Persepsi) 
Skor Likert Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Y2.1pengalaman mengikuti 

program sejenis - 1 4 13 12 4,20 

Y2.2 kesesuaian program dengan 

kebutuhan masyarakat - - 2 19 9 4,23 

Y2.3pengetahuan tentang 

pemanfaatan limbah ceker 

dan bulu - 1 6 18 5 3,90 

Y2.4 pengolahan limbah dalam 

program dapat menambah 

pendapatan peserta program - - 5 11 14 4,30 

Rata-rata 
     

4,16 

Keterangan: 1= tidak setuju 2= kurang setuju 3= cukup setuju 

 
4= setuju 5= sangat setuju  

  

4.5.1. Pengalaman responden mengikuti program sejenis 

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden (43,3%) pernah mengikuti program seperti ini 

hanya sekali. Kurangnya peran lembaga masyarakat untuk 

mencari pelaksana program menjadi alasan utama program 

seperti ini jarang dilaksanakan di Kelurahan Kampung 

Mandar. Satriani, dkk (2013) menyatakan bahwa persepsi 

yang dimiliki seseorang berbeda karena pengaruh berbagai 

faktor seperti pengalaman, latar belakang, lingkungan tempat 

tinggal dan motivasi. Bapak Sumaji (50 tahun) menyatakan: 

 

“Saya pernah megikuti program seperti ini namun 

materi yang diberikan sebelumnya berupa 
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keterampilan menjahit” (wawancara tanggal 29 

Desember 2014). 

 

Pernyataan Bapak Sumaji tersebut menjelaskan 

tentang pengalamannya mengikuti program pelatihan menjahit. 

Hal ini menunjukkan belum adanya program pemberdayaan 

masyarakat tentang pemanfaatan limbah RPA di Kelurahan 

Kampung Mandar. Sebanyak 40% responden menyatakan 

mereka tidak pernah mengikuti program pemberdayaan seperti 

ini sehingga menyebabkan penyuluh kesulitan dalam 

menjelaskan tujuan dan maksud diadakannya program. Sikap 

masyarakat awam yang belum pernah mengikuti program 

pemberdayaan seperti ini tentunya berbeda dengan mereka 

yang pernah mengikuti kegiatan serupa meskipun hanya sekali. 

Ketakutan masyarakat terhadap penipuan yang masih sering 

terjadi menjadi salah satu alasan mereka tidak ingin mengikuti 

kegiatan seperti ini. Seperti pernyataan Bapak Dwi Harsono 

(38 tahun) yang menyatakan: 

 

“Masyarakat seperti saya ini tidak mudah percaya 

dengan orang baru yang ada atau baru masuk di 

lingkungan saya, karena tidak semua orang 

mempunyai tujuan yang benar-benar baik, hal 

seperti ini sering terjadi dan berujung penipuan” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sedangkan 13,3% responden menyatakan pernah 

mengikuti program pemberdayaan sebanyak 2 kali. Namun 

program yang diikuti tidak dilaksanakan di Kelurahan 

Kampung Mandar melainkan di daerah yang berbeda seperti di 

Pasar Tiga Berlian dengan tema pemanfaatan kotoran ternak 
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sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan. Bapak Rudi 

Santoso (36 tahun) menyatakan: 

 

”Selain menambah wawasan program seperti ini 

juga bisa dijadikan sebagai lahan bisnis karena 

memanfaatkan bahan yang sudah tidak digunakan 

dan juga dapat menambah harga jual produk” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Jumlah responden yang pernah mengikuti program 

sejenis sebanyak 3 kali hanya 3% dengan tema yang berbeda 

dan di tempat yang berbeda pula. Bapak Bambang P. (51 

tahun) pernah mengikuti program sejenis 3 kali karena adanya 

undangan dan dikirim sebagai perwakilan Kelurahan 

Kampung Mandar untuk mengikuti program tersebut. Beliau 

menyatakan: 

 

“Saya pernah mengikuti program seperti ini 

sebelumnya, namun tidak ada yang membahas 

mengenai pengolahan limbah RPA dan saya rasa tema 

program yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung 

Mandar ini sangat menarik dan sesuai karena di 

Kelurahan Kampung Mandar sendiri terdapat kurang 

lebih 5 RPA yang tentunya menghasilkan limbah yang 

cukup banyak” (wawancara tanggal 29 Desember 

2014). 

  

 Pengalaman masyarakat mengikuti program 

pemberdayaan sangat dibutuhkan karena dengan adanya 

pelatihan-pelatihan seperti itu masyarakat memiliki 

keterampilan sehingga tingkat kemandirian dan kesejahteraan 
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masyarakat akan semakin tinggi dan juga akan meningkatkan 

kemandirian suatu daerah. Soemirat (2003) menyatakan bahwa 

pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi faktor kebutuhan 

dan kepribadian. Selain itu, latar belakang budaya merupakan 

nilai yang dianut suatu kelompok pada daerah tertentu dan 

akan berpengaruh pada cara menginterprestasikan hal baru 

yang telah didapatkan. Pengalaman yang dimiliki warga 

Kelurahan Kampung Mandar cukup baik karena hampir semua 

stakeholders pernah mengikuti program pemberdayaan 

walaupun berbeda materinya. Adanya pelatihan seperti ini 

juga dapat membuka peluang usaha baru untuk mengurangi 

tingkat pengangguran. Jawaban responden rata-rata 4,20 yang 

artinya sebagian besar responden pernah mengikuti program 

pemberdayaan hanya satu kali sehingga program ini sesuai 

dengan kebutuhan responden. 

 

4.5.2. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan 

Masyarakat 

 Hasil penelitian menunjukkan 36,7% responden 

berpendapat bahwa program telah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal ini sangat baik untuk dilakukan karena selain 

dapat membantu membersihkan sungai dari pembuangan hasil 

samping RPA. Produk yang dihasilkan juga memiliki harga 

jual cukup tinggi dibandingkan dengan bahan baku tanpa 

diolah. Salah satu stakeholders Bapak Hariadi (31 tahun) 

mengatakan: 

 

“Program ini sudah sesuai dengan apa yang 

masyarakat butuhkan, lingkungan masyarakat dan 

tidak bertentangan dengan adat yang ada di 
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Kelurahan Kampung Mandar” (wawancara tanggal 28 

Desember 2014). 

 

Sedangkan yang menyatakan sangat sesuai sebanyak 

30% dengan alasan selain menambah wawasan dan 

keterampilan, harga jual produk bertambah tinggi setelah 

pengolahan dan tentunya dapat menambah tingkat pendapatan 

keluarga. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah 

cenderung tertarik dengan kegiatan yang dapat menghasilkan 

uang. Ibu Nurul Komariyah (34 tahun) menyatakan: 

 

“Kegiatan seperti ini sangat membantu buat warga 

seperti saya yang tidak memiliki pekerjaan, 

setidaknya jika saya memiliki keterampilan seperti 

pembuatan gantungan kunci ceker ayam saya bisa 

membantu suami saya mencari uang” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sebanyak 6,7% responden menyatakan program 

pemberdayaan ini tidak sesuai karena dilaksanakan pada jam 

kerja sehingga beberapa orang tidak dapat mengikuti program 

secara utuh. Selain itu ada juga yang menyatakan 

ketidaksesuaiannya karena ceker ayam lebih sering dibuat 

sebagai makanan pelengkap masakan. Ibu Emilia (37 tahun) 

menyatakan: 

 

“Dari pada buat kripik ceker yang susah gitu, 

mending buat tambahan sayur sop mas” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 
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 Hal tersebut sebagai contoh bahwa tidak semua 

masyarakat mau dan mampu melaksanakan program karena 

masyarakat masih sulit mengaplikasikannya, yang berarti 

bahwa dengan adanya pengetahuan, persepsi dan sikap yang 

baik tidak selalu memunculkan tindakan yang sesuai 

(Ristianasari, dkk, 2013). 

Kesesuaian program dengan kebutuhan peserta 

tentunya berpengaruh terhadap keberlanjutan program yang 

telah dilaksanakan. Kesesuaian program dilihat dari beberapa 

aspek seperti keadaan lingkungan, ekonomi, budaya maupun 

jumlah pengangguran dan pekerja. Selain itu, pemilihan materi 

juga diputuskan dari hasil musyawarah dengan kepala 

kelurahan dan ketua pemuda Kelurahan Kampung Mandar. 

Beberapa hal tersebut yang akan menjadi penilaian awal 

apakah program yang dilaksanakan akan berhasil dan 

berlanjut. Selain itu tingkat keberhasilan juga dapat dilihat dari 

tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat 

dengan melanjutkan pengolahan yang telah diajarkan saat 

program dilaksanakan. Nilai rata-rata kesesuaian program 

dengan kebutuhan masyarakat yaitu 4,23 yang berarti sesuai 

dengan kondisi, lingkungan dan adat masyarakat Kelurahan 

Kampung Mandar.  

 

4.5.3. Pengetahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan 

Ceker dan Bulu Ayam  

 Sebanyak 60% responden menyatakan pernah 

mendengar adanya pengolahan ceker dan bulu ayam dan juga 

pernah melihat tetapi belum pernah melakukan pengolahan 

tersebut. Salah satu responden Bapak Haryanto (32 tahun) 

menyatakan: 
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“Saya pernah melihat pembuatan kripik ceker sebelum 

mengikuti program ini, tetapi di daerah Genteng mas bukan 

disini” (wawancara tanggal 29 Desember 2014).  

 

Sebanyak 16,7% responden menyatakan pernah 

membuat salah satu produk seperti yang diajarkan saat 

program, kecuali gantungan kunci ceker ayam. Bapak Moh. 

Saleh (35 tahun) menyatakan: 

 

“Saya pernah ikut bantu teman saya saat pembuatan 

tepung bulu di beberapa daerah di Banyuwangi mas 

karena saya juga menjual bulu kering dari limbah 

RPA, jadi saya mengetahui siapa yang membuat 

produk tersebut” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

Sedangkan 20% responden menyatakan pernah 

mendengar adanya pengolahan kripik ceker ayam dan 

pengolahan tepung bulu tetapi mereka belum pernah melihat 

atau melakukan pengolahan itu sendiri. Selain karena 

kesibukan kerja yang menyita banyak waktu, mereka juga 

belum terlalu paham cara pengolahannya tersebut. Ibu Emilia 

(37 tahun) menyatakan: 

 

“Untuk pengolahan ceker ayam menjadi kripik saya 

tau mas, hanya sekedar tau, tapi untuk membuatnya 

selain kurang paham saya juga tidak ada waktu mas, 

sibuk sama kerjaan saya, lebih baik beli saja” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 
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Sedangkan sisanya sebanyak 3% responden 

menyatakan tidak pernah melihat maupun melakukan 

pengolahan tersebut dan hanya pernah mendengar adanya 

pengolahan semacam itu. Bapak Wijanarko (35 tahun) 

menyatakan: 

 

“Saya baru mengetahui kalau bulu dapat dijadikan 

tepung dan bisa digunakan untuk pakan ternak 

melalui kegiatan ini mas” (wawancara tanggal 29 

Desember 2014). 

 

Pengetahuan responden tentang pengolahan limbah 

RPA sangat baik. Hal ini didukung dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,90 yang artinya responden pernah mendapatkan 

informasi, pernah melihat namun belum pernah melakukan 

pengolahan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Rakhmat (2000) yang menyatakan bahwa persepsi individu 

dibatasi oleh (1) perbedaan pengalaman, motivasi dan 

keadaan; (2) perbedaan kapasitas alat indera dan (3) perbedaan 

pandangan, nilai dan kepercayaan. Pengolahan yang telah 

banyak diketahui oleh responden adalah tentang pengolahan 

ceker ayam yang dijadikan kripik. Sebagian responden 

mengetahui tentang pemanfaatan bulu dari limbah RPA dapat 

digunakan sebagai tepung bulu. Namun hampir seluruh 

responden belum pernah mengetahui produk gantungan kunci 

ceker ayam. Program pemberdayaan ini bermanfaat karena 

responden mendapatkan ilmu, keterampilan dan produk baru 

yaitu gantungan kunci ceker ayam. 
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4.5.4. Pengolahan Limbah untuk Menambah Pendapatan 

Pengolahan limbah RPA seperti ceker dan bulu 

ayam tentunya dapat menambah harga jual produk. 

Sebanyak 46,7% responden menyatakan pengolahan limbah 

tersebut dapat menambah harga jual 70-100% dari harga 

sebelum diolah. Hal ini pula yang menjadi alasan 

ketertarikan responden terhadap program. Saudara Hilman 

Syah (26 tahun) menyatakan: 

 

“Dengan terampilnya warga Kelurahan Kampung 

Mandar mengolah limbah RPA tentunya akan 

menambah pendapatan keluarga, karena barang 

yang biasanya dibuang sekarang bisa dijual” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sedangkan 36,7% responden menyatakan harga jual 

produk bertambah sebanyak 30-60% dari harga awal karena 

selain memperhitungkan biaya produksi juga harus 

memperhitungkan upah pekerja maupun transportasi saat 

pengiriman produk. Bapak Slamet Santoso (37 tahun) 

menyatakan: 

 

“Menurut saya penambahan keuntungan hanya 

mencapai 40% jika dibandingkan dengan bahan 

dijual tanpa diolah, karena untuk biaya produksi 

kita juga harus memperhitungkan gaji karyawan dan 

biaya pengiriman produk, jika memang layak saya 

yakin kegiatan ini akan terus berlanjut” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 
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 Sebanyak 16,7% atau 5 orang responden menyatakan 

bahwa pengolahan ini memberikan pendapatan yang tidak 

sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Hal ini 

diungkapkan oleh Ibu Emilia (37 tahun) sebagai peserta 

program yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai BUMN 

bahwa: 

 

“Menurut saya mas jika produk ini dibuat dan 

dipasarkan ya insya Allah laris, namun 

pendapatannya sangat minim dibandingkan waktu 

dan tenaga saya untuk membuat produk. Apalagi 

saya kan bekerja sebagai pegawai jadi waktunya 

sangat sedikit yang dapat digunakan untuk 

melakukan pekerjaan lain” (wawancara tanggal 28 

Desember 2014). 

 

 Hasil samping maupun limbah yang dihasilkan RPA 

jika tidak diolah atau dimanfaatkan dapat mencemari 

lingkungan sekitar RPA. Selain dampak negatif yang diterima 

masyarakat, ada pula dampak positif dari proses pengolahan 

limbah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu berupa 

limbah padat yang dapat dijual kembali seperti bulu, cakar 

ayam, hati dan ampela. Proses pengolahan limbah tersebut 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan 

menjadi buruh  kasar untuk menambah pendapatan mereka 

(Erlita, 2011). Hasil wawancara dengan responden 

menunjukkan nilai rata-rata 4,30 yang menandakan bahwa 

responden menyatakan setuju jika keuntungan dari hasil 

pengolahan limbah RPA mencapai 30-60% dibandingkan jika 

limbah tidak diolah. Adanya peningkatan pendapatan keluarga 

peserta menjadi daya tarik utama para peserta mengikuti 
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program pemberdayaan. Tabel 11 menyajikan matriks variabel 

persepsi yang menyatakan alasan stakeholders tentang 

jawaban apa saja yang mereka pilih. Selain itu, matriks 

tersebut digunakan untuk mempermudah penarikan 

kesimpulan pada variabel persepsi. 

 

Tabel 11. Matriks variabel persepsi 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Pengalaman 

mengikuti 

program sejenis 

- Pernah mengikuti program sejenis 

dengan tema berbeda 

- Sering terjadi penipuan membuat 

peserta takut mengikuti program 

sejenis 

- Wawasan yang dimiliki 

- Keterampilan yang dimiliki 

- Program seperti ini dapat membuka 

lahan bisnis baru 

Kesesuaian 

program dengan 

kebutuhan 

masyarakat  

- Materi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dalam artian sesuai dengan 

lingkungan, adat maupun ekonomi 

masyarakat 

- Sebagai pekerjaan baru bagi warga 

yang belum bekerja 

- Mampu menambah pendapatan 

- Proses pengolahan terlalu sulit 
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Tabel 11. Matriks variabel persepsi (lanjutan) 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Pengetahuan 

masyarakat tentang 

pemanfaatan 

limbah ceker dan 

bulu 

- Pernah melihat pembuatan kripik ceker di 

luar Kelurahan Kampung Mandar 

- Pernah membantu pembuatan tepung 

bulu 

- Sebagai pemilik RPA tentunya 

mengetahui siapa saja yang menjadi 

pelanggan yang membeli bulu kering dari 

RPAnya 

- Mengetahui pembuatan kripik ceker 

namun belum pernah membuatnya 

- Produk baru yang bermanfaat 

- Kesibukan bekerja membuat responden 

memilih membeli dari pada harus 

membuat produk 

Pengolahan limbah 

dalam program 

dapat menambah 

pendapatan peserta 

program 

- Keterampilan dapat menambah 

pendapatan 

- Barang dengan harga jual rendah atau 

bahkan tidak bernilai setelah diolah 

menjadi barang yang memiliki harga jual 

tinggi 

- Keuntungan yang didapatkan setelah 

pengolahan berkisar 30-60% (gantungan 

kunci ceker ayam dan tepung bulu) 

- Keuntungan yang didapatkan dari kripik 

ceker ayam sedikit 

- Gaji karyawan dan transportasi harus 

dimasukkan dalam biaya produksi 

  

 Berdasarkan 4 butir pertanyaan dari variabel persepsi 

dapat disimpulkan hampir seluruh peserta pernah mengikuti 

program sejenis namun dengan tema yang berbeda. 

Keberadaan RPA di Kelurahan Kampung Mandar memberikan 



 

67 

 

pengaruh khususnya terhadap kebersihan lingkungan. Limbah 

yang dihasilkan oleh RPA jika langsung dibuang tanpa diolah 

akan membahayakan kesehatan warga di sekitar RPA. Oleh 

sebab itu pemilihan materi disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan Kelurahan Kampung Mandar yang membutuhkan 

pengolahan hasil samping dan limbah RPA. Erlita (2011) 

menyatakan dengan adanya dampak negatif limbah 

pemotongan ayam tersebut, bukan berarti usaha pemotongan 

tersebut harus dilarang, tetapi perlu dilakukan pengelolaan 

limbah yang tepat sehingga ketika limbah tersebut dialirkan ke 

sungai sudah dapat memenuhi standar batas yang ditetapkan 

pemerintah. Materi yang diberikan juga sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. 

Pemanfaatan limbah RPA tersebut diharapkan dapat 

mengurangi pengangguran di Kelurahan Kampung Mandar, 

menjadikan Kelurahan Kampung Mandar lebih bersih dan 

membuka lapangan pekerjaan baru. 

