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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

desa-desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Berikut adalah grafik yang 

menggambrkan kondisi Kabupaten Gunungkidul berdasarkan jumlah rumah 

tangga dengan lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

kualitas rendah, dinding bangunan terbuat dari bambu/rumia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-

sama dengan tengga lain menggunakan satu jamban, sumber penerangan rumah 

tidak menggunakan kistrik, sumber air minum berasal dari sumur/mata air yang 

tidak terlindungi/sungai/air hujan dan bahan bakar untuk memasak sehari-hari 

adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 

5.1.1 Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bambu/Kayu/Papan berkualitas 

Rendah 

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada Indikator Kesejahteraan 

Rakyat (2016), rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang 

paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus 

merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai 

tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang 

berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu, rumah juga 

merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia 

dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal 

memengaruhi status kesehatan penghuninya. Menurut buku Indikator 

Kesehahteraan Rakyat Tahun 2014 yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik, 

jenis lantai adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas dari 

sebuah perumahan. Semakin baik kuaitas lantai perumahan dapat diasumsikan 

semakin baik tingkat kesejahteraan penduduknya. Jenis Lantai juga dapat 

mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumahtangga yang 
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mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada derajat kesehatan 

masyarakat. 

 

Gambar 5.1 Grafik Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bambu/Kayu/Papan 

kualitas rendah  

 Grafik 5.1 menunjukan persentase rumah tangga yang menggunakan 

bambu/kayu/papan berkualitas rendah sebagai jenis lantai dasar yang diperoleh 

dari  Tim Nasional Percapatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan grafik 

5.1 rumah tangga dengan jenis lantai bambu/kayu/papan berkualitas rendah  

tertinggi terdapat di Kecamatan Semin dengan persentase 16 % dari total rumah 

tangga yang menggunakan jenis lantai bambu/kayu/papan berkulitas rendah di 

Kabupaten Gunungkidul, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan 

Purwosari dan Kecamatan Pojong dengan persentase 1 % dari total rumah tangga 

yang menggunakan jenis lantai bambu/kayu/papan berkulitas rendah di Kabupaten 

Gunungkidul.  

 

Gambar 5.2 Grafik Jumlah Rumah Tangga Tiap Kecamatan yang menggunakan 

Bambu/Tanah/Kayu kualitas rendah sebagai lantai bangunan. 
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  Gambar  5.2 menunjukkan jumlah rumah tangga yang menggunakan lantai 

bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu/papan berkualitas rendah di 

seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah rumah tangga yang 

menggunakan lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

kualitas rendah tertinggi yaitu berada pada Kecamatan Samin sebanyak 34 rumah 

tangga, dimana di Kecamatan Samin terdapat 10 desa, berikut jumlah tangga yang 

menggunakan lantai dari bambu/kayu/papan berkualitas rendah di setiap desa di 

Kecamatan Samin.  

Tabel 5.1 Jumlah Rumah Tangga Tiap Desa yang menggunakan Bambu/Tanah/Kayu 

kualitas rendah sebagai laintai bangunan di Kecamatan Samin. 

Nama Desa Jumlah Rumah Tangga 

Kalitekuk 0 

Kemejing 19 

Semin 4 

Pundung Sari 1 

Karang Sari 4 

Rejosari 0 

Bulurejo 0 

Bendung 1 

Sumberrejo 5 

Candi Rejo 1 

 Bersasarkan table 5.1 desa dengan rumah tangga yang menggunakan jenis 

lantai bambu/kayu/papan berkualitas rendah tertinggi terdapat di desa Kemenjing 

yaitu sebesar 19 rumah tangga.  

5.1.2 RumahTangga dengan Dinding Terbuat dari Plester/Kayu/Bambu 

berkualitas Rendah 

Menurut publikasi Badan Pusat Statistika, dinding adalah sisi luar/batas 

dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain, sama halnya 

dengan lantai bangunan. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga dapat 

menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan 

kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik ekonomi 

suatu rumah tangga.  
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Gambar 5.3 Grafik Persentase Rumah Tangga dengan Dinding terbuat 

Bambu/Rumbia/Kayu berkualitas rendah 

Grafik 5.3 menunjukan persentase rumah tangga yang menggunakan 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah sebagai jenis dinding yang diperoleh dari  

Tim Nasional Percapatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan grafik 5.1 

persentasi tertinggi pada variabel rumah tangga yang menggunakan plester 

anyaman/kayu/bambu berkualitas rendah sebagai jenis dinding terdapat di 

Kecamatan Playen yaitu sebesar 10% dari total jumlah rumah tangga yang 

menggunakan plester anyaman/kayu/bambu berkualitas rendah sebagai jenis 

dinding di Kabupaten Gunungkidul. 

