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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Tanah Abang, merupakan suatu pembuktian dari efektivitas program Kartu Jakarta 

Pintar, yang dimana memiliki tujuan yang begitu kompleks. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menemukan jawaban 

sebarapa efektif tepat sasaran program Kartu Jakarta Pintar di Kecamatan Tanah 

Abang. Dengan menggunakan teori Van Horn dan Van Meter Peneliti membuat 27 

pertanyaan berupa kuisioner dan di pertanyakan pada 336 siswa-siswi SMP se-

Kecamatan Tanah Abang. Kesimpulan yang peneliti rangkum menjadi beberapa nilai-

nilai, yaitu: 

1. Dari pengujian terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu 

sebanyak 8 (delapan) variabel bebas bahwa di nyatakan Program Kartu Jakarta 

Pintar di nyatakan efektif tepat sasaran untuk siswa dari keluarga tidak mampu. 

Melalui analisis dengan determinasi untuk menunjukan seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap varaibel terikat, dengan kata lain pengaruh 

efektivitas tepat sasaran program Kartu Jakarta Pintar dengan di ujinya variabel 

bebas, yaitu: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, sumber-sumber 

kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 

karakteristik badan-badan, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi-kondisi sosial, 
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kondisi-kondisi politik, dan kecenderungan pelaksana. Menghasilkan angka 

presentasi 51,6% efektif tepat sasaran untuk siswa dari kelurarga tidak mampu. 

2. Efektivitas Masing-Masing Variabel 

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

Sebagai bagian awal dari sebuah dasar dalam pembentukan kebijakan, 

variabel ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan telah terhitung signifikan, 

yaitu Program Kartu Jakarta Pintar Efektif tepat sasaran untuk siswa dari 

keluarga tidak mampu pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Tanah Abang. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dari program Kartu Jakarta 

Pintar adalah keluarga tidak mampu atau kemiskinan telah terhitung dan 

teruji dari 3 pertanyaan dalam kuisioner signifikan tepat sasaran program 

Kartu Jakarta Pintar. 

b. Sumber-sumber kebijakan 

sumber-sumber kebijakan adalah merupakan bagian dari motorik kebijakan 

atau sumber mobilisasi dari kebijakan. Program Kartu Jakarta adalah media 

dari penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan, yang secara langsung 

berhubungan dengan APBD, sangat bergantung pada kelancaran dana dari 

pemerintah. Tetapi dalam implementasinya dalam program Kartu Jakarta 

Pintar masih tidak stabil dalam permasalahan dana. Hasil penelitian peneliti 

pada efektivitas program Kartu Jakarta Pintar melalui variabel sumber-

sumber kebijakan terhitung signifikan, yaitu tidak efektif di karenakan 

adanya beberapa kendala pencairan dan naik turunnya besaran dana 

Bantuan Biaya Personal Pendidikan. dan sering juga kadang mengalami 
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keterlambatan dana turun pada siswa penerima program Kartu Jakarta 

Pintar. 

c. Komunikasi organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana 

Implementasi tanpa adanya komunikasi yang baik dari para individu-

individu yang bertanggung jawab dalam lingkup kebijakan tidak akan 

berjalan dengan efektif. Dari hasil penelitian bahwa variabel ini siginifikan 

tanpa mempengaruhi variabel lain, pelaksana dan organisasi yang berkaitan 

dengan program Kartu Jakarta Pintar efektif menjalankan tugasnya dengan 

hasil penelitian secara keseluruhan efektif tepat sasaran untuk siswa 

keluarga tidak mampu. Hasil penelitian pada variabel ini juga di dukung 

oleh data yang menyatakan pihak sekolah maupun dinas terkait kooperatif 

dalam penanganan program Kartu Jakarta Pintar. 

d. Karakteristik badan-badan pelaksana 

Dari variabel ini ditekankan kepada struktur birokrasi. Beberapa kriteria 

untuk memenuhi implementasi dan efektivitas program Kartu Jakarta 

Pintar. Hasil penelitian menyatakan signifikan variabel karakteristik badan-

badan pelaksana efektif dalam menjalankan tugasnnya. Dan program Kartu 

Jakarta Pintar tepat sasaran pada siswa keluarga tidak mampu. 

e. Kondisi-kondisi Ekonomi 

Kondisi-kondisi ekonomi yang di pertimbangkan menjadi salah satu faktor 

penilaian utama dalam efektivitas tepat sasaran pada penerima program 

Kartu Jakarta Pintar. Kondisi-kondisi ekonomi yang di pertimbangkan 

apakah penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan masuk kedalam 
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klasifikasi yang telah ditentukan. Dari hasil penelitan siswa-siswa penerima 

KJP dinyatakan telah sesuai klasifikasi melaui kusisioner yang peneiliti 

berikan. Siswa penerima KJP jika salah satu tidak memenuhi syarat, tidak 

akan mendapatkan KJP. 