 

4.6. Partisipasi Stakeholders Terhadap Pelaksanaan 

Program 

 Partisipasi merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam mengukur respon. Pada penelitian ini terdapat 

beberapa indikator dalam mengukur partisipasi stakeholders 

diantaranya keikutsertaan para stakeholders terhadap 

pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemberian kritik dan saran sampai kontinyuitas pelaksanaan 

program. Hal ini didukung oleh Tampubolon (2013) yang 

menyatakan bahwa pendekatan partisipasi bertumpu pada 

kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam 

proses pembangunan. Hasil partisipasi stakeholders terhadap 

program dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Partisipasi stakeholders terhadap pelaksanaan 

program 

Y3 (Partisipasi) 
Skor Likert Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Y3.1Pengambilan keputusan 

pelaksanaan program 2 14 13 1 - 2,43 

Y3.2 Keikutsertaan perencanaan 

program  7 14 8 1 - 2,1 

Y3.3Ikut serta dalam pelatihan dari 

awal hingga akhir program 

 

2 16 9 1 2 2,5 

Y3.4Memberikan masukan atau 

kritik saat pelaksanaan 

program 8 14 6 1 1 2,1 

Y3.5 Memberi bantuan berupa 

materi maupun tenaga saat 

pelaksanaan program - - 2 10 18 4,53 

Y3.6 Manfaat yang diperoleh  

selama mengikuti program - - 4 5 21 4,57 

Y3.7 Adanya rekan bisnis untuk 

memasarkan produk hasil 

olahan 2 10 6 6 6 3,13 

Y3.8 Kontinyuitas pemanfaatan 

program - - 2 12 16 4,47 

Rata-rata 
     

3,23 

Keterangan: 1= Buruk 2= kurang berpartisipasi 

 
3= cukup berpartisipasi 4= berpartisipasi 

 
5= sangat berpartisipasi 

 
 

4.6.1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan  

 Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahap 

awal para stakeholders menunjukkan keaktifannya dalam 

program pemberdayaan. Pada program ini para stakeholders 

melakukan musyawarah bersama untuk menentukan 
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bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa 14 responden (46,67%) hanya memilih 

salah satu pilihan dari beberapa pilihan yakni pemilihan 

peserta, lokasi, kegiatan atau materi. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar warga belum memahami program 

pemberdayaan yang akan dilakukan. Nurul Komariyah (34 

tahun) menyatakan: 

 

“Saya hanya ikut serta dalam pemilihan lokasi 

program pemberdayaan pemanfaatan limbah RPA 

ini mas, karena menurut saya lokasinya harus 

mudah dijangkau” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

 Sedangkan 13 responden (43,33%) menyatakan ikut 

memilih lokasi pelaksanaan dan peserta program. Hal tersebut 

dituturkan oleh Bapak Slamet (37 tahun) yang menyatakan: 

 

“Saya turut serta memberikan usulan mengenai 

pengambilan keputusan dalam hal pemilihan tempat 

dan siapa saja pesertanya mas” (wawancara tanggal 

28 Desember 2014). 

 

Namun sekitar 6,6% responden menyatakan tidak ikut 

serta dalam pengambilan keputusan apapun. Hal ini dapat 

disebabkan kurangnya rasa ingin berpartisipasi maupun 

kurangnya pengetahuan dalam materi program. Menurut 

Bapak Rudi Santoso (36 tahun), beliau tidak ikut serta dalam 

pengambilan keputusan karena: 
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“Saya masih agak bingung mas, takutnya kalo ngasih 

usulan dalam hal pengambilan keputusan kurang 

tepat, saya sih setuju dengan programnya tapi masih 

agak bingung, mungkin kalo ikut terus nanti juga 

gak bingung lagi mas” (wawancara tanggal 28 

Desember 2014). 

 

 Hal ini sesuai dengan Mubarak (2010) yang 

menyatakan dalam pembangunan berbasis partisipasi 

masyarakat adakalanya tanpa dibarengi pemberdayaan 

masyarakat dimana masyarakat hanya dilibatkan dalam aspek-

aspek teknis tertentu tanpa peran yang lebih luas mengenai 

pengambilan keputusan seperti penentuan lokasi pelaksanaan, 

peserta program dan waktu pelaksanaan. Sedangkan seorang 

responden (3,3%) menyatakan berperan dalam pemilihan 

lokasi, peserta dan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sangat rendahnya tingkat partisipasi 

warga dalam pemilihan lokasi peserta maupun jadwal 

kegiatan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pada indikator ini adalah 2,43. Partisipasi peserta dalam 

pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Hal ini dapat 

disebabkan para peserta belum memiliki pengetahuan dan 

pengalaman dalam program seperti ini, sehingga rasa takut dan 

ragu masih menjadi alasan utama mengapa tidak memberikan 

saran sebagai penilaian partisipasi mereka. 

 

4.6.2. Partisipasi dalam Perencanaan Program  

 Perencanaan program juga menjadi salah satu 

penilaian pada variabel partisipasi. Keterlibatan para 

stakeholders dalam proses penyusunan rencana berdasarkan 
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hasil pada identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

perencanaan program, stakeholders umumnya hanya berperan 

memilih satu dari beberapa aspek yaitu peserta, lokasi, 

kegiatan dan materi. Jumlah responden yang ikut serta dan 

hanya memilih satu aspek sebanyak 14 responden (46,67%). 

Pada program ini para stakeholders dilibatkan mulai dari 

identifikasi awal dan proses penyusunan rencana dan strategi 

program. Hal ini mengharuskan para stakeholders untuk 

bersikap aktif agar program dapat lebih sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Namun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan 

masih tergolong rendah. Menurut Suryawan dan Wahyono 

(2004), pengetahuan dan keahlian serta pendidikan 

mempengaruhi tingkat keaktifan masyarakat dalam 

memberikan masukan dalam program. Pada kegiatan 

perencanaan, peran yang paling menonjol adalah fasilitator, 

tokoh masyarakat dan ketua pemuda di Kelurahan Kampung 

Mandar. Sedangkan masyarakat sendiri lebih cenderung 

menyimak dan hanya sesekali memberikan komentar. Saudara 

Puji (18 tahun) menyatakan: 

 

“Menurut saya perencanaannya sudah baik dan 

masukan dari Pak Lurah dan Karang Tauruna juga 

sudah sesuai dengan keinginan saya jadi saya tidak 

perlu memberikan komentar ataupun masukan, 

lagipula saya belum begitu paham dengan materinya 

dan takut salah jika memberikan saran” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sedangkan yang ikut serta dalam pemilihan 2 aspek 

sebanyak 26,7% responden. Menurut hasil wawancara dengan 
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salah satu responden yang tergolong aktif dalam memberi 

masukan untuk perencanaan kegiatan yakni Bapak Bambang 

P. (51 tahun) menyatakan: 

 

 “Kita pada dasarnya cocok dengan program 

pemberdayaan masyarakat ini namun perlu adanya 

usulan-usulan tambahan dalam kegiatan ini agar 

lebih cocok dengan peserta yang mengikuti kegiatan” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sebanyak 23,3% responden menyatakan tidak ikut 

serta dalam pemilihan keempat aspek tersebut. Pada program 

ini, tokoh masyarakat dan ketua pemuda memiliki peran yang 

menonjol untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain jabatan, 

tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi peserta 

pemberian usulan pelaksanaan program. Skor rata-rata yang 

diperoleh yaitu 2,1 yang menunjukkan kurangnya partisipasi 

warga dalam perencanaan program. 

 

4.6.3. Keikutsertaan Stakeholders dalam Pelaksanaan 

Program  

Partisipasi stakeholders tidak hanya dalam 

perencanaan program namun berlanjut dalam tahap 

pelaksanaan. Nilai rata-rata kehadiran stakeholders dalam 

pelaksanaan program sebesar 2,5. Hasil ini menandakan 

bahwa ikut serta dalam pelaksanaan program dari awal 

pelatihan pembuatan kripik ceker ayam, gantungan kunci 

ceker ayam dan pembuatan tepung bulu sebanyak 3-4 kali dari 

jumlah 9 kali pertemuan. Hal tersebut dikarenakan waktu 

pelaksanaan program tidak bisa disesuaikan dengan jadwal 
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kerja seluruh responden. Jumlah peserta yang mengikuti 

program sebanyak 3-4 kali sebesar 53,3% responden. Bapak 

Rudi Santoso (36 tahun) menyatakan: 

 

“Saya hanya bisa mengikuti program sebanyak 4 

kali jika saya sedang libur kerja, karena beberapa 

jadwal bersamaan dengan jam kerja saya” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sebanyak 30% responden menyatakan ikut dalam 

pelaksanaan program sebanyak 5-6 kali. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Ibu Nurhasanah (45 tahun) yang 

menyatakan bahwa: 

 

“Saya ingin sekali ikut dari awal sampai akhir mas, 

tapi saya juga berdagang di pasar jadi saya 

sempatkan mampir untuk ikut kegiatan ini. Kalau 

materi yang diberikan saat saya tidak ikut ya saya 

tanyakan ke peserta lain yang ikut jadi gak 

ketinggalan” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

 Sedangkan sebanyak 3,3% responden menyatakan 

kehadirannya sebanyak 7-8 kali. Ibu Siyam (33 tahun) 

menyatakan: 

 

“Saya kan ibu rumah tangga mas jadi kalau urusan 

rumah sudah beres ya saya ikut. Alhamdulillah 

saya cuma gak ikut sekali mas” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 
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 Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata 

responden yang memiliki pekerjaan tidak dapat mengikuti 

kegiatan dari awal hingga akhir karena bersamaan dengan 

waktu kerja mereka. Materi yang diberikan ketika mereka 

tidak dapat mengikuti kegiatan dapat ditanyakan kepada 

fasilitator atau peserta lain yang mengikuti kegiatan. Seperti 

penuturan Saudara Irvan (21 tahun) yang merupakan salah 

satu fasilitator dalam program menyatakan: 

 

“Pada pelaksanaan kegiatan tidak semua pemangku 

kepentingan dalam program dapat hadir dikarenakan 

ada beberapa jadwal program yang bersamaan 

dengan waktu kerja mereka. Tetapi mereka 

menyempatkan ikut meskipun tidak dapat datang dari 

awal hingga akhir. Hal ini mengakibatkan materi 

yang diberikan tidak dapat diperoleh maksimal, 

mungkin jika ada pelatihan seperti ini lagi 

diharapkan semua berpartisipasi dalam perencaan 

waktu kegiatan tidak hanya diam saja sehingga 

materi yang diberikan pun lebih maksimal” 

(wawancara tanggal 29 Desember 2014). 

 

 Semangat para peserta sangat tinggi untuk mengikuti 

program pemberdayaan. Namun karena terkendala kesibukan 

maka seluruh peserta tidak dapat selalu mengikuti kegiatan ini. 

Partisipasi tidak hanya dilihat dari seberapa banyak mereka 

mengikuti program pemberdayaan, tetapi juga dalam 

pengambilan keputusan baik saat perencanaan maupun saat 

pelaksanaan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Baba, 

dkk (2011) yang menyatakan partisipasi tidak hanya  

bagaimana petani bisa ikut serta dalam penyuluhan, tetapi 
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partisipasi adalah bagaimana agar mereka dapat turut serta 

dalam merancang kegiatan penyuluhan dan memiliki 

kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan  penyuluhan. 

 

4.6.4.  Partisipasi Stakeholders dalam Pemberian Kritik 

dan Saran 

Partisipasi dalam bentuk pikiran yang diberikan dalam 

program ini yaitu dapat berupa usulan, saran maupun kritik. 

Hal ini didukung oleh Suparjan dan Suyatno (2003) yang 

menyatakan bahwa seseorang dikatakan berpartisipasi tidak 

hanya apabila dia terlibat secara fisik seperti ikut kerja bakti, 

membantu materi dan hadir dalam kegiatan. Namun pemikiran 

atau sumbang saran dari masyarakat juga dapat dikatakan 

wujud dari partisipasi. Responden memberikan masukan 

maupun kritik saat berjalannya program membuktikan bahwa 

responden memahami materi yang diberikan dan berusaha 

memberikan solusi dalam suatu permasalahan saat program 

berlangsung. Sebanyak 15 orang responden (50%) 

memberikan masukan maupun kritik terhadap salah satu 

produk yang dibuat. Bapak Slamet Santoso (37 tahun) 

memberikan masukan sebagai berikut: 

 

“Sebaiknya ceker yang digunakan dalam 

pembuatan gantungan kunci ceker adalah ceker 

ayam yang mati, jadi kita tidak harus membeli ceker 

yang masih layak untuk dikonsumsi untuk dijadikan 

gantungan kunci ceker, juga untuk menekan biaya 

produksi” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 



 

76 

 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siyam (33 

tahun) bahwa: 

 

“Saya hanya menyampaikan saran pada pembuatan 

gantungan kunci ceker mas, soalnya saya tertarik 

sekali dengan produk tersebut. Saya menyarankan 

para pemateri untuk memberikan rincian dana yang 

dibutuhkan untuk membuat sehingga kita 

mengetahui berapa harus menjual gantungan ini” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sebanyak 20% responden memberikan saran maupun 

kritik dalam pembuatan salah satu produk. Seperti yang 

dipaparkan Bapak Moh. Saleh (35 tahun) yang menyatakan: 

 

“Sebaiknya tidak hanya pembuatan tepung bulu saja 

yang diajarkan, tapi manajemen pemeliharaan yang 

baik juga dibutuhkan untuk dijadikan bisnis baru bagi 

warga Kelurahan Kampung Mandar” (wawancara 

tanggal 29 Desember 2014). 

 

Sedangkan sisanya sebanyak 30% tidak memberikan 

saran maupun kritik pada pelaksanaan program. Pada 

umumnya yang aktif dalam berpendapat hanya orang-orang 

tertentu saja. Kebanyakan warga selalu setuju dan mengikuti 

pendapat yang disampaikan rekan mereka, terlebih yang 

disampaikan oleh tokoh masyarakat dan fasilitator. Menurut 

Baba, dkk (2011), hanya petani tertentu saja yang memiliki 

keberanian dalam mengemukakan pendapat utamanya mereka 

yang memang telah terbiasa dalam mengemukakan pendapat. 

Adapun bagi peternak yang belum terbiasa terkadang malu 



 

77 

 

untuk mengemukakan pendapat. Hasil penelitian Baba, dkk 

(2011) tersebut sejalan dengan rendahnya partisipasi 

responden dalam hal pemberian saran dan kritik terhadap 

pelaksanaan program yakni nilai rata-rata skor 2,1. 

 

4.6.5. Bantuan Berupa Materi dan Tenaga dalam 

Pelaksanaan Program 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholders 

berperan aktif saat pelaksanaan program. Sebanyak 60% 

stakeholders memberikan bantuan berupa tenaga dan materi 

pada saat pengolahan ketiga produk. Bentuk tenaga dalam hal 

ini yaitu terjun langsung mengikuti pelatihan pembuatan 

produk sedangkan materi berbentuk bantuan seperti makanan 

dan minuman yang disediakan selama program berlangsung. 

Nurkatamso dan Listyaningsih (2011) menyatakan pada desa 

tidak miskin masyarakat lebih cenderung memberikan 

partisipasinya berupa tenaga, uang atau barang. Sebanyak 

6,7% responden hanya memberi bantuan berupa tenaga atau 

materi saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Saudari Musholliya 

(21 tahun) yang menyatakan bahwa: 

 

“Saya cuma berpartisipasi dalam kegiatan dan kalau 

di rumah ada pisang goreng atau makanan ya saya 

bawa mas, buat cemilan kalau lagi istirahat” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Haryanto 

(32 tahun) yang menyatakan bahwa: 

 

“Saya langsung ikut dalam pembuatan mas, selain 

bisa nyumbang tenaga kan saya dapat lebih mantap 
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ilmunya karena langsung dipraktekkan” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Sebanyak 33,3% responden menyatakan menyumbang 

tenaga maupun materi pada dua buah produk, seperti Bapak 

Rudi Santoso (36 tahun) yang menyatakan: 

 

“Saya hanya ikut saat pembuatan gantungan kunci 

ceker ayam dan kripik ceker ayam mas, saya juga 

membantu saat penimbangan bahan maupun 

pengolahannya” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

Sisanya sebanyak 6,6% responden hanya mengikuti 

pembuatan salah satu produk. Hasil penelitian mengenai 

indikator ini memperoleh nilai rata-rata 4,53 yang berarti para 

stakeholders berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.  

 

4.6.6. Manfaat yang Diperoleh Stakeholders Setelah 

Mengikuti Program 

 Hasil yang didapatkan setelah mengikuti program 

pelatihan bukan hanya dirasakan oleh para peserta, namun 

semua stakeholders yang terlibat dalam program 

pemberdayaan ini juga mendapatkan manfaat setelah 

mengikuti program. Yulianti (2012) menyatakan bahwa 

masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka 

dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui 

program pemberdayaan. Ketika mereka  mendapatkan manfaat 

dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka 

dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan. 

Nilai rata-rata hasil penelitian  mengenai manfaat setelah 
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mengikuti program adalah 4,57. Sebanyak 70% responden 

menyatakan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru 

yang menandakan bahwa responden setuju bahwa program ini 

sangat bermanfaat memberikan pengetahuan dan keterampilan 

baru. Bapak Trio Hermawan (37 tahun) menyatakan: 

 

“Sebaiknya pelatihan seperti ini sering dilaksanakan 

untuk mengurangi pengangguran dan dapat 

menambah pendapatan keluarga” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Bapak Moh. Saleh (35 tahun) yang juga pemilik RPA 

menyatakan bahwa: 

 

“Setelah mengikuti program ini saya mendapatkan 

banyak sekali manfaat mas. Selain mendapatkan 

keterampilan baru, nantinya saya akan mendapatkan 

tambahan pemasukan dari penjualan bulu ayam. 

Selain itu awalnya ceker dari ayam yang mati ya 

dibuang saja, sekarang bisa diolah menjadi 

gantungan kunci” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 

 Hal serupa juga dituturkan oleh Kepala Kelurahan 

Kampung Mandar, Bapak Bambang P. (51 tahun) yang 

menyatakan: 

“Saya berterimakasih kepada pihak penyelenggara 

program ini. Program seperti ini dapat menambah 

keterampilan, wawasan dan pendapatan masyarakat 

sehingga kedepannya Kelurahan Kampung Mandar 
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dapat menjadi lebih mandiri dan lebih berkembang 

lagi” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sedangkan menurut penuturan Saudara Romi (21 

tahun) yang merupakan penyuluh menyatakan bahwa: 

 

“Program ini memiliki manfaat dimana mereka 

menjadi mengerti bagaimana cara mengolah produk 

limbah RPA untuk menjadi barang yang lebih 

bermanfaat dan memiliki nilai jual sehingga tidak 

hanya berguna untuk diri sendiri namun juga bagi 

orang lain dan lingkungan sekitar” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Sedangkan sisanya sebanyak 16,7% responden 

menyatakan hanya mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan baru pada dua produk dan sebanyak 13,3% 

responden menyatakan hanya mendapatkan wawasan dan 

keterampilan baru hanya pada satu produk saja. Hal ini 

disebabkan karena kesibukan mereka sebagai karyawan 

maupun pegawai dan juga pengalaman mereka yang 

sebelumnya pernah melakukan atau hanya melihat saja dalam 

proses pembuatan tepung bulu dan kripik ceker ayam. 

Pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

program ini sangat bermanfaat bagi warga Kelurahan 

Kampung Mandar karena setelah mereka mengikuti program 

ini mereka mendapatkan pengetahuan baru dalam pengolahan 

limbah serta keterampilan baru yang dapat mengisi waktu 

luang untuk menghasilkan produk yang memiliki harga jual 

cukup tinggi dan menjadikan Kelurahan Kampung Mandar 

lebih berkembang dan mandiri. 
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4.6.7. Adanya Rekan Bisnis Untuk Memasarkan Produk 

Pada program ini tidak hanya diajarkan mengenai 

pembuatan produk namun juga cara pemasaran produk yang 

baik. Adanya rekan bisnis untuk memasarkan produk hasil 

olahan juga menjadi penunjang dalam pemasaran produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu pada penelitian ini juga meneliti 

mengenai ada tidaknya reseller atau rekan bisnis para 

stakeholders untuk menunjang penjualan produk sebagai 

bentuk partisipasi dalam rangka keberlanjutan program. 

Mardikanto (2010) menyatakan bahwa partisipasi sebagai 

proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-

masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan 

kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan 

masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan. Dengan 

adanya rekan kerja diharapkan keberlanjutan program 

pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Kelurahan 

Kampung Mandar tetap berlangsung. Sebanyak 33,3% 

stakeholders memiliki satu reseller atau rekan bisnis di bidang 

penjualan oleh-oleh khas Banyuwangi. Sedangkan 20% 

stakeholders ada yang memiliki masing-masing dua, tiga 

hingga lebih dari 4 reseller. Namun sekitar 6,7% stakeholders 

masih belum memiliki rekan bisnis untuk memasarkan hasil 

produk. Hal tersebut dituturkan oleh Ibu Musholliya (21 

tahun) peserta program yang menyatakan: 

 

“Saat ini sih belum punya mas orang yang bisa 

memasarkan tapi Pak Lurah juga bilang mau 

membantu mencarikan orang yang memasarkan” 

(wawancara tanggal 28 Desember 2014). 
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 Berbeda halnya dengan Saudara Puji (18 tahun) yang 

menyatakan: 

 

“Saya punya kakak dan paman yang jualan oleh-oleh 

khas Banyuwangi mas, kan dia bisa bantu menjual 

kripik ceker dan gantungan kunci ceker” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Begitu juga dengan Bapak Slamet Santoso (37 tahun) 

yang mengungkapkan: 

 

“Saya kan kerjanya menjadi distributor minuman 

seperti sari apel mas dan langganan saya juga 

banyak yang berdagang di dekat Pantai Boom dan di 

pasar, jadi saya bisa menitipkan kripik dan 

gantungan kunci ceker yang saya olah” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

 Ibu Nurul Komariyah (34 tahun) juga menyatakan hal 

yang sama mengenai adanya rekan bisnis yang dapat 

memasarkan produknya. 

 

“Ada mas sekitar tiga orang  yang bisa membantu 

memasarkan produk yang diajarkan ini” (wawancara 

tanggal 28 Desember 2014). 

 

Hampir seluruh stakeholders memiliki rekan bisnis 

yang dapat membantu dalam pemasaran produk hasil olahan 

warga Kelurahan Kampung Mandar. Hasil penelitian 

memperoleh skor rata-rata 3,13 yang artinya stakeholders rata-

rata memiliki dua orang rekan bisnis untuk memasarkan 
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produk hasil pengolahan pada program ini. Selanjutnya rekan 

bisnis tersebut diharapkan dapat membantu memasarkan 

produk hasil olahan warga Kelurahan Kampung Mandar. 

 

4.6.8. Partisipasi Stakeholders dalam Kontinyuitas 

Program 

Keberhasilan program dapat dilihat dari kontinyuitas 

pemanfaatan program. Oleh karena itu pada penelitian ini juga 

diteliti mengenai keberlanjutan pemanfaatan program setelah 

dilaksanakan pelatihan. Sebagian besar responden (53,3%) 

menyatakan sudah memanfaatkan dan melanjutkan semua 

produk dengan mengolah dan memasarkannya. Keberlanjutan 

pengolahan produk didukung oleh adanya pemberian mesin 

grinding untuk pembuatan tepung bulu dan mesin pengaduk 

untuk pembuatan gantungan kunci ceker. Selain itu para 

peserta juga sudah memiliki rekan bisnis untuk memasarkan 

hasil produk tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu 

Siyam (33 tahun) yang menyatakan: 

 

“Alhamdulillah program ini sangat berguna mas, 

setelah kegiatan waktu itu selesai saya dan beberapa 

orang di kampung ini melanjutkan produksi produk 

yang diajarkan apalagi mesinnya juga sudah ada jadi 

lebih mudah. Pak Lurah  juga masih mengontrol 

kegiatan ini” (wawancara tanggal 28 Desember 

2014). 

 Keberlanjutan pembuatan produk juga dilakukan oleh 

Ibu Suparti (34 tahun) yang menuturkan bahwa: 

 

“Program pelatihan kemarin sangat membantu mas, 

tapi saya hanya melanjutkan pembuatan kripik ceker 
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karena waktunya tidak cukup kalo mau mengolah 

semuanya mas, harus mengurus rumah dan anak 

mas” (wawancara tanggal 28 Desember 2014). 

 

Keberhasilan program ditunjukkan dengan adanya 

keberlanjutan program. Menurut hasil penelitian Yulianti 

(2012), pelibatan seseorang pada tahap partisipasi setelah 

proyek tersebut selesai dikerjakan merupakan partisipasi 

masyarakat berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan 

dan memelihara proyek yang telah dibangun. Semangat warga 

Kelurahan Kampung Mandar dalam melanjutkan program 

pemberdayaan ini sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari 

nilai rata-rata 4,47 yang berarti stakeholders melanjutkan 

hampir semua produk yang diajarkan karena selain menambah 

pendapatan keberlanjutan program juga dapat dijadikan 

sebagai lapangan pekerjaan baru. Tabel 13 menampilkan 

matriks yang menjelaskan alasan umum responden terkait 

variabel partisipasi.  

 

Tabel 13. Matriks variabel partisipasi 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Pengambilan 

keputusan 

pelaksanaan 

program 

- Ikut dalam pemilihan lokasi 

- Ikut dalam pemilihan peserta 

- Lokasi harus mudah dijangkau 

Keikutsertaan 

perencanaan 

program 

- Dibutuhkan beberapa usulan dari calon 

peserta agar kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan peserta 

- Belum memahami kegiatan membuat 

calon peserta tidak memberikan usulan 
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Tabel 13. Matriks variabel partisipasi (lanjutan) 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Ikut serta dalam 

pelatihan dari awal 

hingga akhir 

program 

- Jadwal program yang bersamaan 

dengan jadwal kerja 

- Bertanya pada peserta lain tentang 

materi yang tidak diikuti 

- Materi yang diberikan tidak secara 

maksimal diterima karena peserta 

tidak sepenuhnya mengikuti jadwal 

program dari awal hingga akhir 

Memberikan 

masukan atau 

kritik saat 

pelaksanaan 

program 

- Gantungan ceker ayam sebaiknya 

menggunakan ceker ayam mati untuk 

menekan biaya produksi 

- Rincian biaya produksi dibutuhkan 

untuk menentukan harga jual setiap 

produk 

- Menginginkan adanya pelatihan 

tentang manajemen pemeliharaan 

ayam sebagai lahan bisnis 

Memberi bantuan 

berupa materi 

maupun tenaga 

saat pelaksanaan 

program 

- Ikut menyumbang tenaga dan materi 

atau keduanya baik saat pembuatan 

kripik ceker ayam, gantungan kunci 

ceker ayam maupun tepung bulu 

- Dapat menambah wawasan dan 

keterampilan 

Manfaat yang 

diperoleh  selama 

mengikuti program 

- Sebaiknya sering diadakan program 

pemberdayaan 

- Dapat mengurangi pengangguran 

- Dapat menambah pendapatan keluarga 

- Menjual bulu ayam untuk menambah 

pendapatan 

- Pemanfaatan bahan tidak bernilai 

menjadi produk bernilai jual 
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Tabel 13. Matriks variabel partisipasi (lanjutan) 

Butir pertanyaan Respon terhadap jawaban yang dipilih 

Adanya rekan 

bisnis untuk 

memasarkan 

produk hasil 

olahan 

- Adanya rekan kerja sebagai tempat 

menjual produk hasil olahan 

- Memanfaatkan saudara atau pelanggan 

untuk mempromosikan dan ikut serta 

dalam pemasaran produk 

Kontinyuitas 

pemanfaatan 

program 

- Pembuatan gantungan kunci ceker 

ayam terus diproduksi dan dijual 

- Pembuatan kripik ceker ayam masih 

diproduksi namun dikonsumsi sendiri 

- Pembuatan tepung bulu masih belum 

dilanjutkan 

 

Pada variabel partisipasi menunjukkan kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. 

Hal tersebut disebabkan kesibukan warga Kelurahan Kampung 

Mandar yang bekerja mulai pagi hingga sore hari. 

Tampubolon (2013) menyatakan bahwa partisipasi merupakan 

kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai 

dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan 

kepentingan sendiri. Namun manfaat yang didapatkan cukup 

banyak bagi masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. Selain 

itu keberlanjutan program pemberdayaan ini tetap terlaksana 

dengan memanfaatkan hasil yang diperoleh dan didukung 

dengan adanya rekan bisnis untuk memasarkan produk hasil 

olahan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa program 

pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung 

Mandar berhasil. 
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4.7 Hubungan karakteristik responden terhadap respon 

4.7.1. Hubungan jenis kelamin terhadap sikap 

4.7.1.1. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

persetujuan terhadap program 

 Tabel 14 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan persetujuan terhadap program. 

 

Tabel 14. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

persetujuan terhadap program 

Jenis 

kelamin 

Setuju dengan diadakannya program 
Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 0 7 4 11 

0% 0% 0% 23,33% 13,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 0 7 12 19 

0% 0% 0% 23,33% 40% 63,33% 

Total 0 0 0 14 16 30 

 
0% 0% 0% 46,67% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak setuju 2= kurang setuju 

 
3= cukup setuju 4= setuju 

 
5= sangat setuju 

 

 Tabel 14 menunjukkan bahwa sebanyak 40% 

responden laki-laki menyatakan sangat setuju. Responden 

menyadari bahwa sebagai kepala keluarga harus memiliki 

keterampilan untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga. Mayoritas responden laki-laki 

dan perempuan secara umum sangat setuju dengan adanya 

program pemberdayaan karena selain mendapatkan wawasan 

dan keterampilan tentunya dapat menambah penghasilan 

keluarga. Sedangkan responden perempuan menyatakan 
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bahwa keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti 

program dapat membantu kepala keluarga dalam mencari 

nafkah dan mengisi waktu senggang. 

 

4.7.1.2. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

ketertarikan terhadap program 

 Tabel 15 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan ketertarikan terhadap program. 

 

Tabel 15. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

ketertarikan terhadap program 

Jenis 

kelamin 

Ketertarikan dengan program Total 

1 2 3 4 5 
 

Perempuan 
0 1 5 0 5 11 

0% 3,33% 16,67% 0% 16,67% 36,67% 

Laki-Laki 
0 1 3 8 7 19 

0% 3,33% 10% 26,67% 23,33% 63,33% 

Total 0 2 8 8 12 30 

 
0% 6,66% 26,67% 26,67% 40% 100% 

Keterangan: 1= tidak tertarik 2= kurang tertarik 

 
3= cukup tertarik 4= tertarik 

 
5= sangat tertarik 

 

 Tabel 15 menunjukkan bahwa 26,66% responden 

menyatakan tertarik sedangkan 23,33% responden menyatakan 

sangat tertarik dengan program pemberdayaan. Jumlah 

responden laki-laki lebih banyak karena mereka menyadari 

bahwa sebagai laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah 

untuk keluarga selain itu mereka menginginkan adanya 
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tambahan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Namun 3,33% responden laki-laki menyatakan 

kurang tertarik dengan program pemberdayaan karena 

pekerjaan responden telah menghasilkan pendapatan yang 

dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Secara keseluruhan 

mayoritas responden (40%) menyatakan sangat tertarik dengan 

program pemberdayaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

responden laki-laki dan perempuan tertarik dengan 

pemanfaatan hasil samping dan limbah RPA. 

 

4.7.1.3. Hubungan antara jenis kelamin dengan manfaat 

program bagi peserta 

 Tabel 16 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan manfaat program bagi peserta. 

 

Tabel 16. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

manfaat program bagi peserta 

Jenis 

kelamin 

Manfaat program bagi peserta 
Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 1 5 1 4 11 

0% 3,33% 16,67% 3,33% 13,33% 36,6% 

Laki-Laki 
0 2 8 3 6 19 

0% 6,66% 26,67% 10% 20% 63,3% 

Total 0 3 13 4 10 30 

 
0% 10% 43,34% 13,33% 33,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak bermanfaat 2= kurang bermanfaat 

 
3= cukup bermanfaat 4= bermanfaat 

 
5= sangat bermanfaat 
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 Tabel 16 menunjukkan bahwa 26,66% responden laki-

laki menyatakan manfaat yang didapatkan hanya wawasan dan 

keterampilan. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan 

mereka yang cenderung rendah sehingga responden tidak 

berani mengambil resiko yang merugikan mereka. Sedangkan 

20% responden lainnya menyatakan bahwa manfaat yang 

didapatkan selain wawasan dapat menjadikan responden lebih 

terampil dan menambah pendapatan serta produk hasil olahan 

digunakan sebagai oleh-oleh khas Kelurahan Kampung 

Mandar. 

 

4.7.1.4. Hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian 

materi dalam program 

 Tabel 17 menunjukkan sebanyak 23,33% responden 

laki-laki menyatakan program pemberdayaan ini sangat 

memenuhi kebutuhan responden karena responden belum 

mengetahui dan belum pernah melakukan pengolahan limbah 

dan hasil samping RPA. Hal tersebut disebabkan responden 

belum memiliki keterampilan dalam pengolahan limbah bulu 

dan ceker ayam, sehingga materi yang diberikan sangat sesuai 

dengan kebutuhan lingkungan warga Kelurahan Kampung 

Mandar. Namun secara keseluruhan 40% responden 

menyatakan telah mengetahui pengolahan kripik ceker yang 

sudah umum. Menurut responden, produk kripik ceker di 

Kabupaten Banyuwangi sudah cukup banyak. Namun 

pengolahan bulu sebagai bahan baku tepung bulu dan ceker 

sebagai bahan baku gantungan kunci ceker terbilang baru di 

kalangan masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. 
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Tabel 17. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

manfaat program bagi peserta 

Jenis 

kelamin 

Materi yang diberikan dalam program 
Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 2 6 2 1 11 

0% 6,66% 20% 6,66% 3,33% 36,65% 

Laki-Laki 
0 3 6 3 7 19 

0% 10% 20% 10% 23,33% 63,33% 

Total 0 5 12 5 8 30 

 
0% 16,67% 40% 16,67% 26,67% 100% 

Keterangan: 1= tidak memenuhi 2= kurang memenuhi 

 
3= cukup memenuhi 4= memenuhi 

 
5= sangat memenuhi 

 
 

4.7.1.5. Hubungan antara jenis kelamin dengan keinginan 

keberlanjutan program 

 Tabel 18 menunjukkan bahwa 40% responden laki-

laki sangat menginginkan adanya keberlanjutan program 

karena dapat menambah wawasan dan keterampilan yang 

menjadikan warga Kelurahan Kampung Mandar lebih mandiri 

dan berpendapatan lebih. Sebagai kepala keluarga maupun 

calon kepala keluarga, responden laki-laki bertanggung jawab 

mencari nafkah, mengisi waktu luang dengan menghasilkan 

produk yang memiliki harga jual dan dapat digunakan sebagai 

pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Secara 

keseluruhan mayoritas responden (53,33%) menginginkan 

adanya keberlanjutan program. Hal tersebut menunjukkan baik 

responden laki-laki maupun perempuan antusias dalam 
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melanjutkan keberlanjutan program untuk mendapatkan 

keterampilan baru dan meningkatkan pendapatan. 

 

Tabel 18. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

keinginan keberlanjutan program 

Jenis kelamin 
Keinginan untuk keberlanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 0 7 4 11 

0% 0% 0% 23,33% 13,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 0 7 12 19 

0% 0% 0% 23,33% 40% 63,33% 

Total 0 0 0 14 16 30 

 
0% 0% 0% 46,67% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak menginginkan 2= kurang menginginkan 

 
3= cukup menginginkan 4= menginginkan 

 
5= sangat menginginkan 

 
 

4.7.2. Hubungan jenis kelamin terhadap persepsi 

4.7.2.1. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

pengalaman responden mengikuti program 

sejenis 

 Tabel 19 menunjukkan 30% responden laki-laki 

menyatakan kesesuaian program karena responden pernah 

mengikuti program sejenis namun hanya sekali. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengalaman responden dalam mengikuti 

program sejenis masih kurang, khususnya dalam pengolahan 

limbah maupun hasil samping RPA. Namun 3,33% responden 

laki-laki menyatakan program pemberdayaan tidak sesuai 

karena responden sudah pernah mengikuti program sejenis 

sebanyak 3 kali meskipun dengan tema yang berbeda. Secara 
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keseluruhan mayoritas responden (43,33%) memiliki 

pengalaman yang kurang lebih sama karena sebagian besar 

dari mereka memiliki pengalaman hanya sekali mengikuti 

program sehingga adanya program pemberdayaan ini 

merupakan sarana bagi peserta untuk mencari pengalaman 

baru.  