 

Gambar 5.4 Grafik Jumlah Rumah Tangga Tiap Kecamatan yang menggunakan plester 

anyaman/kayu/bambu berkualitas rendah sebagai jenis dinding. 
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Gambar  5.4 menunjukkan jumlah rumah tangga yang menggunakan 

dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari plester anyaman/kayu/bambu 

berkualitas rendah sebagai jenis dinding di seluruh kecamatan di Kabupaten 

Gunungkidul. Jumlah rumah tangga yang jumlah rumah tangga yang 

menggunakan dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari plester 

anyaman/kayu/bambu berkualitas rendah sebagai jenis dinding tertinggi yaitu 

berada pada Kecamatan Playen sebanyak 3072 rumah tangga, dimana di 

Kecamatan Playen terdapat 13 desa, berikut jumlah tangga yang menggunakan 

lantai dari bambu/kayu/papan berkualitas rendah di setiap desa di Kecamatan 

Playen. 

Tabel 5.2  Jumlah Tangga yang Menggunakan Lantai dari Bambu/Kayu/Papan 

Berkualitas Rendah  disetiap Desa di Kecamatan Playen. 

Kecamatan Desa Jumlah Rumah Tangga  

Playen Banyusoco 410 

Playen Plembutan 283 

Playen Bleberan 320 

Playen Getas 338 

Playen Dengok 100 

Playen Ngunut 27 

Playen Playen 145 

Playen Ngawu 52 

Playen Bandung 175 

Playen Logandeng 233 

Playen Gading 217 

Playen Banaran 435 

Playen Ngleri 337 

 

Bersasarkan table 5.2 desa dengan berikut jumlah tangga yang 

menggunakan lantai dari bambu/kayu/papan berkualitas rendah tertinggi terdapat 

di desa Banyusoco, Banaran, Getas dan Ngleri yaitu sebesar masing-masing 

sebesar 410, 435, 338 dan 337 rumah tangga. 
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5.1.3 Rumah Tangga yang Tidak Menggunakan Listrik  

 

Gambar 5.5 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Tidak Menggunakan Listrik 

Menurut buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2013 yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik, listrik 

merupakan sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber 

penerangan lainnya. Hal ini disebabkan listrik lebih praktis dan modern, serta 

tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap 

mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Gambar 5.5 menunjukan 

persentase rumah tangga yang tidak menggunakan listrik yang diperoleh dari  Tim 

Nasional Percapatan Penanggulangan Kemiskinan.  

Berdasarkan gambar 5.5 persentase rumah tangga yang tidak 

menggunakan listrik tertinggi terdapat di Kecamatan Sapto Sari dengan persentase 

sebesar 29 % dari jumlah rumah tangga yang tidak menggunakan listrik di 

Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan persentase terendah terdapat di Kecamatan 

Purwosari dengan persentase sebesar 1 % dari jumlah rumah tangga yang tidak 

menggunakan listrik di Kabupaten Gunungkidul. 
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Gambar 5.6 Grafik Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Menggunakan Listrik PLN 

 Gambar 5.6 menunjukan jumlah rumah tangga yang tidak menggunakan 

listrik  PLN di setiap Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, jumlah tertinggi 

terdapat di Kecamatan Sapto Sari yaitu sebesar 267 rumah tangga, sedangkan 

jumlah terendah terdapat di Kecamatan Purwosari dengan jumlah 11 rumah 

tangga. Kecamatan Sapto Sari memiliki 7 desa, Berikut adalah jumlah rumah 

tangga yang tidak menggunakan listrik di setiap desa di Kecamatan Sapto Sari. 

