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ABSTRAK 

Jubaidah Hasibuan. NIM.1103171014. Pengaruh Industri Rumah Tangga 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Percut Sei 

Tuan. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 2014. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Program pengentasan kemiskinan 

yang dilaksanakan pemerintah selama ini kurang memperhatikan partisipasi 

masyarakat, (2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah, (3) Masih banyak 

jumlah masyarakat yang tergolong dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, 

(4) Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti program UPPKS. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan  

industri rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan, (2) Untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kesejahteraan keluarga  di Kecamatan Percut Sei Tuan, (3) 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh industri rumah tangga terhadap 

peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Industri rumah tangga menurut BKKBN adalah kegiatan yang anggotanya 

ibu-ibu rumah tangga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan 

Sejahtera III Plus. Kesejahteraan keluarga menurut UU No.10 tahun 2009, dalam 

BKKBN (2007) adalah kesejahteraan yang tidak menyangkut pada kemakmuran 

saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketenteraman yang 

berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketenteraman 

hidup. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 

30 orang yaitu seluruh anggota UPPKS yang melaksanakan industri rumah 

tangga. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian 

menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan korelasi produck 

moment, dan pengujian hipotesis menggunakan uji t. 

Dari hasil temuan dapat diketahui terdapat hubungan antara kegiatan 

industri rumah tangga dengan kesejahteraan keluarga melalui rhitung > rtabel 

(0,70637 > 0,361). Dengan adanya kegiatan industri rumah tangga yang 

dilaksanakan melalui program UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan telah 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan pembuktian bahwa thitung > ttabel  

yaitu 5,2803 > 1,697, berarti hipotesis diterima. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan kegiatan industri rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Percut Sei Tuan.  

 

 