 

Tabel 19. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

pengalaman responden mengikuti program sejenis 

Jenis 

kelamin 

Pengalaman mengikuti program sejenis 
Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 3 4 4 11 

0% 0% 10% 13,33% 13,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 1 1 9 8 19 

0% 3,33% 3,33% 30% 26,67% 63,33% 

Total 0 1 4 13 12 30 

 
0% 3,33% 13,33% 43,33% 40% 100% 

Keterangan: 1= pernah >3 kali 2= pernah 3 kali 

 
3= pernah  2 kali 4= pernah 1 kali 

 
5= tidak pernah 

 
 

4.7.2.2. Hubungan antara jenis kelamin dengan kesesuaian 

program dengan kebutuhan masyarakat 

 Tabel 20 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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Tabel 20. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat 

Jenis 

kelamin 

Kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 3 4 4 11 

0% 0% 10% 13,33% 13,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 2 5 7 5 19 

0% 6,66% 16,67% 23,33% 16,67% 63,33% 

Total 0 2 8 11 9 30 

 
0% 6,66% 26,67% 36,66% 30% 100% 

Keterangan: 1= tidak sesuai 2= kurang sesuai 3= cukup sesuai 

 
4= sesuai 5= sangat sesuai 

 
 

 Tabel 20 menunjukkan 23,33% responden laki-laki 

menyatakan program pemberdayaan sesuai dengan kondisi, 

lingkungan dan adat masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. 

Hal tersebut didukung dengan banyaknya RPA di Kelurahan 

Kampung Mandar yang mengindikasikan melimpahnya hasil 

samping dan limbah RPA. Program pemberdayaan 

pemanfaatan limbah RPA ini bisa menjadikan Kelurahan 

Kampung Mandar lebih bersih dan mandiri dengan produk 

hasil olahan yang dihasilkan. Secara keseluruhan 36,66% 

responden menyatakan program pemberdayaan pemanfaatan 

limbah RPA sesuai dengan kondisi, lingkungan dan adat 

masyarakat Kelurahan Kampung Mandar. Namun dari sisi 

ekonomi masih belum sesuai karena sebagian besar responden 

berpendapatan dibawah UMR, sehingga belum memiliki 

modal untuk memulai bisnis baru. 
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4.7.2.3. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

ceker dan bulu ayam 

 Tabel 21 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan pengetahuan masyarakat tentang 

pemanfaatan limbah. 

 

Tabel 21. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

limbah 

Jenis kelamin 
Pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

Total 
1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 0 8 3 11 

0% 0% 0% 26,67% 10% 36,67% 

Laki-Laki 
0 1 6 10 2 19 

0% 3,33% 20% 33,33% 6,66% 63,32% 

Total 0 1 6 18 5 30 

 
0% 3,33% 20% 60% 16,67% 100% 

Keterangan: 1= tidak mengetahui 2= kurang mengetahui 

 
3= cukup mengetahui 4= mengetahui 

 
5= sangat mengetahui 

 
 

 Tabel 21 menunjukkan sebanyak 33,33% responden 

laki-laki mengetahui baik melihat maupun mendapatkan 

informasi, namun belum pernah melakukan atau membuat 

sendiri. Secara keseluruhan mayoritas responden (60%) 

mengetahui namun belum pernah melakukan. Hal tersebut 

disebabkan karena responden sama-sama kurang memiliki 

pengetahuan tentang pemanfaatan limbah maupun hasil 

samping RPA. Mayoritas responden hanya mengetahui 
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pengolahan kripik ceker ayam tetapi belum banyak 

mengetahui gantungan kunci ceker ayam dan tepung bulu 

ayam. 

 

4.7.2.4. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 

 Tabel 22 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program. 

 

Tabel 22. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 

Jenis 

kelamin 

Pengolahan limbah dapat menambah 

pendapatan peserta Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 2 5 4 11 

0% 0% 6,66% 16,67% 13,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 3 6 10 19 

0% 0% 10% 20% 33,33% 63,33% 

Total 0 0 5 11 14 30 

 
0% 0% 16,66% 36,66% 46,67% 100% 

Keterangan: 1= tidak menambah 2= kurang menambah 

 
3= cukup menambah 4= menambah 

 
5= sangat menambah 

 
 

 Tabel 22 menunjukkan mayoritas responden laki-laki 

(33,33%) menyatakan akan mendapatkan tambahan 

pendapatan sebesar 70-100% jika melakukan pengolahan 

limbah maupun hasil hamping RPA dibandingkan dengan 

dijual langsung tanpa adanya pengolahan. Sedangkan 
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responden perempuan paling banyak (16,66%) menyatakan 

keuntungan yang didapatkan hanya 30-60% jika dibandingkan 

dengan penjualan tanpa adanya pengolahan. Hal tersebut 

menunjukkan baik responden laki-laki maupun perempuan 

setuju dengan adanya tambahan keuntungan jika dilakukan 

pengolahan sebelum dijual meskipun jumlah keuntungan yang 

diperoleh berbeda. 

 

4.7.3. Hubungan jenis kelamin terhadap partisipasi 

4.7.3.1. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan 

untuk pelaksanaan program 

 Tabel 23 menunjukkan bahwa 33,33% responden laki-

laki hanya berperan dalam pemilihan salah satu antara peserta, 

lokasi, kegiatan atau materi. Sedangkan mayoritas responden 

perempuan (23,33%) ikut berperan dalam pemilihan lokasi 

dan peserta. Hal tersebut disebabkan responden laki-laki 

disibukkan dengan bekerja pada pagi hari, sedangkan 

responden perempuan mayoritas bekerja di rumah sehingga 

dapat hadir dalam pengambilan keputusan. 
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Tabel 23. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk 

pelaksanaan program 

Jenis 

kelamin 

Pengambilan keputusan pelaksanaan program 
Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 4 7 0 0 11 

0% 13,33% 23,33% 0% 0% 36,67% 

Laki-Laki 
2 10 6 1 0 19 

6,66% 33,33% 20% 3,33% 0% 63,33% 

Total 2 14 13 1 0 30 

 
6,66% 46,67% 43,33% 3,33% 0% 100% 

       
Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
 

4.7.3.2. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

keikutsertaan dalam perencanaan program 

 Tabel 24 menunjukkan 36,66% responden laki-laki 

hanya ikut serta dalam perencanaan salah satu antara peserta, 

lokasi, kegiatan atau materi. Secara keseluruhan baik 

responden laki-laki maupun perempuan menyatakan hal yang 

sama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden kurang 

diberdayakan saat perencanaan. Hal tersebut disebabkan 

karena sulitnya menentukan jadwal sehingga responden dapat 

secara keseluruhan menghadiri setiap tahapan program. 

Perencanaan program berlangsung pada jam kerja sehingga 

responden laki-laki sedang bekerja dan tidak bisa mengikuti 

perencanaan program. 
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Tabel 24. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

keikutsertaan dalam perencanaan program 

Jenis kelamin 

Keikutsertaan perencanaan program 

Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 

3 3 5 0 0 11 

10% 10% 16,67% 0% 0% 36,67% 

Laki-Laki 

4 11 3 1 0 19 

13,33% 36,66% 10% 3,33% 0% 63,33% 

Total 7 14 8 1 0 30 

 
23,33% 46,67% 26,67% 3,33% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
 

4.7.3.3. Hubungan antara jenis kelamin dengan partisipasi 

dari awal hingga akhir program 

 Tabel 25 menunjukkan  30% responden laki-laki dan 

23,33% perempuan  hanya hadir dalam program sebanyak 3-4 

kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

responden terbilang rendah. Rendahnya tingkat partisipasi 

responden dikarenakan responden kurang berperan saat 

perencanaan program dan cenderung ikut setuju dengan 

pendapat yang muncul sehingga pelaksana program juga 

kesulitan untuk menentukan jadwal yang sesuai untuk seluruh 

responden. Secara keseluruhan mayoritas responden juga 

menyatakan hal yang sama.  
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Tabel 25. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

partisipasi dari awal hingga akhir program 

Jenis 

kelamin 

Keikutsertaan dalam pelatihan dari awal 

hingga akhir program Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 7 2 1 1 11 

0% 23,33% 6,66% 3,33% 3,33% 36,6% 

Laki-Laki 
2 9 7 0 1 19 

6,66% 30% 23,33% 0% 3,33% 63,33% 

Total 2 16 9 1 2 30 

 
6,66% 53,33% 30% 3,33% 6,66% 100% 

Keterangan: 1= 1-2 kali 2= 3-4 kali 3= 5-6 kali 

 
4= 7-8 kali 5= 9 kali 

 
 

4.7.3.4. Hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian 

masukan dan saran terhadap pelaksanaan 

program 

 Tabel 26 menunjukkan 33,33% responden laki-laki 

hanya memberikan masukan atau kritik pada salah satu 

pengolahan produk. Hal tersebut disebabkan karena 

pengalaman responden dalam program sejenis tergolong 

kurang, sehingga responden masih malu dan ragu dalam 

mengemukakan pendapatan. Secara keseluruhan responden 

sebanyak 50% menyatakan hal yang sama. Namun sebanyak 

20% responden menyatakan memberikan masukan dan kritik 

mengenai pengolahan satu produk. Paling banyak masukan 

maupun kritik dari ketua pemuda Kelurahan Kampung Mandar 

dan pemilik RPA.  
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Tabel 26. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan 

program 

Jenis 

kelamin 

Memberikan masukan atau kritik saat 

pelaksanaan program Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 

4 5 2 0 0 11 

13,33% 16,67% 6,66% 0% 0% 36,66% 

Laki-Laki 

5 10 4 0 0 19 

16,67% 33,33% 13,33% 0% 0% 63,33% 

Total 9 15 6 0 0 30 

 
30% 50% 20% 0% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= banyak memberi 

 
 

4.7.3.5. Hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian 

bantuan berupa materi dan tenaga dalam 

pelaksanaan program 

 Tabel 27 menunjukkan bahwa 36,66% responden laki-

laki memberikan bantuan berupa materi maupun tenaga dalam 

program pemberdayaan. Bantuan materi dalam program dapat 

berupa makanan dan minuman yang diberikan saat 

pelaksanaan program, sedangkan bantuan tenaga berupa 

kehadiran responden saat program dan ikut melaksanakan 

kegiatan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden sadar selain hadir dan membantu pelaksanaan 

program dengan tenaga mereka juga dapat berperan dalam 

memberikan bantuan berupa makanan atau minuman sebagai 

konsumsi peserta program. 
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Tabel 27. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

memberikan bantuan berupa materi maupun tenaga 

saat pelaksanaan program 

Jenis 

kelamin 

Memberikan materi maupun tenaga saat 

pelaksanaan Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 1 3 7 11 

0% 0% 3,33% 10% 23,33% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 1 7 11 19 

0% 0% 3,33% 23,33% 36,66% 63,33% 

Total 0 0 2 10 18 30 

 
0% 0% 6,66% 33,33% 60% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= banyak memberi 

 
 

4.7.3.6. Hubungan antara jenis kelamin dengan manfaat 

yang didapatkan berupa pengetahuan atau 

pelatihan selama mengikuti program 

 Tabel 28 menunjukkan bahwa 43,33% responden laki-

laki mendapatkan manfaat baik berupa pengetahuan maupun 

keterampilan pembuatan semua produk. Meskipun kehadiran 

responden tergolong kurang namun responden tetap aktif 

bertanya di luar jadwal pelaksanaan program baik kepada 

pemateri maupun sesama responden yang lebih aktif dalam 

mengikuti program. Namun sebanyak 13,33% responden 

menyatakan hanya mendapatkan keterampilan dalam 

pembuatan salah satu produk saja. Hal tersebut disebabkan 

karena responden kurang aktif mencari informasi seperti 

responden yang lain sehingga hanya mendapatkan 

keterampilan sedikit dari tiga keterampilan yang diajarkan. 
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Baik responden laki-laki maupun perempuan mendapatkan 

manfaat yang cenderung sama setelah mengikuti program 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan 

Kampung Mandar. Program pemberdayaan masyarakat ini 

dapat mengembangkan keterampilan menjadi usaha home 

industry yang dapat menambah pendapatan dan membuka 

lapangan pekerjaan. 

 

Tabel 28. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

manfaat yang diperoleh selama mengikuti program 

Jenis 

kelamin 

Manfaat yang diperoleh selama mengikuti 

program Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 2 1 8 11 

0% 0% 6,66% 3,33% 26,67% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 2 4 13 19 

0% 0% 6,66% 13,33% 43,33% 63,32% 

Total 0 0 4 5 21 30 

 
0% 0% 13,32% 16,66% 70% 100% 

Keterangan: 1= tidak mendapatkan 2= kurang mendapatkan 

 
3= cukup mendapatkan 4= mendapatkan 

 
5= banyak mendapatkan 

 
 

4.7.3.7. Hubungan antara jenis kelamin dengan adanya 

rekan bisnis/reseller untuk memasarkan produk 

 Tabel 29 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

jenis kelamin dengan kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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Tabel 29. Hasil analisis crosstab antara jenis kelamin dengan 

adanya rekan bisnis/reseller untuk memasarkan 

produk olahan 

Jenis 

kelamin 

Adanya rekan bisnis untuk memasarkan produk 

olahan Total 

1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 6 2 1 2 11 

0% 20% 6,66% 3,33% 6,66% 36,66% 

Laki-Laki 
2 4 4 5 4 19 

6,66% 13,33% 13,33% 16,67% 13,33% 63,33% 

Total 2 10 6 6 6 30 

 
6,66% 33,33% 20% 20% 20% 100% 

Keterangan: 1= tidak memiliki 2=1 reseller 3= 2 reseller 

 
4= 3 reseller 5= ≥4 reseller 

 

 Tabel 29 menunjukkan 20% responden perempuan 

memiliki 1 orang rekan bisnis/reseller yang dapat membantu 

melanjutkan pemasaran produk olahan yang dihasilkan. 

Meskipun secara keseluruhan mayoritas responden hanya 

memiliki rekan bisnis/reseller 1 orang, namun masing-masing 

20% responden menyatakan memiliki rekan bisnis/reseller 

dengan jumlah 2 orang, 3 orang dan lebih dari 4 orang 

reseller. Hal tersebut menunjukkan baik perempuan maupun 

laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki 

rekan bisnis untuk memasarkan produk. Semakin banyak 

rekan bisnis yang dimiliki akan memperluas area pemasaran 

dan jumlah produk yang dipasarkan sehingga keuntungan yang 

didapatkan semakin banyak. 
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4.7.3.8. Hubungan antara jenis kelamin dengan 

keberlanjutan program yang sudah terlaksana 

 Tabel 30 menunjukkan 33,33% responden laki-laki 

mengolah dan memasarkan semua produk. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden melanjutkan keterampilan 

yang didapatkan setelah mengikuti program. Secara 

keseluruhan 53,33% responden menyatakan hal yang sama. 

Sedangkan 40% responden lainnya menyatakan hanya 

mengolah dan memasarkan 2 produk yang diajarkan. Hal 

tersebut menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki tingkat partisipasi yang sama terhadap keberlanjutan 

pengolahan dan pemasaran produk sehingga diharapkan dapat 

menambah pendapatan.  

 

Tabel 30. Hasil analisis crosstab antara variabel jenis kelamin 

dengan keberlanjutan  program yang sudah 

terlaksana 

Jenis kelamin 
Kontinyuitas pemanfaatan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Perempuan 
0 0 0 5 6 11 

0% 0% 0% 16,67% 20% 36,66% 

Laki-Laki 
0 0 2 7 10 19 

0% 0% 6,67% 23,33% 33,33% 63,33% 

Total 0 0 2 12 16 30 

 
0% 0% 6,67% 40% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak dilanjutkan 2= dilanjutkan (diolah saja) 

 
3= 1 produk dilanjutkan 4= 2 produk dilanjutkan 

 
5= 3 produk dilanjutkan 
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4.7.4. Hubungan usia terhadap sikap 

4.7.4.1. Hubungan antara usia dengan persetujuan 

terhadap program 

 Tabel 31 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dengan tingkat kesetujuan dengan diadakannya program. 

 

Tabel 31. Hasil analisis crosstab antara usia dengan tingkat 

kesetujuan dengan diadakannya program 

Usia 
Setuju dengan diadakannya program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,67% 3,33% 10% 

Dewasa awal 
0 0 0 12 10 22 

0% 0% 0% 40% 33,33% 73,33% 

Dewasa tengah 
0 0 0 0 5 5 

0% 0% 0% 0% 16,66% 16,66% 

Total 
0 0 0 14 16 30 

0% 0% 0% 46,66% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak setuju 2= kurang setuju 

 
3= cukup setuju 4= setuju 

 
5= sangat setuju 

 
 

 Tabel 31 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

(73,33%) pada masa dewasa awal menyatakan setuju dan 

sangat setuju yakni masing-masing 40% dan 33,33%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dewasa awal adalah masa 

dimana mereka harus mencari pekerjaan untuk mencari nafkah 

bagi keluarga. Secara keseluruhan 53,33% responden 

menyatakan sangat setuju dengan adanya program 

pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung 

Mandar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik responden 
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pada masa remaja, dewasa awal maupun dewasa pertengahan 

telah menyadari pentingnya suatu kegiatan untuk menambah 

wawasan dan keterampilan. 

 

4.7.4.2. Hubungan antara usia dengan ketertarikan 

terhadap program 

 Tabel 32 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dengan tingkat kesetujuan diadakannya program. 

 

Tabel 32. Hasil analisis crosstab antara usia dengan 

ketertarikan diadakannya program 

Usia 
Ketertarikan dengan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 2 1 0 3 

0% 0% 6,66% 3,33% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

0 1 5 5 11 22 

0% 3,33% 16,67% 16,67% 36,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 1 1 2 1 5 

0% 3,33% 3,33% 6,667% 3,33% 16,66% 

Total 
0 2 8 8 12 30 

0% 6,66% 26,67% 26,67% 40% 100% 

Keterangan: 1= tidak tertarik 2= kurang tertarik 

 
3= cukup tertarik 4= tertarik 

 
5= sangat tertarik 

 
 

 Tabel 32 menunjukkan bahwa 36,66% responden 

dewasa awal sangat tertarik dengan adanya program 

pemberdayaan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden membutuhkan keterampilan baru untuk 

meningkatkan pendapatan mereka agar lebih sejahtera. Namun 
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masing-masing sebanyak 16,66% responden dewasa awal 

menyatakan tertarik dan cukup tertarik. Hasil tersebut 

dipengaruhi karena masih adanya sikap keraguan responden 

terhadap suatu program karena kurangnya pengalaman kerja. 

 

4.7.4.3. Hubungan antara usia dengan manfaat program 

bagi peserta 

 Tabel 33 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dengan manfaat program bagi peserta. 

 

Tabel 33. Hasil analisis crosstab antara usia dengan manfaat 

program bagi peserta 

Usia 
Manfaat program bagi peserta 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 3 0 0 3 

0% 0% 10% 0% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

0 2 8 2 10 22 

0% 6,66% 26,67% 6,66% 33,33% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 1 2 2 0 5 

0% 3,33% 6,66% 6,66% 0% 16,66% 

Total 
0 3 13 4 10 30 

0% 10% 43,33% 13,33% 33,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak bermanfaat 2= kurang bermanfaat 

 
3= cukup bermanfaat 4= bermanfaat 

 
5= sangat bermanfaat 

 
 

 Tabel 33 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyatakan program pemberdayaan sangat bermanfaat karena 

selain dapat menambah wawasan, keterampilan dan 

pendapatan program tersebut juga akan menghasilkan produk 
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baru sebagai oleh-oleh khas Kelurahan Kampung Mandar. 