Tabel 5.3 Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Menggunakan Listrik PLN di Kecamatan 

Sapto Sari 

Desa Jumlah Rumah Tangga 

Krambil Sawit 85 

Kanigoro 56 

Planjan 16 

Monggol 81 

Kepek 26 

Nglora 0 

Jetis 3 

 

5.1.4 Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindungi 

 

Gambar 5.7 Grafik Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum tidak Terlindungi. 
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Menurut buku Indikator Kesejahteraan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2013, indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari 

kondisi kesehatan rumah tangga. Ketersediaan air bersih dan air minum suatu 

perumahan merupakan aspek cukup penting untuk menunjang kondisi kesehatan 

bagi penghuninya.  

Sumber Air minum bersih merupakan air yang bersumber dari air kemasan 

bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumer terlindungi dan mata 

air terlindungi. Menurut buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2014, sumber air minum merupakan faktor utama penentu 

kualitas air yang dikonsumsi dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan.  

Gambar 5.7 menunjukan persentase rumah tangga dengan sumber air minum tidak 

terlindungi yang diperoleh dari  Tim Nasional Percapatan Penanggulangan 

Kemiskinan. 

 Berdasarkan gambar 5.7 persentase tertinggi rumah tangga dengan sumber 

air minum tak terlindungi berada di kecamatan Tepus yaitu sebesar 13 % dari total 

rumah tangga yang sumber air minumnya tidak terlindungi di Kabupaten 

Gunungkidul.  

Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Kecamatan Tepus oleh Badan 

Pusat Statistik Gunungkidul Tahun 2015, Kecamatan Tepus terletak di zona 

selatan yang terkenal dengan deretan pegunungan seribu sehingga sebagian besar 

wilayahnya berupa lereng dan perbukitan. Sehingga Tepus menjadi daerah 

diantara barisan pegunungan selatan yang membentang dari barat ke timur selatan 

pulau jawa. Kecamatan Tepus terbagi menjadi 5 desa yaitu, Desa Sidoharjo, 

Tepus, Purwodadi, Giripanggung, dan Sumberwungu. Karena kondisi geografis 

Kecamatan Tepus berupa lereng dan perbukitan menyebabkan sulitnya sumber air 

di wilayah tersebut, maka hal ini berpengaruh terhadap sumber air minum yang 

digunakan di Kecamatan Tepus.  

Berikut adalah jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tak 

terlindungi di setiap desa di Kecamatan Tepus. 
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Tabel 5.4 Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Tak Terlindungi di 

Kecamatan Tepus 

Nama Desa  jumlah rumah tangga  

Sidoharjo 687 

Tepus 1,270 

Purwodadi 1,190 

Giripanggung 63 

Sumber Wungu 632 

 

 Bersasarkan table 5.4 jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tak 

terlindungi terdapat di Desa Tepus dan Desa purwodadi sebesar 1270 rumah 

tangga di Desa Tepus dan 1190 rumah tangga di Desa Purwodadi.  

5.1.5 Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Umum atau Tidak 

Mempunyai Jamban. 

 

Gambar 5.8 Grafik Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Jamban Bersama. 

Menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, penyediaan sarana 

jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. 

Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang 

tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk 

mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan 

kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang 

sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah 

ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Gambar 5.8 menunjukan 

persentase rumah tangga yang menggunakan jamban bersamaan atau tidak 

memiliki jamban yang diperoleh dari  Tim Nasional Percapatan Penanggulangan 
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Kemiskinan. Berdasarkan gambar 5.8 Kecamatan Gedang Sari memiliki 

persentase tertinggi yaitu 12% dari total rumah tangga yang menggunakan jamban 

umum di Kabupaten Gunungkidul, Sedangkan Kecamatan Purwosari dan 

Kecamatan Girisubo memiliki persentase terkecil yaitu 2% dari total rumah 

tangga yang menggunakan jamban umum di Kabupaten Gunungkidul.  

5.1.6 Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Masak Minyak 

Tanah/Arang/Kayu 

 

Gambar 5.9 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Masak Minyak 

Tanah/Arang/Kayu. 