f. Kondisi-kondisi sosial 

Kondisi-kondisi sosial yang mempangaruhi penerima KJP pada 

lingkungannya maupun di sekitar rumah dan sekolah. Variaebl ini 

menekankan bagaimana interaksi sekitar terhadap penerima KJP dan 

bagaimana juga lingkungan mempengaruhi penerima KJP untuk di dorong 

secara sadar maupun tidak oleh lingkungan untuk mengajukan KJP. Hasil 

dari penelitian variabel ini menunjukan angka paling tinggi efektif 

mempengaruhi penerima KJP dan dinyatakan efektif tepat sasaran. 

g. Kondisi-kondisi politik 

Prespektif politik dalam melihat fenomena program Kartu Jakarta Pintar 

adalah melalui bagaimana pejabat setempat hingga gubernur mendukung, 

memudahkan dan memberi kesempatan pada siswa tidak mampu untuk 

memiliki hak bersekolah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada masa 

kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama memiliki angka kepuasan 

terhadap kinerja dan efektivitas program Kartu Jakarta Pintar di karenakan 

dalam kepimimpinannya jarang terjadi keterlambatan pencairan dana dan 

mudah dalam pengajuan jika sesaui dengan kriteria yang diberikan. Di susul 

oleh kepuasan terhadap masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan di 

ikuti oleh masa kepemimpinan Gubernur Djarot Saipul Hidayat. Dan hasil 
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dari penelitian bahwa pejabat setempat memudahkan memberikan syarat 

pengajuan KJP kepada calon penerima KJP. Dan juga hasil penelitian 

menyatakan efektif tepat sasaran kepada siswa tidak mampu melalui 

variabel ini. 

h. Kecenderungan pelaksana 

Kesalarasan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan juga 

menciptakan kebijakan yang efektif.  Hasil dari penelitian menyatakan 

bahwa variabel ini signifikan program Kartu Jakarta Pintar efektif tepat 

sasaran. Program Kartu Jakarta Pintar efektif karna adanya keselarasan 

terhadap kecenderungan para pelaksana dimana menjadi sebuah faktor 

pendorong berjalannya dengan baik program Kartu Jakarta Pintar. 

3. Dari ketujuh variabel yang di luar sumber-sumber kebijakan telah teridentifikan 

signifikan bahwa telah efektif KJP tepat sasaran. Dan juga KJP adanya evaluasi 

lebih lanjut untuk menciptakan program pendidikan yang mejadi tolak ukur 

pendidikan Indonesia. Dimana target utama dalam program KJP adalah 

kesejahteraan keluarga miskin dalam mendapatkan hak-hak mendapatkan 

pendidikan. 

4. Kepuasaan masyarakat cukup tinggi kepada masa jabatan Gubernur DKI pada 

masa 2012-2017, dimana mengalami pergantian selama tiga kali tetapi 

masyarakat memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja Basuki Tjahja Purnama 

sebab kinerja dalam pelayanan KJP, pada masanya tergolong lancar dalam 

pencairan nominalnya dan juga cepat dalam penanganannya. Pada masa jabatan 

Joko Widodo sebagai Gubernur, program KJP masih dalam tahap percobaan 
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atau launching. Dan pada masa Djarot Saipul program KJP tidak di jadikan 

proritas dan juga masa jabatannya tidak terlalu efisien untuk menangani 

pembangunan DKI Jakarta keseluruhan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat di kemukakan beberapa saran yang di 

harapkan dapat bermanfaat bagi lembaga, dinas dan pemerintah bahkan mahasiswa 

atau pihak lain. Adapun saran yang diberikan peneliti, adalah: 

1. Diharapkan program Kartu Jakarta Pintar berjalan dan di pertahankan, dengan 

evaluasi dalam proses dan pemenuhannya, dengan adanya program baru seperti 

KJP Plus sangat tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena KJP Plus bisa 

di cairkan dan dapat berindikasi dilakukannya kecurangan seperti KJP pada 

masa awal. 

2. Kriteria penerima KJP lebih diperluas dari Keluarga tidak mampu dan anak 

terlantar menjadi lebih di tingkatkan lagi, dengan include anak usia sekolah 

yang rentan putus sekolah dan memiliki keluarga dengan segmentasi menengah 

kebawah dan tidak harus menjadi keluarga tidak mampu, demi menjehterahkan 

rakyat secara keseluruhan. 

3. Mengingat adanya tenaga kerja yang dipekerjakan seperti operator KJP di 

setiap sekolah dan adanya waktu yang digunakan untuk keperluan mereka, 

sebaiknya adanya intensif khusus untuk mereka demi kinerja dengan hasil yang 

maksimal. Pada saat peneliti meneliti sekolah, operator sekolah hanya bekerja 
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berdasarkan pengabdian, yang dasarnya operator KJP hanyalah pekerja 

honerer. 

4. Setiap peninjauan untuk memastikan laporan pengajuan penerima program KJP 

harus dilakukan secara merata karena banyak ditemukan, wali kelas sebagai 

surveyor tidak mengkaji, mendatangi lingkungan dan rumah penerima program 

KJP, jadi dapat berindikasi menyebabkan tidak tepat sasaran menurut 

klasifikasi penerima program KJP yang telah di tentukan jika di temukan calon 

penerima KJP ternyata dari keluarga yang tergolong mampu. 

  