Namun 3,33% responden pada masa usia dewasa pertengahan 

menyatakan program pemberdayaan kurang bermanfaat. Hal 

tersebut dikarenakan usia responden yang hampir memasuki 

masa dewasa akhir hanya ingin menambah wawasan tanpa 

ingin melanjutkan program. 

 

4.7.4.4. Hubungan antara usia dengan materi yang 

diberikan dalam program 

 Tabel 34 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dengan materi yang diberikan dalam program. 

 

Tabel 34. Hasil analisis crosstab antara usia dengan materi 

yang diberikan dalam program 

Usia 
Materi yang diberikan dalam program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 2 1 0 3 

0% 0% 6,66% 3,33% 0% 10% 

Dewasa awal 
0 4 8 4 6 22 

0% 13,33% 26,66% 13,33% 20% 73,33% 

Dewasa tengah 
0 1 2 0 2 5 

0% 3,33% 6,66% 0% 6,66% 16,66% 

Total 
0 5 12 5 8 30 

0% 16,66% 40% 16,66% 26,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak memenuhi 2= kurang memenuhi 

 
3= cukup memenuhi 4= memenuhi 

 
5= sangat memenuhi 

 
 

 Tabel 34 menunjukkan bahwa responden usia dewasa 

awal mayoritas hanya mengetahui pengolahan salah satu 
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limbah dan hasil samping dari RPA, sedangkan 2 produk 

lainnya yang diajarkan pada program pemberdayaan terbilang 

baru bagi mereka. Sedangkan 6,66% responden usia dewasa 

pertengahan menyatakan sangat memenuhi kebutuhan 

responden. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi usia 

responden tidak menentukan semakin tinggi pula wawasan 

yang diketahuinya. 

 

4.7.4.5. Hubungan antara usia dengan keinginan 

keberlanjutan program 

 Tabel 35 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dengan keinginan keberlanjutan program. 

 

Tabel 35. Hasil analisis crosstab antara usia dengan keinginan 

keberlanjutan program 

Usia 
Keinginan keberlanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,66% 3,33% 10% 

Dewasa 

awal 

0 0 0 11 11 22 

0% 0% 0% 36,66% 36,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 0 1 4 5 

0% 0% 0% 3,33% 13,33% 16,66% 

Total 
0 0 0 14 16 30 

0% 0% 0% 46,66% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak menginginkan 2= kurang menginginkan 

 
3= cukup menginginkan 4= menginginkan 

 
5= sangat menginginkan 
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 Tabel 35 menunjukkan bahwa 36,66% responden usia 

dewasa awal menginginkan keberlanjutan program agar lebih 

terampil dan mendapatkan tambahan pendapatan, sedangkan 

36,66% sisanya menyatakan sangat menginginkan karena 

selain menambah keterampilan dan pendapatan dengan adanya 

program pemberdayaan ini tentunya akan menjadikan 

Kelurahan Kampung Mandar lebih mandiri. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden pada masa usia dewasa awal 

mulai memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara 

dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tempat 

tinggal mereka, sehingga akan membentuk suatu kelompok 

sosial yang serasi. 

 

4.7.5. Hubungan usia terhadap persepsi 

4.7.5.1. Hubungan antara usia dengan pengalaman 

responden mengikuti program sejenis 

 Tabel 36 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

usia dewasa awal (36,66%) menyatakan program 

pemberdayaan ini sangat sesuai karena belum pernah 

mengikuti program sejenis. Secara umum mayoritas responden 

(43,33%) menyatakan sesuai karena mereka pernah mengikuti 

program sejenis sekali namun dengan tema yang berbeda. 

Namun 3,33% responden usia dewasa awal memiliki 

pengalaman yang tergolong baik karena responden pernah 

mengikuti program sejenis dengan tema beragam. Hal tersebut 

menunjukkan responden memiliki jaringan sosial yang luas 

sehingga banyak memperoleh informasi dan memiliki 

kesempatan banyak untuk mengikuti program sejenis. 
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Tabel 36. Hasil analisis crosstab antara usia dengan 

pengalaman responden mengikuti program 

sejenis 

Usia 
Pengalaman mengikuti program sejenis 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,66% 3,33% 10% 

Dewasa 

awal 

0 1 3 7 11 22 

0% 3,33% 10% 23,33% 36,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 1 4 0 5 

0% 0% 3,33% 13,33% 0% 16,66% 

Total 
0 1 4 13 12 30 

0% 3,33% 13,33% 43,33% 40% 100% 

Keterangan: 1= pernah >3 kali 2= pernah 3 kali 

 
3= pernah 2 kali 4= pernah 1 kali 

 
5= tidak pernah 

 
 

4.7.5.2. Hubungan antara usia dan kesesuaian program 

dengan kebutuhan masyarakat 

 Tabel 37 menunjukkan bahwa masing-masing 

sebanyak 26,66% responden usia dewasa awal menyatakan 

pelaksanaan program sesuai dan sangat sesuai. Hal tersebut 

disebabkan oleh pendapatan responden yang berbeda 

meskipun berusia pada masa yang sama. Meskipun masa usia 

dewasa awal masih memiliki waktu banyak untuk mencoba 

sesuatu yang baru namun jika tidak didukung dengan ekonomi 

yang baik akan takut mengalami kerugian. Secara keseluruhan 

responden menyatakan pelaksanaan program pemberdayaan 

sesuai dengan kondisi, lingkungan dan adat masyarakat 

Kelurahan Kampung Mandar. Namun untuk perekonomian 
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masih kurang sesuai karena rata-rata responden berpendapatan 

dibawah UMR yang artinya mereka masih membutuhkan 

tambahan pendapatan untuk menjadi lebih sejahtera. 

 

Tabel 37. Hasil analisis crosstab antara usia dengan kebutuhan 

masyarakat 

Usia 

Kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 2 1 0 3 

0% 0% 6,66% 3,33% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

0 1 5 8 8 22 

0% 3,33% 16,66% 26,66% 26,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 1 1 2 1 5 

0% 3,33% 3,33% 6,66% 3,33% 16,66% 

Total 
0 2 8 11 9 30 

0% 6,66% 26,66% 36,66% 30% 100% 

Keterangan: 1= tidak sesuai 2= kurang sesuai 

 
3= cukup sesuai 4= sesuai 

 
5= sangat sesuai 

 
 

4.7.5.3. Hubungan antara usia dan pengetahuan tentang 

pemanfaatan ceker dan bulu ayam 

 Tabel 38 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

(43,33%) usia dewasa awal maupun 60% responden secara 

umum menyatakan pernah mendengar dan melihat pengolahan 

salah satu hasil samping RPA, namun belum pernah 

melakukan sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa wawasan 

responden dalam program pemberdayaan ini tergolong baik, 

namun untuk melakukannya sendiri mereka masih takut, 
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sehingga program pemberdayaan ini menjadi kesempatan bagi 

mereka untuk mendapatkan ilmu atau wawasan baru. 

 

Tabel 38. Hasil analisis crosstab antara usia dengan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

ceker dan bulu ayam 

Usia 

Pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

ceker dan bulu Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 3,33% 6,66% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

0 0 5 13 4 22 

0% 0% 16,66% 43,33% 13,33% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 1 0 3 1 5 

0% 3,33% 0% 10% 3,33% 16,66% 

Total 
0 1 6 18 5 30 

0% 3,33% 20% 60% 16,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak mengetahui 2= kurang mengetahui 

 
3= cukup mengetahui 4= mengetahui 

 
5= sangat mengetahui 

 
 

4.7.5.4. Hubungan antara usia dan pertambahan 

pendapatan akibat adanya pelaksanaan program 

 Tabel 39 menunjukkan bahwa 36,66% responden usia 

dewasa awal menyatakan dengan melakukan pengolahan 

limbah dan hasil samping RPA akan mendapatkan keuntungan 

sebesar 70-100% dibandingkan dengan penjualan hasil 

samping atau limbah tanpa diolah. Secara umum mayoritas 

responden (46,66%) menyatakan demikian. Namun 16,66% 

responden menyatakan keuntungan yang diperoleh tidak 

sebanding dengan tenaga dan waktu yang digunakan. Hal 
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tersebut selain disebabkan perbedaan pendapatan, juga 

disebabkan oleh perbedaan jenis pekerjaan yang memiliki 

tingkat kesibukan yang berbeda-beda. 

 

Tabel 39. Hasil analisis crosstab antara usia dan pertambahan 

pendapatan akibat adanya pelaksanaan program 

Usia 

Pengolahan limbah dalam program dapat 

menambah pendapatan peserta program Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 
0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 3,33% 6,66% 10% 

Dewasa 

awal 

0 0 5 6 11 22 

0% 0% 16,66% 20% 36,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 0 4 1 5 

0% 0% 0% 13,33% 3,33% 16,66% 

Total 
0 0 5 11 14 30 

0% 0% 16,66% 36,66% 46,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak menambah 2= kurang menambah 

 
3= cukup menambah 4= menambah 

 
5= sangat menambah 

 
 

4.7.6. Hubungan usia dengan partisipasi 

4.7.6.1. Hubungan antara usia dan keikutsertaan dalam 

pengambilan keputusan pelaksanaan program 

 Tabel 40 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk 

pelaksanaan program. 
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Tabel 40. Hasil analisis crosstab antara usia dan keikutsertaan 

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program 

Usia 
Pengambilan keputusan pelaksanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 1 2 0 0 3 

0% 3,33% 6,66% 0% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

1 11 9 1 0 22 

3,33% 36,66% 30% 3,33% 0% 
73,33

% 

Dewasa 

tengah 

1 2 2 0 0 5 

3,33% 6,66% 6,66% 0% 0% 
16,66

% 

Total 
2 14 13 1 0 30 

6,66% 46,66% 43,33% 3,33% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
  

 Tabel 40 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

usia dewasa awal (36,66%) hanya berpartisipasi dalam 

pemilihan salah satu antara peserta, lokasi, kegiatan atau 

materi. Hal tersebut disebabkan responden masih sibuk 

bekerja, sehingga untuk ikut serta dalam pengambilan 

keputusan tersebut terbilang kurang. Namun 6,66% responden 

usia remaja berperan dalam pemilihan lokasi dan peserta. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden usia remaja juga 

berperan dalam pemilihan lokasi dan peserta, meskipun 

mereka disibukkan dengan kegiatan sekolah namun responden 

tetap berusaha aktif dalam pengambilan keputusan pada 

program pemberdayaan karena mereka menginginkan 

keterampilan baru tentang pengolahan limbah dan hasil 
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samping RPA.  Secara keseluruhan responden masih terbilang 

kurang berperan karena 46,66% hanya memilih salah satu 

antara peserta, lokasi atau materi dalam program. Peranan 

paling aktif dalam pengambilan keputusan didominasi oleh 

ketua pemuda Kelurahan Kampung Mandar. 

 

4.7.6.2. Hubungan antara usia dan keikutsertaan dalam 

perencanaan program 

 Tabel 41 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dan keikutsertaan dalam perencanaan program. 

 

Tabel 41. Hasil analisis crosstab antara usia dan keikutsertaan 

dalam perencanaan program 

Usia 
Keikutsertaan perencanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 

 

1 1 1 0 0 3 

3,33% 3,33% 3,33% 0% 0% 10% 

dewasa 

awal 

3 12 6 1 0 22 

10% 40% 20% 3,33% 0% 
73,33

% 

dewasa 

tengah 

3 1 1 0 0 5 

10% 3,33% 3,33% 0% 0% 
16,67

% 

Total 
7 14 8 1 0 30 

23,33% 46,66% 26,66% 3,3% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
 

 Tabel 41 menunjukkan mayoritas responden (40%) 

hanya ikut memilih salah satu antara peserta, lokasi, kegiatan 
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atau materi saja. Rendahnya partisipasi responden dalam 

perencanaan program menunjukkan bahwa responden kurang 

diberdayakan dalam tahapan perencanaan program 

pemberdayaan. Begitu pula secara keseluruhan mayoritas 

responden (46,66%) baik pada masa usia remaja, dewasa awal 

dan dewasa tengah hanya memilih salah satu dari peserta, 

lokasi, kegiatan atau materi. Selain disibukkan dengan 

pekerjaan, responden juga tergolong kurang berpengalaman 

dalam mengikuti program pemberdayaan. 

 

4.7.6.3. Hubungan antara usia dan partisipasi dari awal 

hingga akhir program 

 Tabel 42 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

usia dan partisipasi dari awal hingga akhir program. 

 

Tabel 42. Hasil analisis crosstab antara usia dan partisipasi 

dari awal hingga akhir program 

Usia 
Keikutsertaan dari awal hingga akhir program 

Total 
1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 1 2 0 0 3 

0% 3,33% 6,66% 0% 0% 10% 

dewasa 

awal 

1 11 7 1 2 22 

3,33% 36,66% 23,33% 3,33% 6,66% 73,33% 

dewasa 

tengah 

1 4 0 0 0 5 

3,33% 13,33% 0% 0% 0% 16,66% 

Total 

2 16 9 1 2 30 

6,67% 53,33% 30% 3,33% 
6,66

% 
100% 

Keterangan: 1= 1-2 kali 2= 3-4 kali 3= 5-6 kali 

 
4= 7-8 kali 5= 9 kali  
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 Tabel 42 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

usia dewasa awal menghadiri program sebanyak 3-4 kali, 

sedangkan 23,33% responden hadir sebanyak 5-6 kali. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden usia dewasa awal 

tergolong cukup aktif mulai awal hingga akhir pelaksanaan 

program. Sulitnya menentukan jadwal pelaksanaan program 

menjadi salah satu kendala responden. Secara keseluruhan 

53,33% responden juga menyatakan hadir sebanyak 3-4 kali. 

Meskipun demikian responden tetap antusias untuk 

mendapatkan ilmu dari program pemberdayaan ini yaitu 

dengan bertanya baik kepada pemberi materi maupun kepada 

responden yang lebih sering menghadiri program. 

 

4.7.6.4. Hubungan antara usia dengan pemberian masukan 

dan saran terhadap pelaksanaan program 

 Tabel 43 menunjukkan bahwa 30% responden usia 

dewasa awal hanya memberikan kritik atau masukan mengenai 

salah satu produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

responden kurang memiliki wawasan mengenai pemanfaatan 

hasil samping dan limbah RPA sehingga mereka cenderung 

mengikuti apa yang diberikan oleh tim pemateri. Secara 

keseluruhan 50% responden juga menyatakan hal yang sama 

yaitu hanya memberikan masukan atau kritik pada salah satu 

produk. Hal tersebut menunjukkan baik responden pada masa 

usia remaja, dewasa awal dan dewasa tengah memiliki 

wawasan mengenai pemanfaatan hasil samping dan limbah 

RPA yang tergolong sama. 
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Tabel 43. Hasil analisis crosstab antara usia dengan pemberian 

masukan dan saran terhadap pelaksanaan program 

Usia 

Memberikan masukan dan kritik saat 

pelaksanaan program Total 

1 2 3 4 5 

remaja 

 

0 3 0 0 0 3 

0% 10% 0% 0% 0% 10% 

dewasa 

awal 

7 9 6 0 0 22 

23,33% 30% 20% 0% 0% 73,33% 

dewasa 

tengah 

2 3 0 0 0 5 

6,66% 10% 0% 0% 0% 16,66% 

Total 
9 15 6 0 0 30 

30% 50% 20% 0% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= sangat memberi 

 
 

4.7.6.5. Hubungan antara usia dengan pemberian bantuan 

dalam pelaksanaan program 

 Tabel 44 menunjukkan bahwa 46,66% responden usia 

dewasa awal memberikan bantuan baik berupa materi maupun 

tenaga dalam pengolahan semua produk. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden tertarik dengan pelaksanaan 

program dan menginginkan keterampilan baru untuk 

meningkatkan pendapatan. Secara keseluruhan 60% responden 

juga menyatakan memberikan bantuan baik berupa materi 

maupun tenaga dalam pengolahan semua produk. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden antusias dalam mengikuti 

program. 
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Tabel 44. Hasil analisis crosstab antara usia dengan pemberian 

bantuan dalam pelaksanaan program 

Usia 
Memberi bantuan saat pelaksanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

remaja 

 

0 0 1 0 2 3 

0% 0% 3,33% 0% 6,66% 10% 

dewasa 

awal 

0 0 1 7 14 22 

0% 0% 3,33% 23,33% 46,66% 73,33% 

dewasa 

tengah 

0 0 0 3 2 5 

0% 0% 0% 10% 6,667% 16,67% 

Total 
0 0 2 10 18 30 

0% 0% 6,67% 33,33% 60% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= banyak memberi 

 
 

4.7.6.6. Hubungan antara usia dan manfaat yang diperoleh 

selama mengikuti program 

 Tabel 45 menunjukkan 53,33% responden usia dewasa 

awal menyatakan mendapatkan pengetahuan dan juga 

keterampilan dalam pembuatan semua produk. Responden usia 

dewasa awal masih memiliki semangat yang tinggi untuk 

bekerja atau mencari keterampilan baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Meskipun tingkat kehadiran responden 

cenderung kurang namun mereka masih mencari informasi 

dari sesama responden sehingga mereka masih mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan hasil 

samping maupun limbah RPA yang telah diajarkan. Secara 

umum 70% responden usia remaja, dewasa awal dan dewasa 

tengah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 
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pembuatan semua produk. Jika seluruh responden mampu 

mengolah hasil samping maupun limbah RPA tentunya dapat 

meningkatkan kebersihan lingkungan di Kelurahan Kampung 

Mandar. 

 

Tabel 45. Hasil analisis crosstab antara usia dan manfaat yang 

diperoleh selama mengikuti program 

Usia 

Manfaat yang diperoleh selama mengikuti 

program Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,66% 3,33% 10% 

Dewasa 

awal 

0 0 4 2 16 22 

0% 0% 13,33% 6,66% 53,33% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 0 1 4 5 

0% 0% 0% 3,33% 13,33% 16,668% 

Total 
0 0 4 5 21 30 

0% 0% 13,33% 16,7% 70% 100% 

Keterangan: 1= tidak mendapatkan 2= kurang mendapatkan 

 
3= cukup mendapatkan 4= mendapatkan 

 
5= sangat mendapatkan 

 
 

4.7.6.7. Hubungan antara usia dan adanya rekan 

bisnis/reseller untuk memasarkan produk 

 Tabel 46 menunjukkan bahwa 30% responden dewasa 

awal memiliki rekan bisnis/reseller sebanyak 1 orang. Namun 

secara keseluruhan secara berturut-turut sebanyak 20% 

responden menyatakan memiliki rekan bisnis/reseller 

sebanyak 2 orang, 3 orang dan lebih dari 4 orang. Hasil 

tersebut tentunya dapat membantu pemasaran hasil olahan 

yang dilakukan oleh responden jika program terus dilanjutkan. 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa responden usia produktif di 

Kelurahan Kampung Mandar memiliki jaringan bisnis yang 

luas. 