Menurut publikasi Program Energi Alternatif dan Berkelanjutan di Asia 

oleh Bank dunia (2013), bahan bakar memasak rumah tangga indonesia telah 

mengalami pergeseran yang sangat dramatis selama beberapa tahun terakhir, 

sebagai hasil dari kesuksesan program konversi minyak tanah ke LPG yang 

dilaksanakan pemerintah. Akan tetapi program ini belum mampu menjangkau 

beberapa daerah miskin. Gambar 5.9 menunjukan persentase rumah tangga yang 

menggunakan bahan bakar masak non listrik dan gas yang diperoleh dari  Tim 

Nasional Percapatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan gambar 5.9 

Kecamatan Semanudan Kcematan Pojong memiliki persentase tertinggi yaitu 8% 

dari total rumah tangga yang menggunakan bahan bakar masak non listrik dan gas 

di Kabupaten Gunungkidul, Sedangkan Kecamatan Purwosari dan Kecamatan 

Purwosari memiliki persentase terkecil yaitu 2% dari total rumah tangga yang 

menggunakan bahan bakar masak non listrik dan gas di Kabupaten Gunungkidul.  
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5.2 Asumsi Cluster 

5.1 Sampel Representatif 

 Penelitian ini menggunakan sampel jumlah rumah tangga dengan kondisi 

kemiskinan di seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, karena menggunakan 

sampel di seluruh desa sehingga sampel representatifnya terpenuhi. 

5.2 Uji Multikolinearitas 

 

Gambar 5.10 Matriks Korelasi 

 Sebelum melakukan analisis kelompok perlu dilakukan pendeteksian 

multikolinearitas untuk menentukan ukuran jarak yang dapat digunakan. Jarak 

Euclidean digunakan jika variabel-variabel tidak saling berkorelasi, jika terjadi 

korelasi maka digunakan ukuran jarak Mahalanobis. Kesamaan antar objek dapat 

dilihat dari koefisien korelasi antar pasangan objek yang diukur dengan beberapa 

variabel. Jika dilihat dari matriks korelasi gambar 5.10 diatas,  bahwa menurut 

Widarjono dalam skripsi Putri (2014),  dikatakan terjadi multikolinearitas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85. Dikatakan tidak 

terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil 

atau sama dengan 0,85 atau r ≤ 0,85. Nilai korelasi semakin mendekati 1 atau -1 

maka korelasinya semakin bagus. Berdasarkan gambar 5.13 variabel yang di 

gunakan tidak memiliki nilai korelasi yang kuat sehingga tidak terjadi 

multikolieniritas antar variabel, pada penelitian ini digunakan jarak Euclidean. 

5.3 Analisis Cluster  

5.4.1 Single Linkage 

Hasil pengklasteran dengan menggunakan metode Single Linkage adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Anggota Cluster 
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Tabel 5.5 Jumlah anggota pada setiap cluster single linkage 

Cluster Jumlah Anggota 

1 105 

2 2 

3 1 

4 36 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 hasil didapatkan 4 hasil pengklasteran 

dengan jumlah anggota pada cluster 1 sebesar 105 desa, cluster 2 

sebesar 2 desa, cluster 3 sebesar 1 desa dan cluster 4 sebesar 36 desa. 

b. Anggota Cluster 

Tabel 5.6 Anggota masing-masing cluster 

Cluster Anggota 

1 

Giriharjo, Giriwungu, Girimulyo, Girikarto, Girisuko, 

Girijati, Giriasih, Giricahyo, Giritirto, Karang Duwet, 

Karang Asem, Mulusan, Giring, Sodo, Pampang, 

Grogol, Kanigoro, Nglora, Jetis, Ngestirejo, Hargosari, 

Melikan, Bohol, Pringombo, Botodayakan, Petir, 

Semugih, Karangwuni, Pucanganom, Balong, Jepitu, 

Karangawen, Tileng, Nglindur, Jerukwudel, Pucung, 

Songbanyu, Gombang, Bedoyo, Karang Asem, 

Genjahan, Sumber Giri, Kenteng, ambakromo, Sawahan, 

Umbul Rejo, Bendungan, Wiladeg, Kelor, Ngipak, 

Gedang Rejo, Ngawis, Jati Ayu, Wunung, Mulo, Duwet, 

Wareng, Pulutan, Siraman, Karang Rejek, Baleharjo, 

Selang, Wonosari, Piyaman, Gari, Banyusoco, 

Plembutan, Bleberan, Dengok, Ngunut, Ngawu, 

Bandung, Logandeng, Banaran, Ngleri, Semoyo, 

Pengkok, Beji, Bunder, Nglegi, Putat, Patuk, Ngoro Oro, 

Nglanggeran, Terbah, Mertelu, Watu Gajah, Sampang, 

Kedung Keris, Nglipar, Pengkol, Kedungpoh, Katongan, 

Pilang Rejo, Natah, Watu Sigar, Beji, Kampung, Jurang 

Jero, Kalitekuk, Pundung Sari, Rejosari, Bulurejo, 

Bendung, Candi Rejo. 