 

Tabel 46. Hasil analisis crosstab antara usia dan adanya rekan 

bisnis/reseller untuk memasarkan produk 

Usia 

Adanya rekan bisnis/reseller untuk memasarkan 

produk Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 1 1 1 0 3 

0% 3,33% 3,33% 3,33% 0% 10% 

Dewasa 

awal 

2 9 1 4 6 22 

6,66% 30% 3,33% 13,33% 20% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 4 1 0 5 

0% 0% 13,33% 3,33% 0% 16,66% 

Total 
2 10 6 6 6 30 

6,66% 33,33% 20% 20% 20% 100% 

Keterangan: 1= tidak memiliki 2= 1 reseller 3= 2 reseller 

 
4= 3 reseller 5= ≥4 reseller  

 

4.7.6.8. Hubungan antara usia dan keberlanjutan program 

yang sudah terlaksana 

 Tabel 47 menunjukkan bahwa 36,66% responden usia 

dewasa awal menyatakan semua produk yang diajarkan saat 

program diolah dan dipasarkan. Hal ini disebabkan karena 

mayoritas anggota pemuda Kelurahan Kampung Mandar yang 

mengikuti program pemberdayaan masih dalam usia dewasa 

awal, sehingga koordinasi untuk keberlanjutan program dapat 

dikelola dengan baik. Secara keseluruhan 53,33% responden 

mengolah dan memasarkan semua produk yang diajarkan. 
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Responden usia remaja, dewasa awal dan dewasa tengah 

bersemangat dalam melanjutkan program yang diajarkan 

untuk menambah pekerjaan, mengisi waktu luang dan 

menjadikan Kelurahan Kampung Mandar lebih bersih. 

 

Tabel 47. Hasil analisis crosstab antara usia dan keberlanjutan 

program yang sudah terlaksana 

Usia 

Keberlanjutan program yang sudah 

terlaksana Total 

1 2 3 4 5 

Remaja 

 

0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 3,33% 6,66% 10% 

Dewasa 

awal 

0 0 2 9 11 22 

0% 0% 6,66% 30% 36,66% 73,33% 

Dewasa 

tengah 

0 0 0 2 3 5 

0% 0% 0% 6,66% 10% 16,66% 

Total 
0 0 2 12 16 30 

0% 0% 6,66% 40% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak dilanjutkan 2= dilanjutkan (diolah saja) 

 
3= 1 produk dilanjutkan 4= 2 produk dilanjutkan 

 
5= 3 produk dilanjutkan 

 
 

4.7.7. Hubungan tingkat pendidikan terakhir terhadap sikap 

4.7.7.1. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

persetujuan terhadap program 

 Tabel 48 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan persetujuan terhadap program. 
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Tabel 48. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

persetujuan terhadap program 

Pendidikan 
Persetujuan terhadap program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,66% 3,33% 10% 

SMP 
0 0 0 5 1 6 

0% 0% 0% 16,66% 3,33% 20% 

SMA 
0 0 0 6 9 15 

0% 0% 0% 20% 30% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 

0 0 0 1 4 5 

0% 0% 0% 3,33% 13,33% 
16,66

% 

Total 
0 0 0 14 16 30 

0% 0% 0% 46,66% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak setuju 2= kurang setuju 

 
3= cukup setuju 4= setuju 

 
5= sangat setuju 

 
 

 Tabel 48 menunjukkan bahwa 53,33% responden 

dengan pendidikan masing-masing yaitu SD (3,33% 

responden), SMP (3,33% responden), SMA (30% responden), 

Diploma (3,33% responden) dan Sarjana (13,33% responden) 

menjawab sangat setuju dengan diadakannya program 

pemberdayaan. Hal ini disebabkan tersebut disebabkan tingkat 

pendidikan SMA sudah memiliki pola pikir yang baik 

sehingga responden lebih terbuka untuk menerima ilmu dan 

keterampilan baru dan diharapkan dapat menambah wawasan 
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responden, membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat 

menambah pendapatan responden. Sedangkan sebanyak 3,33% 

responden tamatan SD menyatakan sangat setuju karena 

pengalaman setiap orang dalam memperoleh pendapatan 

berbeda sehingga keterbukaan menerima hal baru dapat 

menambah pendapatan mereka.  

 

4.7.7.2. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

ketertarikan terhadap program 

 Tabel 49 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan ketertarikan terhadap program. 

 

Tabel 49. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

ketertarikan terhadap program 

Pendidikan 
Ketertarikan terhadap program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 1 1 1 0 3 

0% 3,33% 3,33% 3,33% 0% 10% 

SMP 
0 0 2 2 2 6 

0% 0% 6,66% 6,66% 6,66% 20% 

SMA 
0 1 4 3 7 15 

0% 3,33% 13,33% 10% 23,33% 50% 

Diploma 
0 0 1 0 0 1 

0% 0% 3,33% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 
0 0 0 2 3 5 

0% 0% 0% 6,66% 10% 16,66% 

Total 
0 2 8 8 12 30 

0% 6,66% 26,66% 26,66% 40% 100% 

Keterangan: 1= tidak tertarik 2= kurang tertarik 3= cukup tertarik 

 
4= tertarik 5= sangat tertarik  
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 Berdasarkan hasil analisis crosstab yang ditunjukkan 

pada Tabel 49 dapat diketahui bahwa 40% responden 

menyatakan sangat tertarik dengan program. Tingkat 

pendidikan terakhir responden yang paling banyak 

menyatakan sangat tertarik terhadap program yaitu SMA 

(23,33%). Hal tersebut disebabkan karena selama masa 

sekolah responden belum pernah diajarkan tentang 

pemanfaatan hasil samping maupun limbah RPA. Responden 

dengan tingkat pendidikan SMA cenderung mudah membuka 

diri dengan hal-hal baru yang dianggap dapat mengembangkan 

diri. 

 

4.7.7.3. Hubungan antara tingkat pendidikan dan manfaat 

program bagi peserta 

 Menurut hasil analisis crosstab, Tabel 50 diketahui 

bahwa 43,33% responden menyatakan materi yang diberikan 

sudah cukup bermanfaat bagi peserta. Tingkat pendidikan 

responden yang paling banyak menyatakan bahwa program 

cukup bermanfaat yaitu SMA (16,66%). Hal tersebut 

disebabkan menyadari bahwa program pemberdayaan seperti 

ini dapat menambah wawasan dan keterampilan yang mungkin 

tidak diajarkan di SMA. 
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Tabel 50. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan 

dengan manfaat program bagi peserta 

Pendidikan 
Manfaat program bagi peserta 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 1 2 0 0 3 

0% 3,33% 6,66% 0% 0% 10% 

SMP 
0 1 4 0 1 6 

0% 3,33% 13,33% 0% 3,33% 20% 

SMA 
0 1 5 2 7 15 

0% 3,33% 16,66% 6,66% 23,33% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 
0 0 2 2 1 5 

0% 0% 6,66% 6,66% 3,33% 16,66% 

Total 
0 3 13 4 10 30 

0% 10% 43,33% 13,33% 33,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak bermanfaat 2= kurang bermanfaat 

 
3= cukup bermanfaat 4= bermanfaat 

 
5= sangat bermanfaat 

 
 

4.7.7.4. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pemberian materi dalam program 

 Tabel 51 menunjukkan bahwa 20% responden dengan 

tingkat pendidikan SMA menyatakan materi yang diberikan 

cukup sesuai dengan kebutuhan peserta. Hal tersebut 

disebabkan sebagian besar responden merasa bahwa materi 

yang diberikan adalah materi baru. 
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Tabel 51. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pemberian materi dalam program 

Pendidikan 
Pemberian materi dalam program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 1 1 1 0 3 

0% 3,33% 3,33% 3,33% 0% 10% 

SMP 
0 1 3 2 0 6 

0% 3,33% 10% 6,66% 0% 20% 

SMA 
0 2 6 1 6 15 

0% 6,66% 20% 3,33% 20% 50% 

Diploma 

0 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 3,33% 0% 
3,33

% 

Sarjana 

0 1 2 0 2 5 

0% 3,33% 6,66% 0% 6,66% 
16,66

% 

Total 
0 5 12 5 8 30 

0% 16,66% 40% 16,66% 26,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak memenuhi 2= kurang memenuhi 

 
3= cukup memenuhi 4= memenuhi 

 
5= sangat memenuhi 

 
 

4.7.7.5. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

keinginan keberlanjutan program 

 Tabel 52 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yang berpendidikan terakhir SMA (30%) sangat menginginkan 

adanya keberlanjutan program. Secara keseluruhan diketahui 

bahwa 53,33% responden juga sangat menginginkan adanya 

keberlanjutan program karena merasa kurang memiliki kurang 

keterampilan. 
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Tabel 52. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

keinginan keberlanjutan program 

Pendidikan 
Keinginan keberlanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 6,66% 3,33% 10% 

SMP 
0 0 0 5 1 6 

0% 0% 0% 16,66% 3,33% 20% 

SMA 
0 0 0 6 9 15 

0% 0% 0% 20% 30% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 
0 0 0 1 4 5 

0% 0% 0% 3,33% 13,33% 16,66% 

Total 
0 0 0 14 16 30 

0% 0% 0% 46,66% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak menginginkan 2= kurang menginginkan 

 
3= cukup menginginkan 4= menginginkan 

 
5= sangat menginginkan 

 
 

4.7.8. Hubungan tingkat pendidikan terakhir terhadap 

persepsi 

4.7.8.1. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pengalaman responden mengikuti program 

sejenis 

 Tabel 53 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan pengalaman responden mengikuti 

program sejenis. 
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Tabel 53. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pengalaman responden mengikuti program sejenis 

Pendidikan 
Pengalaman mengikuti program sejenis 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 1 1 1 3 

0% 0% 3,33% 3,33% 3,33% 10% 

SMP 
0 0 0 3 3 6 

0% 0% 0% 10% 10% 20% 

SMA 
0 1 3 5 6 15 

0% 3,33% 10% 16,66% 20% 50% 

Diploma 
0 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 3,33% 0% 3,33% 

Sarjana 
0 0 0 3 2 5 

0% 0% 0% 10% 6,66% 16,66% 

Total 
0 1 4 13 12 30 

0% 3,33% 13,33% 43,33% 40% 100% 

Keterangan: 1= pernah >3 kali 2= pernah 3 kali 

 
3= pernah 2 kali 4= pernah 1 kali 

 
5= tidak pernah 

 
 

 Tabel 53 menunjukkan bahwa 20% responden yang 

berpendidikan terakhir SMA belum pernah mengikuti program 

sejenis sebelumnya dan bahkan paling banyak (16,66%) hanya 

pernah mengikuti program sejenis sebanyak 1 kali. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden sangat membutuhkan 

keterampilan yang dapat menunjang kesejahteraan hidupnya.  
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4.7.8.2. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat 

 Tabel 54 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 

Tabel 54. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat 

Pendidik

an 

Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat 
Total 

1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 3,33% 6,66% 10% 

SMP 
0 1 2 2 1 6 

0% 3,33% 6,66% 6,66% 3,33% 20% 

SMA 

0 0 6 4 5 15 

0% 0% 20% 
13,33

% 
16,66% 50% 

Diploma 
0 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 3,33% 0% 3,33% 

Sarjana 

0 1 0 3 1 5 

0% 3,33% 0% 10% 3,33% 
16,66

% 

Total 

0 2 8 11 9 30 

0% 6,66% 26,66% 
36,66

% 
30% 100% 

Keterangan: 1= tidak sesuai 2= kurang sesuai 

 
3= cukup sesuai 4= sesuai 

 
5= sangat sesuai 

 
 

 Tabel 54 menunjukkan bahwa responden yang 

mayoritas tamatan SMA menyatakan program ini sesuai 
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dengan pola pikir mereka yang sudah tergolong baik dan 

mudah menerima inovasi baru. Mereka merasa program ini 

dapat menjadikan Kelurahan Kampung Mandar lebih baik dan 

sejahtera. Hal tersebut ditunjukkan dengan 36,66% responden 

menyatakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

 

4.7.8.3. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

ceker dan bulu ayam 

 Tabel 55 menunjukkan bahwa 60% responden 

mengetahui adanya pemanfaatan ceker menjadi kripik ceker, 

beberapa ada yang mengetahui tentang pengolahan tepung 

bulu ayam, namun belum ada yang mengetahui pembuatan 

gantungan kunci ceker ayam. Berdasarkan hasil tersebut 

responden dengan tingkat pendidikan SMA paling banyak 

(33,33%) mengetahui adanya pemanfaatan ceker yang diolah 

menjadi kripik ceker karena mulai memiliki wawasan lebih 

terbuka dan peduli dengan keadaan sekitar.  
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Tabel 55. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan ceker 

dan bulu ayam 

Pendidikan 

Pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

ceker dan bulu Total 

1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 3 0 3 

0% 0% 0% 10% 0% 10% 

SMP 
0 0 2 3 1 6 

0% 0% 6,66% 10% 3,33% 20% 

SMA 
0 0 2 10 3 15 

0% 0% 6,66% 33,33% 10% 50% 

Diploma 
0 0 1 0 0 1 

0% 0% 3,33% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 

0 1 1 2 1 5 

0% 3,33% 3,33% 6,66% 3,33% 
16,66

% 

Total 
0 1 6 18 5 30 

0% 3,33% 20% 60% 16,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak mengetahui 2= kurang mengetahui 

 
3= cukup mengetahui 4= mengetahui 

 
5= sangat mengetahui 

 
 

4.7.8.4. Hubungan antara tingkat pendidikan dan 

pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 

 Tabel 56 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan pertambahan pendapatan dengan 

adanya pelaksanaan program. 
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Tabel 56. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 

Pendidikan 

Pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 
Total 

1 2 3 4 5 
 

SD 
0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 3,33% 6,66% 10% 

SMP 
0 0 2 2 2 6 

0% 0% 6,66% 6,66% 6,66% 20% 

SMA 
0 0 2 6 7 15 

0% 0% 6,66% 20% 23,33% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 
0 0 1 2 2 5 

0% 0% 3,33% 6,66% 6,66% 16,66% 

Total 
0 0 5 11 14 30 

0% 0% 16,66% 36,66% 46,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak menambah 2= kurang menambah 

 
3= cukup menambah 4= menambah 

 
5= sangat menambah 

 
 

 Tabel 56 menunjukkan bahwa 46,66% responden 

menyatakan akan mendapatkan pendapatan tambahan hingga 

100% dari biaya produksi. Responden yang berpendidikan 

SMA paling banyak (23,33%) menyatakan akan mendapatkan 

pertambahan pendapatan karena sudah mampu menyadari 

pentingnya keterampilan untuk menambah pendapatan 

keluarga. 
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4.7.9. Hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi 

4.7.9.1. Hubungan antara pendidikan dan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan 

 Tabel 57 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Tabel 57. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pendidikan 

Partisipasi responden dalam pengambilan 
keputusan  Total 

1 2 3 4 5 

SD 
0 3 0 0 0 3 

0% 10% 0% 0% 0% 10% 

SMP 
1 1 4 0 0 6 

3,33% 3,33% 13,33% 0% 0% 20% 

SMA 
0 9 5 1 0 15 

0% 30% 16,66% 3,33% 0% 50% 

Diploma 
0 0 1 0 0 1 

0% 0% 3,33% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 
1 1 3 0 0 5 

3,33% 3,33% 10% 0% 0% 16,66% 

Total 
2 14 13 1 0 30 

6,66% 46,66% 43,33% 3,33% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
 

 Tabel 57 menunjukkan tingkat partisipasi yang 

tergolong tinggi dalam pengambilan keputusan ialah 
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responden yang berlatar belakang minimal tamat SMA. 

Sebagian besar responden yang berpendidikan terakhir SMA 

keatas berperan minimal dalam pengambilan keputusan 

pemilihan salah satu aspek lokasi/peserta/materi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

masyarakat tentunya mempunyai pengetahuan luas yang dapat 

digunakan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan. 

Hal ini didukung oleh Suciati (2006) yang menyatakan usaha-

usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam 

pembangunan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan 

masyarakat.  