2 Sumber Wungu, Kemiri 

3 Gading 

4 

Girisekar, Giripurwo, Krambil Sawit, Planjan, Monggol, 

Kepek, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Giripanggung, 

Kemadang, Banjarejo, Pacarejo, Candirejo, Dadapayu, 

Ngeposari, Semanu, Sidorejo, Ponjong, Bejiharjo, 

Karangmojo, Kepek, Karang Tengah, Getas, Playen, 

Salam, Ngalang, Hargo Mulyo, Tegalrejo, Serut, 

Sambirejo, Tancep, Kemejing, Semin, Karang Sari, 

Sumberrejo 
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c. Karakteritik Cluster 

Implementasi karakteristik dari setiap cluster yang terbentuk adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5.7 Rata-rata variabel pada setiap cluster 

Variabel 

Rata-rata  

cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 

X1 0.580952381 2 1.5 3.277778 

X2 165.9809524 217 304 310.5 

X3 61 99 36 133.1667 

X4 1.923809524 0 4 5.055556 

X5 167.8095238 399 615.5 297.9444 

X6 501.0285714 479 921.5 974.6389 

 

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa desa pada cluster 1 

dinyatakan sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ditinjau dari sektor 

perumahan dan lingkungan sangat rendah karena hanya memiliki rata-

rata terendah pada variabel jumlah rumah tangga dengan lantai 

bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, 

variabel jumlah rumah tangga yang menggunakan dinding 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah, jumlah rumah tangga yang 

menggunakan listrik non PLN dan jumlah rumah tangga yang 

menggunakan sumber air minum tak terlindungi.  

Desa pada cluster 2 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan  rendah, 

karena hanya memiliki rata-rata terendah pada variabel jumlah jumlah 

rumah tangga yang menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah 

sebagai bahan bakar masak. 

Desa pada cluster 3 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan  ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan  sedang, 

karena hanya memiliki rata-rata terendah pada variabel , jumlah rumah 

tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar/ menggunakan 

jamban bersama, sedangkan cluster 3 hanya memiliki rata-rata tertinggi 
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pada variabel jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air 

minum tak terlindungi. 

Desa di cluster 4 merupakan desa dengan tingkat kemiskinan 

ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan tinggi karena memiliki 

rata-rata  tertinggi pada variabel variabel jumlah rumah tangga dengan 

lantai bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, 

variabel jumlah rumah tangga yang menggunakan dinding 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah, jumlah rumah tangga yang 

tidak memiliki fasilitas buang air besar/ menggunakan jamban bersama, 

variabel jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN dan 

jumlah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar/arang/minyak 

tanah sebagai bahan bakar masak.  

5.4.2 Complete Linkage 

Hasil pengklasteran dengan menggunakan metode Complete Linkage adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Anggota Cluster 

Tabel 5.8 Jumlah anggota pada setiap cluster complete linkage 

Cluster Anggota 

1 87 

2 17 

3 4 

4 36 

 

Berdasarkan Tabel 5.8 hasil didapatkan 4 hasil pengklasteran 

dengan jumlah anggota pada cluster 1 sebesar 87 desa, cluster 2 sebesar 

17 desa, cluster 3 sebesar 4 desa dan cluster 4 sebesar 36 desa. 

b. Anggota Cluster 

Tabel 5.9 Anggota masing-masing cluster 

Cluster Anggota 

1 

Giriharjo, Giriwungu, Girimulyo, Girikarto, Girisuko, 

Girijati, Giriasih, Giritirto, Karang Duwet, Mulusan, 

Giring, Sodo, Pampang, Nglora, Jetis, Ngestirejo, 

Hargosari, Melikan, Bohol, Pringombo, Botodayakan, 

Petir, Semugih, Karangwuni, Pucanganom, Karangawen, 

Tileng, Nglindur, Jerukwudel, Pucung, Songbanyu, 

Gombang, Bedoyo, Karang Asem, Sumber Giri, 
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Kenteng, Tambakromo, Sawahan, Bendungan, Wiladeg, 