 

4.7.9.2. Hubungan antara pendidikan dan partisipasi 

dalam perencanaan program 

 Pada perencanaan program pemberdayaan, responden 

diharapkan berpartisipasi dalam pemilihan keempat aspek 

(peserta, kegiatan, lokasi dan materi). Tabel 58 menunjukkan 

hanya 3,33% responden dengan tingkat pendidikan SMA yang 

ikut berpartisipasi dalam pemilihan tiga aspek. Sedangkan 

responden yang berpendidikan setara perguruan tinggi kurang 

aktif karena tidak terlalu merasakan manfaat program 

pemberdayaan masyarakat bagi mereka. 
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Tabel 58. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

partisipasi dalam perencanaan program 

Pendidikan 
 Partisipasi perencanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
2 1 0 0 0 3 

6,66% 3,33% 0% 0% 0% 10% 

SMP 
2 2 2 0 0 6 

6,66% 6,66% 6,66% 0% 0% 20% 

SMA 
2 9 3 1 0 15 

6,66% 30% 10% 3,33% 0% 50% 

Diploma 
0 0 1 0 0 1 

0% 0% 3,33% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 
1 2 2 0 0 5 

3,33% 6,66% 6,66% 0% 0% 16,66% 

Total 
7 14 8 1 0 30 

23,33% 46,66% 26,66% 3,33% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 
 

4.7.9.3. Hubungan antara pendidikan dan partisipasi dari 

awal hingga akhir program 

 Tabel 59 menunjukkan bahwa responden yang berlatar 

belakang pendidikan SMA berpartisipasi dari awal hingga 

akhir program hanya sebanyak 6,66%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan yang kuat 

untuk mempelajari keterampilan baru dan menambah 

pengetahuan. 
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Tabel 59. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

partisipasi dari awal hingga akhir program 

Pendidikan 
 Partisipasi dari awal hingga akhir program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 2 1 0 0 3 

0% 6,66% 3,33% 0% 0% 10% 

SMP 
0 3 2 1 0 6 

0% 10% 6,66% 3,33% 0% 20% 

SMA 
1 6 6 0 2 15 

3,33% 20% 20% 0% 6,66% 50% 

Diploma 
0 1 0 0 0 1 

0% 3,33% 0% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 
1 4 0 0 0 5 

3,33% 13,33% 0% 0% 0% 16,66% 

Total 
2 16 9 1 2 30 

6,66% 53,33% 30% 3,33% 6,66% 100% 

Keterangan: 1 = 1-2 kali 2= 3-4 kali 3 = 5-6 kali 

 
4 = 7-8 kali 5 = 9 kali 

 
 

4.7.9.4. Hubungan antara pendidikan dan pemberian 

saran terhadap pelaksanaan program 

 Tabel 60 menunjukkan responden dengan tingkat 

pendidikan SMA hanya memberi masukan atau saran pada 

pengolahan salah satu produk dan masing-masing 16,66% 

responden memberikan saran pada salah satu produk. Secara 

keseluruhan 50% responden memberikan saran hanya pada 

salah satu pengolahan produk saja. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mereka masih kurang aktif karena kurangnya wawasan 

responden mengenai pemanfaatan limbah dan hasil samping 

RPA. 
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Tabel 60. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pemberian saran terhadap pelaksanaan program 

Pendidikan 

Pemberian saran saat pelaksanaan 

program  Total 

1 2 3 4 5 

SD 
1 2 0 0 0 3 

3,33% 6,66% 0% 0% 0% 10% 

SMP 
1 4 1 0 0 6 

3,33% 13,33% 3,33% 0% 0% 20% 

SMA 
5 5 5 0 0 15 

16,66% 16,66% 16,66% 0% 0% 50% 

Diploma 
0 1 0 0 0 1 

0% 3,33% 0% 0% 0% 3,33% 

Sarjana 
2 3 0 0 0 5 

6,66% 10% 0% 0% 0% 16,66% 

Total 
9 15 6 0 0 30 

30% 50% 20% 0% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= sangat memberi 

 
 

4.7.9.5. Hubungan antara pendidikan dan pemberian 

bantuan dalam pelaksanaan program 

 Tabel 61 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan pemberian bantuan dalam pelaksanaan 

program. 
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Tabel 61. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

pemberian bantuan dalam pelaksanaan program 

Pendidikan 
Bantuan dalam pelaksanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 3 0 3 

0% 0% 0% 10% 0% 10% 

SMP 
0 0 1 1 4 6 

0% 0% 3,33% 3,33% 13,33% 20% 

SMA 
0 0 1 6 8 15 

0% 0% 3,33% 20% 26,66% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 

0 0 0 0 5 5 

0% 0% 0% 0% 16,66% 
16,66

% 

Total 
0 0 2 10 18 30 

0% 0% 6,66% 33,33% 60% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= sangat memberi 

 
 

 Tabel 61 menunjukkan bahwa 26,66% responden 

dengan tingkat pendidikan SMA ikut menyumbangkan materi 

dan tenaga dalam pengolahan semua produk. Selain itu, 

13,33% responden dengan tingkat pendidikan SMP 

menyumbangkan materi maupun tenaga dalam pengolahan 

semua produk. Keaktifan tersebut disebabkan responden ingin 

memperoleh ilmu baru yang diajarkan pada program 

pemberdayaan secara maksimal. 

 



 

142 

 

4.7.9.6. Hubungan antara pendidikan dan manfaat yang 

diperoleh selama mengikuti program 

 Tabel 62 menyajikan hasil analisis crosstab antara 

tingkat pendidikan dan manfaat yang diperoleh selama 

mengikuti program. 

 

Tabel 62. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

manfaat yang diperoleh selama mengikuti program 

Pendidikan 
Manfaat yang diperoleh selama mengikuti program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 0 3 3 

0% 0% 0% 0% 10% 10% 

SMP 
0 0 1 2 3 6 

0% 0% 3,33% 6,66% 10% 20% 

SMA 
0 0 2 2 11 15 

0% 0% 6,66% 6,66% 36,66% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 
0 0 1 1 3 5 

0% 0% 3,33% 3,33% 10% 16,66% 

Total 
0 0 4 5 21 30 

0% 0% 13,33% 16,66% 70% 100% 

Keterangan: 1= tidak mendapatkan 2= kurang mendapatkan 

 
3= cukup mendapatkan 4= mendapatkan 

 
5= sangat mendapatkan 

 

 Tabel 62 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dengan tingkat pendidikan SMA (36,66%) mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan pembuatan semua produk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa mereka lebih mudah menerima 

ilmu baru karena pola pikirnya sudah terbuka. Secara umum 
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70% responden menyatakan mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam pembuatan semua produk. Namun 6,66% 

responden dengan tingkat pendidikan SMA hanya 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan salah 

satu produk saja karena mereka tidak mengikuti program 

secara keseluruhan. 

 

4.7.9.7. Hubungan antara pendidikan dan adanya rekan 

bisnis/reseller dalam memasarkan produk 

 Tabel 63 menunjukkan bahwa hampir seluruh 

responden memiliki rekan bisnis/reseller dalam memasarkan 

produk hasil olahan yang telah diajarkan. Sebanyak 16,66% 

responden dengan tingkat pendidikan SMA memiliki rekan 

bisnis lebih dari 4 orang. Selain itu, kelompok pemuda 

Kelurahan Kampung Mandar juga dapat membantu 

memasarkan produk hasil olahan melalui Sanggar Kreatif 

Kampung Mandar. Secara keseluruhan mayoritas responden 

memiliki minimal 1 reseller. Hal tersebut menunjukkan 

meskipun responden memiliki tingkat pendidikan yang 

berbeda tetapi cara berkomunikasi mereka sudah baik 

sehingga memiliki rekan bisnis untuk melanjutkan program 

pemberdayaan ini. 
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Tabel 63. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

adanya rekan bisnis dalam memasarkan produk 

Pendidikan 
Rekan bisnis dalam memasarkan produk  

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 3 0 0 3 

0% 0% 10% 0% 0% 10% 

SMP 
1 3 1 1 0 6 

3,33% 10% 3,33% 3,33% 0% 20% 

SMA 
1 4 1 4 5 15 

3,33% 13,33% 3,33% 13,33% 16,66% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,335% 

Sarjana 
0 3 1 1 0 5 

0% 10% 3,33% 3,33% 0% 16,66% 

Total 
2 10 6 6 6 30 

6,66% 33,336% 20% 20% 20% 100% 

Keterangan: 1 = tidak memiliki 2 =1 reseller 

 
3= 2 reseller 4 = 3 reseller 

 
5= ≥4 reseller 

 

4.7.9.8. Hubungan antara pendidikan dan keberlanjutan 

program 

 Tabel 64 menunjukkan bahwa 23,33% responden 

dengan tingkat pendidikan SMA melanjutkan program yang 

telah dilaksanakan. Secara keseluruhan 53,33% responden 

menyatakan melanjutkan program pemberdayaan untuk 

mendapatkan tambahan pendapatan dan menjadikan warga 

Kelurahan Kampung Mandar lebih kompak dan mandiri. 
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Tabel 64. Hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan 

keberlanjutan program 

Pendidikan 
Kelanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

SD 
0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 3,33% 6,67% 10% 

SMP 
0 0 0 3 3 6 

0% 0% 0% 10% 10% 20% 

SMA 
0 0 2 6 7 15 

0% 0% 6,67% 20% 23,33% 50% 

Diploma 
0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 3,33% 3,33% 

Sarjana 
0 0 0 2 3 5 

0% 0% 0% 6,67% 10% 16,6% 

Total 
0 0 2 12 16 30 

0% 0% 6,67% 40% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak dilanjutkan 2= dilanjutkan (diolah saja) 

 
3= 1 produk dilanjutkan 4= 2 produk dilanjutkan 

 
5= 3 produk dilanjutkan 

 

4.7.10. Hubungan antara pendapatan dan sikap 

4.7.10.1. Hubungan antara pendapatan dan persetujuan 

terhadap program 

 Tabel 65 menunjukkan bahwa 76,66% responden 

merupakan peserta dengan pendapatan dibawah UMR 

Kabupaten Banyuwangi yaitu 1.426.000 (Pergub Jatim No.72, 

2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka masih 

membutuhkan pelatihan atau keterampilan baru untuk 

menambah pemasukan keluarga sehingga kesejahteraan 

masyarakat Kelurahan Kampung Mandar dapat meningkat. 
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Tabel 65. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

persetujuan terhadap program 

Pendapatan 
Setuju dengan diadakannya program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah UMR 
0 0 0 12 11 23 

0% 0% 0% 40% 36,66% 76,66% 

Diatas UMR 
0 0 4 2 5 7 

0% 0% 13,33% 6,66% 16,66% 23,33% 

Total 
0 0 0 14 16 30 

0% 0% 0% 46,66% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak setuju 2= kurang setuju 

 
3= cukup setuju 4= setuju 

 
5= sangat setuju 

 

4.7.10.2. Hubungan antara pendapatan dan ketertarikan 

terhadap program 

 Tabel 66 menunjukkan bahwa 40% responden sangat 

tertarik terhadap program, terdiri dari 26,66% responden 

memiliki pendapatan dibawah UMR dan 13,33% responden 

dengan pendapatan diatas UMR. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa responden dengan pendapatan diatas UMR juga masih 

tertarik pada program pemberdayaan karena banyak yang 

ingin mendapatkan keterampilan baru untuk mengisi waktu 

luang mereka setelah bekerja. Sedangkan responden dengan 

pendapatan dibawah UMR ingin mendapatkan wawasan dan 

keterampilan baru untuk menambah pendapatan keluarga. 
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Tabel 66. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

ketertarikan terhadap program 

Pendapatan 
Ketertarikan terhadap program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah UMR 
0 2 8 5 8 23 

0% 6,6% 26,67% 16,67% 26,67% 76,66% 

Diatas UMR 
0 0 0 3 4 7 

0% 0% 0% 10% 13,33% 23,33% 

Total 
0 2 8 8 12 30 

0% 6,6% 26,67% 26,67% 40% 100% 

Keterangan: 1= tidak tertarik 2= kurang tertarik 

 
3= cukup tertarik 4= tertarik 

 
5= sangat tertarik 

 

4.7.10.3. Hubungan antara pendapatan dan manfaat 

program 

 Tabel 67 menunjukkan bahwa 36,66% responden 

dengan pendapatan dibawah UMR cukup setuju dengan 

adanya program karena dapat menambah wawasan dan 

keterampilan, sedangkan tambahan pendapatan dan 

penggunaan produk sebagai oleh-oleh khas Kelurahan 

Kampung Mandar masih diragukan karena responden belum 

mengetahui bentuk produk hasil pengolahan. Keraguan 

tersebut disebabkan pendapatan mereka masih dibawah UMR 

sehingga ragu terhadap resiko kerugiannya. Sedangkan 

33,33% responden menyatakan sangat setuju karena program 

pemberdayaan tersebut dapat menambah wawasan dan 

keterampilan. Selain itu produk yang dihasilkan dapat 

dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kelurahan Kampung 

Mandar.  
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Tabel 67. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

manfaat program 

Pendapatan 
Manfaat program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah UMR 
0 2 11 2 8 23 

0% 6,66% 36,66% 6,66% 26,66% 76,66% 

Diatas UMR 
0 1 2 2 2 7 

0% 3,33% 6,66% 6,66% 6,66% 23,33% 

Total 0 3 13 4 10 30 

 
0% 10% 43,33% 13,33% 33,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak bermanfaat 2= kurang bermanfaat 

 
3= cukup bermanfaat 4= bermanfaat 

 
5= sangat bermanfaat 

 

4.7.10.4. Hubungan antara pendapatan dan kesesuaian 

materi program 

 Tabel 68 menunjukkan bahwa 40% responden 

menyatakan materi program cukup memenuhi kebutuhan 

karena mereka hanya mengetahui pengolahan salah satu 

produk, sedangkan 2 produk lainnya adalah produk baru bagi 

mereka. Namun 26,66% responden menyatakan bahwa materi 

program sangat memenuhi karena responden belum 

mengetahui seluruh pengolahan hasil samping RPA baik 

tepung bulu, kripik ceker maupun gantungan kunci ceker 

ayam. Produk-produk baru tersebut diharapkan dapat 

membuka lahan pekerjaan baru untuk menambah pendapatan 

dan dapat mengurangi limbah RPA. 
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Tabel 68. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

kesesuaian materi program 

Pendapatan 
Kesesuaian materi program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah UMR 
0 3 10 5 5 23 

0% 10% 33,33% 16,66% 16,66% 76,66% 

Diatas UMR 
0 2 2 0 3 7 

0% 6,66% 6,66% 0% 10% 23,33% 

Total 
0 5 12 5 8 30 

0% 16,66% 40% 16,66% 26,66% 100% 

Keterangan: 1= tidak memenuhi 2= kurang memenuhi 

 
3= cukup memenuhi 4= memenuhi 

 
5= sangat memenuhi 

 

4.7.10.5. Hubungan antara pendapatan dan keinginan 

keberlanjutan program 

 Tabel 69 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

(36,66%) dengan pendapatan dibawah UMR sangat 

menginginkan program pemberdayaan. Sedangkan 40% 

responden menyatakan menginginkan adanya keberlanjutan 

program karena pengalaman mereka yang belum pernah 

maupun hanya sekali mengikuti program pemberdayaan. 

Menurut responden, dengan mengikuti program 

pemberdayaan, mereka akan mendapatkan keterampilan baru 

untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dijual dan 

menjadi pendapatan tambahan. 
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Tabel 69. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

keinginan keberlanjutan program 

Pendapatan 
Keinginan keberlanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 0 12 11 23 

0% 0% 0% 40% 36,66% 76,66% 

Diatas UMR 
0 0 0 2 5 7 

0% 0% 0% 6,67% 16,66% 23,33% 

Total 0 0 0 14 16 30 

 
0% 0% 0% 46,66% 53,34% 100% 

Keterangan: 1= tidak menginginkan 2= kurang menginginkan 

 
3= cukup menginginkan 4= menginginkan 

 
5= sangat menginginkan 

 

4.7.11. Hubungan antara pendapatan dan persepsi 

4.7.11.1. Hubungan antara pendapatan dan pengalaman 

responden mengikuti program sejenis 

 Tabel 70 menunjukkan bahwa pengalaman responden 

dalam program pemberdayaan masih kurang dimana 36,66% 

responden yang memiliki pendapatan dibawah UMR belum 

pernah mengikuti program sejenis. Selama ini pelaksanaan 

program sejenis hanya dilakukan sekali di Kelurahan 

Kampung Mandar dan tidak semua masyarakat mengikuti 

program. Secara keseluruhan 43,33% responden dengan 

pendapatan dibawah dan diatas UMR pernah mengikuti 

program sebanyak sekali dengan tema yang berbeda. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kesempatan dalam mengikuti 

program tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan 

masyarakat, namun didasarkan pada kesiapan dan kemauan 

untuk mengikuti program. 
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Tabel 70. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

pengalaman responden mengikuti program sejenis 

Pendapatan 
Pengalaman mengikuti program sejenis 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 4 8 11 23 

0% 0% 13,33% 26,66% 36,66% 76,66% 

Diatas 

UMR 

0 1 0 5 1 7 

0% 3,33% 0% 16,66% 3,33% 
23,33

% 

Total 
0 1 4 13 12 30 

0% 3,33% 13,33% 43,33% 40% 100% 

Keterangan: 1= pernah >3 kali 2= pernah 3 kali 

 
3= pernah 2 kali 4= pernah 1 kali 

 
5= tidak pernah 

 

4.7.11.2. Hubungan antara pendapatan dan kesesuaian 

program dengan kebutuhan masyarakat 

 Tabel 71 menunjukkan bahwa 30% responden dengan 

pendapatan dibawah UMR menyatakan bahwa pelaksanaan 

program sudah sesuai dengan kondisi, lingkungan dan adat 

masyarakat di Kelurahan Kampung Mandar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kesadaran responden terhadap 

pemanfaatan hasil samping maupun limbah akan 

menghasilkan keuntungan lebih banyak. Selain itu, 

pemanfaatan hasil samping maupun limbah ini juga tidak 

melanggar norma atau adat yang ada di Kelurahan Kampung 

Mandar. 
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Tabel 71. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 

Pendapatan 

Kesesuaian program dengan kebutuhan 

masyarakat Total 

1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 6 9 8 23 

0% 0% 20% 30% 26,67% 76,67% 

Diatas 

UMR 

0 2 2 2 1 7 

0% 6,66% 6,66% 6,66% 3,33% 23,33% 

Total 
0 2 8 11 9 30 

0% 6,66% 26,66% 36,66% 30% 100% 

Keterangan: 1= tidak sesuai 2= kurang sesuai 

 
3= cukup sesuai 4= sesuai 

 
5= sangat sesuai 

 

4.7.11.3. Hubungan antara pendapatan dengan 

pengetahuan masyarakat tentang 

pemanfaatan ceker dan bulu ayam 

 Tabel 72 menunjukkan bahwa 46,66% responden 

dengan pendapatan dibawah UMR pernah mendengar maupun 

melihat tetapi belum pernah melakukan pengolahan salah satu 

produk. Namun 16,66% responden lainya dengan pendapatan 

yang sama belum pernah mendengar, melihat maupun 

melakukan pengolahan 3 produk yang diajarkan saat program 

pemberdayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden 

dengan pendapatan dibawah UMR kurang memiliki wawasan 

yang luas untuk memanfaatkan hasil samping maupun limbah 

RPA, sehingga mereka masih memerlukan pelatihan 

pengolahan hasil samping maupun limbah RPA. 
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Tabel 72. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dengan 

pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

ceker dan bulu ayam 

Pendapatan 

Pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

ceker dan bulu ayam Total 

1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 4 14 5 23 

0% 0% 13,33% 46,6% 16,66% 76,66% 

Diatas 

UMR 

0 1 2 4 0 7 

0% 3,3% 6,67% 13,3% 0% 23,33% 

Total 
0 1 6 18 5 30 

0% 3,33% 20% 60% 16,6% 100% 

Keterangan: 1= tidak mengetahui 2= kurang mengetahui 

 
3= cukup mengetahui 4= mengetahui 

 
5= sangat mengetahui 

 

4.7.11.4. Hubungan antara pendapatan dan pertambahan 

pendapatan dengan adanya pelaksanaan 

program 

 Tabel 73 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dengan pendapatan dibawah UMR (36,66%) menyatakan 

keuntungan yang didapatkan setelah adanya pengolahan hasil 

samping maupun limbah RPA bisa mencapai 100% dari biaya 

produksi. Sedangkan 10% responden dengan pendapatan 

diatas UMR menyatakan hal yang sama. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan 

dapat menambah pendapatan responden. 
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Tabel 73. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

pertambahan pendapatan dengan adanya 

pelaksanaan program 

Pendapatan 
Pertambahan pendapatan 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 3 9 11 23 

0% 0% 10% 30% 36,66% 76,66% 

Diatas 

UMR 

0 0 2 2 3 7 

0% 0% 6,667% 6,667% 10% 23,33% 

Total 
0 0 5 11 14 30 

0% 0% 16,67% 36,67% 46,6% 100% 

Keterangan: 1= tidak menambah 2= kurang menambah 

 
3= cukup menambah 4= menambah 

 
5= sangat menambah 

 

4.7.12. Hubungan antara pendapatan dan partisipasi 

4.7.12.1. Hubungan antara pendapatan dan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan 

 Tabel 74 menunjukkan bahwa 36,66% responden 

dengan pendapatan dibawah UMR menyatakan hanya 

berpartisipasi pada salah satu pengambilan keputusan baik 

lokasi, peserta maupun kegiatan atau materi. Sedangkan 

36,66% lainnya menyatakan ikut memutuskan lokasi dan 

peserta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

responden dalam pengambilan keputusan masih kurang karena 

pengambilan keputusan dilaksanakan pada pagi hari dimana 

seluruh responden masih bekerja. Selain itu, penentuan jadwal 

yang memungkinkan seluruh responden bisa berkumpul sangat 

sulit sehingga ketua pemuda Kelurahan Kampung Mandar 

yang paling berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. 
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Tabel 74. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pendapatan 

Pengambilan keputusan pelaksanaan 

program Total 

1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 11 11 1 0 23 

0% 36,66% 36,66% 3,33% 0% 76,66% 

Diatas 

UMR 

2 3 2 0 0 7 

6,66% 10% 6,667% 0% 0% 23,33% 

Total 
2 14 13 1 0 30 

6,66% 46,66% 43,33% 3,33% 0% 100% 

Keterangan: 1 = tidak berperan 2 = kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4 = berperan 

 
5 = sangat berperan 

 
 

4.7.12.2. Hubungan antara pendapatan dan partisipasi 

dalam perencanaan program 

 Tabel 75 menunjukkan bahwa partisipasi responden 

dalam perencanaan program kurang dimana 40% responden 

hanya ikut serta dalam perencanaan pemilihan peserta, lokasi, 

kegiatan atau materi. Hal ini disebabkan responden sibuk 

bekerja pada pagi hari. Pengalaman responden yang kurang 

mengikuti program pemberdayaan juga mempengaruhi mereka 

untuk mengutarakan pendapat dan hanya mengikuti pendapat 

yang disampaikan oleh ketua pemuda Kelurahan Kampung 

Mandar. 
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Tabel 75. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

partisipasi dalam perencanaan program 

Pendapatan 
Partisipasi dalam perencanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

4 12 6 1 0 23 

13,33% 40% 20% 3,33% 0% 76,66% 

Diatas 

UMR 

3 2 2 0 0 7 

10% 6,66% 6,66% 0% 0% 23,33% 

Total 

7 14 8 1 0 30 

23,33% 46,66% 26,66% 3,33% 
0

% 
100% 

Keterangan: 1= tidak berperan 2= kurang berperan 

 
3= cukup berperan 4= berperan 

 
5= sangat berperan 

 

4.7.12.3. Hubungan antara pendapatan dan partisipasi 

dari awal hingga akhir program 

 Tabel 76 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dengan pendapatan dibawah UMR (36,66%) menghadiri 

program pemberdayaan sebanyak 3-4 kali, sedangkan 26,66% 

responden menghadiri program sebanyak 5-6 kali. Hal tersebut 

tebilang cukup baik karena responden tetap berusaha hadir 

meskipun waktu istirahatnya harus tersita setelah bekerja 

seharian. Usaha tersebut menunjukkan bahwa responden 

dengan pendapatan dibawah UMR semangat mengikuti 

program pemberdayaan dengan harapan dapat meningkatkan 

tingkat kesejahteraan keluarga.  
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Tabel 76. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

partisipasi dari awal hingga akhir program 

Pendapatan 
Partisipasi dari awal hingga akhir program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah UMR 
1 11 8 1 2 23 

3,3% 36,66% 26,66% 3,3% 6,6% 76,66% 

Diatas UMR 
1 5 1 0 0 7 

3,33% 16,66% 3,33% 0% 0% 23,33% 

Total 
2 16 9 1 2 30 

6,66% 53,33% 30% 3,33% 6,66% 100% 

Keterangan: 1= 1-2 kali 2= 3-4 kali 3= 5-6 kali 

 
4= 7-8 kali 5= 9 kali 

 
 

4.7.12.4. Hubungan antara pendapatan dan pemberian 

saran terhadap pelaksanaan program 

 Tabel 77 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

(36,66%) hanya memberi saran pada pengolahan salah satu 

produk saja. Hal tersebut terkait dengan pengalaman 

responden mengenai program sejenis, tidak adanya 

kesempatan dan kesibukan bekerja. Oleh sebab itu responden 

masih malu mengutarakan pendapat atau saran yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka.  
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Tabel 77. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

pemberian saran terhadap pelaksanaan program 

Pendapatan 

Pemberian saran terhadap pelaksanaan 

program Total 

1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

6 11 6 0 0 23 

20% 36,6% 20% 0% 0% 76,66% 

Diatas UMR 
3 4 0 0 0 7 

10% 13,4% 0% 0% 0% 23,33% 

Total 9 15 6 0 0 30 

 
30% 50% 20% 0% 0% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= banyak memberi 

 

4.7.12.5. Hubungan antara pendapatan dan pemberian 

bantuan dalam pelaksanaan program 

 Tabel 78 menunjukkan responden dengan pendapatan 

dibawah UMR 43,33% ikut memberikan bantuan berupa 

materi maupun tenaga dalam pengolahan semua produk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki 

kesungguhan untuk mensukseskan program pemberdayaan.  
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Tabel 78. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

pemberian bantuan dalam pelaksanaan program 

Pendapatan 
Pemberian bantuan dalam pelaksanaan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 1 9 13 23 

0% 0% 3,33% 30% 43,33% 76,67% 

Diatas 

UMR 

0 0 1 1 5 7 

0% 0% 3,33% 3,33% 16,67% 23,33% 

Total 
0 0 2 10 18 30 

0% 0% 6,66% 33,33% 60% 100% 

Keterangan: 1= tidak memberi 2= kurang memberi 

 
3= cukup memberi 4= memberi 

 
5= banyak memberi 

 

4.7.12.6. Hubungan antara pendapatan dan manfaat 

selama mengikuti program 

 Tabel 79 menunjukkan bahwa 43,33% responden 

dengan pendapatan dibawah UMR mendapatkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam pembuatan semua produk. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden dapat menerima ilmu yang 

diajarkan secara maksimal karena mereka memiliki keinginan 

yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan. 
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Tabel 79. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

manfaat selama mengikuti program 

Pendapatan 
Manfaat selama mengikuti program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 1 9 13 23 

0% 0% 3,33% 30% 43,33% 76,66% 

Diatas 

UMR 

0 0 1 1 5 7 

0% 0% 3,33% 3,33% 16,67% 23,33% 

Total 0 0 2 10 18 30 

 
0% 0% 6,66% 33,33% 60% 100% 

Keterangan: 1= tidak mendapatkan 2= kurang mendapatkan 

 
3= cukup mendapatkan 4= mendapatkan 

 
5= banyak mendapatkan 

 

4.7.12.7. Hubungan antara pendapatan dan adanya rekan 

bisnis untuk memasarkan produk 

 Tabel 80 menunjukkan bahwa 23,3% responden 

dengan pendapatan dibawah UMR hanya memiliki 1 orang 

rekan bisnis. Hal tersebut disebabkan karena responden masih 

kurang memiliki jaringan yang luas dan mereka masih terlalu 

disibukkan dengan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu untuk 

mengembangkan keterampilan yang lain dan memperluas 

jaringan bisnis.  
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Tabel 80. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

adanya rekan bisnis untuk memasarkan produk 

Pendapatan 

Adanya rekan bisnis untuk memasarkan 

produk Total 

1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

1 7 5 5 5 23 

3,3% 23,3% 16,6% 16,6% 16,6% 76,6% 

Diatas 

UMR 

1 3 1 1 1 7 

3,33% 10% 3,33% 3,33% 3,33% 
23,33

% 

Total 2 10 6 6 6 30 

 
6,66% 33,33% 20% 20% 20% 100% 

Keterangan: 1= tidak memiliki 2= 1 reseller 3= 2 reseller 

 
4= 3 reseller 5= ≥4 reseller 

 

4.7.12.8. Hubungan antara pendapatan dan keberlanjutan 

program 

 Tabel 81 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

dengan pendapatan dibawah UMR (46,66%) melanjutkan 

pengolahan dan pemasaran semua produk. Meskipun jaringan 

mereka tergolong kurang, pemasaran dapat dilakukan dan 

dikelola melalui Sanggar Kreatif Kampung Mandar yang 

terletak di Wisata Pantai Boom. 
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Tabel 81. Hasil analisis crosstab antara pendapatan dan 

keberlanjutan program 

Pendapatan 
Keberlanjutan program 

Total 
1 2 3 4 5 

Dibawah 

UMR 

0 0 1 8 14 23 

0% 0% 3,33% 26,66% 46,66% 76,66% 

Diatas 

UMR 

0 0 1 4 2 7 

0% 0% 3,33% 13,33% 6,667% 23,33% 

Total 0 0 2 12 16 30 

 
0% 0% 6,66% 40% 53,33% 100% 

Keterangan: 1= tidak dilanjutkan 2= dilanjutkan (diolah saja) 

 
3= 1 produk dilanjutkan 4= 2 produk dilanjutkan 

 
5= 3 produk dilanjutkan 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Respon stakeholders terhadap program pemberdayaan 

menunjukkan sikap setuju dengan adanya pelaksanaan 

program guna meningkatkan taraf hidup dan 

kemandirian masyarakat Kelurahan Kampung 

Mandar. Persepsi stakeholders terhadap program 

pemberdayaan baik dan partisipasi stakeholders saat 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan 

dan keberlanjutan program terbilang cukup baik. 

2. Peserta program pemberdayaan yang merespon 

program paling baik memiliki karakteristik antara lain 

berjenis kelamin laki-laki, memasuki masa usia 

dewasa awal, memiliki tingkat pendidikan terakhir 

SMA dan berpendapatan dibawah UMR. 

 

5.2. Saran  

1. Pelaksanaan program pemberdayaan sangat membantu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu 

dibutuhkan program sejenis yang lebih banyak untuk 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

2. Pelaksanaan program pemberdayaan yang akan 

dilakukan selanjutnya diharapkan memberi materi 

yang berbeda dari program sebelumnya. Selain itu 

dapat menyesuaikan dengan rutinitas masyarakat di 

Kelurahan Kampung Mandar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata responden 

No. Nama L/P Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan Pendapatan 

1 
Liha 

P 34 SMA Swasta < UMR 

2 
Slamet 

Santoso L 37 SMA Pedagang < UMR 

3 
Suparti 

P 34 SMP 
Tidak 

bekerja  

4 
Ghoffar 

L 40 SD Swasta < UMR 

5 
Emilia 

P 37 S1 BUMN ≥ UMR 

6 
Nurul 

Komariyah P 34 SMA 
Tidak 

bekerja  

7 
Hilman Syah 

L 26 S1 Swasta ≥ UMR 

8 
Rudi 
Santoso L 36 SMA Swasta ≥ UMR 

9 
Dwi 
Harsono L 38 SMA Swasta < UMR 

10 
Musholliya 

P 21 SMP 
Tidak 
bekerja  

11 
Lailiyah 

P 33 S1 Swasta < UMR 

12 
Hariadi 

L 31 SMA Swasta < UMR 

13 
Nur A. 

L 36 SMA Swasta < UMR 

14 
Haryanto 

L 32 SMA Swasta < UMR 

15 
Sumaji 

L 50 SMA Swasta < UMR 
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Lampiran 1. Biodata responden (lanjutan) 

No. Nama L/P Usia 
Pendidikan 

terakhir 
Pekerjaan Pendapatan 

16 
Siyam 

P 33 SMA 
Tidak 

bekerja  

17 
Puji I.K. 

L 18 Pelajar 
Tidak 

bekerja  

18 
Wijanarko 

L 35 SMA Swasta < UMR 

19 
Siti Hamilah 

P 41 SD 
Tidak 
bekerja  

20 
Nur H. 

P 45 SD Pedagang < UMR 

21 
Muchlisin 

L 37 SMA Swasta ≥ UMR 

22 
Trio H 

L 37 D3 Swasta < UMR 

23 
Agus S 

L 28 SMA Swasta < UMR 

24 
Septian Eko 

L 25 SMA Swasta < UMR 

25 
Novia  

P 16 SMP Pelajar 
 

26 
Nurul 

Aisyah P 16 SMP Pelajar 
 

27 
Moh. Saleh 

L 35 SMP Swasta ≥ UMR 

28 
Bambang 

L 51 S1 

Kepala 

Keluraha

n 

≥ UMR 

29 
Rachmad 

L 45 S1 PNS ≥ UMR 

30 
Irvan 

L 21 SMA Pelajar 
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Lampiran 2. Kuesioner penelitian 

 

A. Variabel Sikap 

1. Apakah bapak/ ibu/saudara setuju dengan diadakannya 

program ini? 

1 = Tidak setuju 4 = Setuju  

2 = Kurang setuju 5 = Sangat setuju 

3 = Cukup setuju    

 

2. Apakah bapak/ ibu/saudara tertarik dengan adanya program 

seperti ini? 

1 = Tidak tertarik 4 = Tertarik  

2 = Kurang tertarik 5 = Sangat tertarik 

3 = Cukup tertarik    

 

3. Apakah program ini memberikan manfaat bagi bapak/ 

ibu/saudara? 

1 = Tidak bermanfaat 4 = Bermanfaat  

2 = Kurang bermanfaat 5 = Sangat bermanfaat 

3 = Cukup bermanfaat     

 

4. Apakah materi yang diberikan dalam program ini 

memenuhi kebutuhan bapak/ ibu/saudara? 

1 = Tidak memenuhi 

kebutuhan 

4 = Memenuhi 

kebutuhan 

2 = Kurang memenuhi 

kebutuhan 

5 = Sangat memenuhi 

kebutuhan 

3 = Cukup memenuhi 

kebutuhan 
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5. Apakah peserta menginginkan keberlanjutan program ini? 

1 = Tidak menginginkan 4 = Menginginkan 

2 = Kurang 

menginginkan 

5 = Sangat 

menginginkan 

3 = Cukup 

menginginkan 

   

 

B. Variabel Persepsi 

1. Apakah bapak/ibu/saudara pernah mengikuti program 

seperti ini sebelumnya? 

1 = Pernah >3 kali 4 = Pernah 1 kali 

2 = Pernah 3 kali 5 = Tidak pernah 

3 = Pernah 2 kali    

2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara, program ini sangat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 

1 = Tidak sesuai 4 = Sesuai 

2 = Kurang sesuai 5 = Sangat sesuai 

3 = Cukup sesuai    

 

3. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui tentang pemanfaatan 

limbah, bulu atau ceker? 

1 = Tidak mengetahui 4 = Mengetahui 

2 = Kurang mengetahui 5 = Sangat mengetahui 

3 = Cukup mengetahui    



 

173 

 

4. Menurut Bapak/Ibu/saudara, apakah pengolahan ceker dan 

bulu seperti yang dilakukan pada program ini menambah 

pendapatan peserta program? 

1 = Tidak menambah 

pendapatan 

4 = Menambah 

pendapatan  

2 = Kurang menambah 

pendapatan 

5 = Sangat menambah 

pendapatan 

3 = Cukup menambah 

pendapatan 

   

 

C. Variabel Partisipasi 

1. Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut serta dalam pengambilan 

keputusan untuk pelaksanaan program? 

1 = Tidak berperan 4 = Berperan 

2 = Kurang berperan 5 = Sangat berperan 

3 = Cukup berperan    

 

2. Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut serta dalam perencanaan 

program? 

1 = Tidak berperan 4 = Berperan 

2 = Kurang berperan 5 = Sangat berperan 

3 = Cukup berperan    

3. Apakah Bapak/Ibu/saudara mengikuti kegiatan pelatihan 

pemanfaatan limbah RPA dari awal pelatihan hingga akhir 

program? 

1 = 1-2 kali 4 = 7-8 kali 

2 = 3-4 kali 5 = 9 kali 

3 = 5-6 kali    
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4. Apakah Bapak/Ibu/saudara memberikan saran mengenai apa 

saja yang akan dilakukan dalam program? 

1 = Tidak memberi 4 = Memberi  

2 = Kurang memberi 5 = Banyak memberi 

3 = Cukup memberi    

 

5. Apakah Bapak/Ibu/saudara ikut dalam memberikan bantuan 

berupa materi dan tenaga dalam pelakasanaan program? 

1 = Tidak memberi 4 = Memberi 

2 = Kurang memberi 5 = Banyak memberi 

3 = Cukup memberi    

 

6. Apakah Bapak/Ibu/saudara mendapatkan manfaat berupa 

pengetahuan atau pelatihan selama mengikuti program ini? 

1 = Tidak mendapatkan 4 = Mendapatkan  

2 = Kurang mendapatkan 5 = Sangat mendapatkan 

3 = Cukup mendapatkan    

 

7. Apakah Bapak/Ibu/saudara memiliki rekan bisnis/reseller 

untuk memasarkan produk hasil olahan? 

1 = Tidak ada reseller 4 = 3 reseller 

2 = 1 reseller 5 = ≥ 4 reseller 

3 = 2 reseller    

 

8. Apakah Bapak/Ibu/saudara sudah memanfaatkan dan 

melanjutkan program yang sudah terlaksana? 

1 = Tidak dilanjutkan 4 = 2 produk dilanjutkan 

2 = Dilanjutkan (diolah 

saja) 

5 = 3 produk dilanjutkan 

3 = 1 produk dilanjutkan    
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Lampiran 3. Hasil uji validitas 

 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 x1 

X1.1 1 .000 .309 .283 1.000** .549** 

X1.2 .000 1 .432* .425* .000 .633** 

X1.3 .309 .432 1 .724** .309 .858** 

X1.4 .283 .425 .724** 1 .283 .849** 

X1.5 1.000 .000 .309 .283 1 .549** 

x1 .549 .633** .858** .849** .549** 1 

 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 x2 

X2.1 1 .353 .036 .183 .625** 

X2.2 .353 1 .457* .344 .864** 

X2.3 .036 .457 1 -.136 .512** 

X2.4 .183 .344 -.136 1 .540** 

x2 .625 .864** .512** .540** 1 
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Lampiran 4. Hasil uji reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.728 5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.534 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.692 8 
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Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan program 

 

1. Alat pengaduk gantungan kunci ceker ayam 

 

2. Wawancara Kepala Kelurahan Kampung Mandar 
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3. Proses pembuatan kripik ceker 

 

4. Kripik ceker Mandar 
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5. Proses penjemuran bulu ayam 

 

6. Proses pembuatan gantungan kunci ceker ayam 
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