Kelor, Ngipak, Gedang Rejo, Ngawis, Jati Ayu, 

Wunung, Mulo, Duwet, Wareng, Pulutan, Siraman, 

Karang Rejek, Baleharjo, Selang, Wonosari, Piyaman, 

Gari, Plembutan, Bleberan, Dengok, Ngunut, Ngawu, 

Bandung, Logandeng, Gading, Ngleri, Semoyo, 

Pengkok, Beji, Bunder, Nglegi, Putat, Patuk, Ngoro Oro, 

Nglanggeran, Terbah, Sampang, Kedung Keris, Pilang, 

Rejo, Natah, Watu Sigar, Beji, Kalitekuk, Pundung Sari, 

Rejosari, Bulurejo, Bendung. 

2 Giricahyo, Karang Asem, Grogol, Kanigoro, Genjahan, 

Umbul Rejo, Banyusoco, Banaran, Mertelu, Watu 

Gajah, Nglipar, Pengkol, Kedungpoh, Katongan, 

Kampung, Jurang Jero, Candi Rejo. 

3 Sumber Wungu, Kemiri, Balong, Jepitu 

4 

Girisekar, Giripurwo, Krambil Sawit, Planjan, Monggol, 

Kepek, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Giripanggung, 

Kemadang, Banjarejo, Pacarejo, Candirejo, Dadapayu, 

Ngeposari, Semanu, Sidorejo, Ponjong, Bejiharjo, 

Karangmojo, Kepek, Karang Tengah, Getas, Playen, 

Salam, Ngalang, Hargo Mulyo, Tegalrejo, Serut, 

Sambirejo, Tancep, Kemejing, Semin, Karang Sari, 

Sumberrejo 

 

c. Karakteristik Cluster 

Tabel 5.10 Rata-rata variabel pada setiap cluster 

Variabel 

Rata-rata  

cluster 1 cluster 2 

cluster 

3 cluster 4 

X1 0.54023 0.764706 1.5 3.277778 

X2 139.4138 321.4706 164.75 310.5 

X3 47.16092 140.7059 20.25 133.1667 

X4 1.632184 3.294118 3 5.055556 

X5 155.046 197.1765 602.25 297.9444 

X6 455.1264 718 782 974.6389 

 

Berdasarkan Tabel 5.10 terlihat bahwa desa pada cluster 1 

dinyatakan sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ditinjau dari sektor 

perumahan dan lingkungan sangat rendah, karena memiliki 4 rata-rata 

terendah pada variabel variabel jumlah jumlah rumah tangga dengan lantai 

bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, rumah 

tangga yang menggunakan dinding bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN,  jumlah 

rumah tangga yang menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai 
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bahan bakar masak dan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber 

air minum tak terlindungi.  

 Desa pada cluster 2 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan sedang, karena 

hanya memiliki rata-rata tertinggi pada dua variabel yaitu variabel jumlah 

rumah tangga yang menggunakan dinding bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah dan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar/ 

menggunakan jamban bersama.  

Desa pada cluster 3 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan  ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan  rendah, 

karena hanya memiliki satu rata-rata terendah dan satu rata-rata tertinggi. 

Jumlah terendah yaitu pada variabel jumlah jumlah rumah tangga yang 

menggunakan sumber air minum tak terlindungi. 

desa di cluster 4 merupakan desa dengan tingkat kemiskinan 

ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan tinggi karena  memiliki 

rata-rata tertinggi pada variabel jumlah rumah tangga dengan lantai 

bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, jumlah 

rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN dan jumlah rumah 

tangga yang menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai bahan 

bakar masak. 

5.4.3 Average Linkage 

Hasil pengklasteran dengan menggunakan metode Average Linkage adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Anggota Cluster 

Tabel 5.11 Jumlah anggota pada setiap cluster average linkage 

Cluster Anggota 

1 75 

2 30 

3 3 

4 36 

Berdasarkan Tabel 5.11 hasil didapatkan 4 hasil pengklasteran dengan 

jumlah anggota pada cluster 1 sebesar 75 desa, cluster 2 sebesar 30 desa, cluster 3 

sebesar 3 desa dan cluster 4 sebesar 36 desa. 
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b. Anggota Cluster 

Tabel 5.12 Anggota masing-masing cluster 

Cluster Anggota 

1 

Giriharjo, Giriwungu, Girimulyo, Girikarto, Girijati, 

Giriasih, Giritirto, Karang Duwet, Mulusan, Giring, 

Sodo, Pampang, Nglora, Jetis, Melikan, Bohol, 

Pringombo, Botodayakan, Petir, Semugih, Karangwuni, 

Pucanganom, Balong, Jepitu, Karangawen, Nglindur, 

Jerukwudel, Pucung, Songbanyu, Gombang, Bedoyo, 

Karang Asem, Sumber Giri, Kenteng, Bendungan, 

Wiladeg, Kelor, Ngipak, Gedang Rejo, Ngawis, 

Wunung, Mulo, Duwet, Wareng, Pulutan, Siraman, 

Karang Rejek, Baleharjo, Selang, Wonosari, Piyaman, 

Gari, Plembutan, Bleberan, Dengok, Ngunut, Ngawu, 

Bandung, Logandeng, Ngleri, Semoyo, Pengkok, Beji, 

Bunder, Nglegi, Putat, Patuk, Ngoro Oro, Nglanggeran, 

Sampang, Kedung Keris, Kalitekuk, Pundung Sari, 

Bulurejo, Bendung 

2 

Rejosari, Girisuko, Giricahyo, Karang Asem, Grogol, 

Kanigoro, Sumber Wungu, Kemiri, Ngestirejo, 

Hargosari, Genjahan, Tambakromo, Sawahan, Umbul 

Rejo, Jati Ayu, Banyusoco, Banaran, Mertelu, Watu 

Gajah, Nglipar, Pengkol, Kedungpoh, Katongan, Pilang 

Rejo, Natah, Watu Sigar, Beji, Kampung, Jurang Jero, 

Candi Rejo 

3 Tileng, Gading, Terbah 

4 

Girisekar, Giripurwo, Krambil Sawit, Planjan, Monggol, 

Kepek, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Giripanggung, 

Kemadang, Banjarejo, Pacarejo, Candirejo, Dadapayu, 

Ngeposari, Semanu, Sidorejo, Ponjong, Bejiharjo, 

Karangmojo, Kepek, Karang Tengah, Getas, Playen, 

Salam, Ngalang, Hargo Mulyo, Tegalrejo, Serut, 

Sambirejo, Tancep, Kemejing, Semin, Karang Sari, 

Sumberrejo. 

 

c. Karakteristik Cluster 

Tabel 5.13 Rata-rata variabel pada setiap cluster 

Variabel 

Rata-rata  

cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 

X1 0.453333333 0.8 2.666667 3.277778 

X2 125.3733333 286.6 84 310.5 

X3 42.38666667 108 52.33333 133.1667 

X4 1.386666667 3.5 0.333333 5.055556 

X5 149.9733333 230.8 359.3333 297.9444 

X6 415.8533333 747.8333 435.3333 974.6389 
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Berdasarkan Tabel 5.13 terlihat bahwa desa pada cluster 1 

dinyatakan sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ditinjau dari sektor 

perumahan dan lingkungan sangat rendah, karena memiliki 4 rata-rata 

terendah pada variabel variabel jumlah rumah tangga dengan lantai 

bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, jumlah 

rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar/ menggunakan 

jamban bersama, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air 

minum tak terlindungi dan jumlah rumah tangga yang menggunakan kayu 

bakar/arang/minyak tanah sebagai bahan bakar masak. 

Desa pada cluster 2 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan rendah, 

karenatidak memiliki variabel tertinggi dan terendah.  

Desa pada cluster 3 dinyatakan sebagai desa dengan tingkat 

kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan  sedang, karena 

memiliki dua rata-rata terendah dan satu rata-rata tertinggi. Jumlah 

terendah yaitu jumlah rumah tangga yang menggunakan dinding 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah  dan  jumlah rumah tangga yang 

menggunakan listrik non PLN, sedangkan jumlah tertinggi yaitu pada 

variabel rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tak 

terlindungi.  

 Desa di cluster 4 merupakan desa dengan tingkat kemiskinan 

ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan tinggi karena memiliki 

rata-rata  tertinggi pada variabel variabel jumlah rumah tangga dengan 

lantai bangunan menggunakan bambu/kayu/papan berkualitas rendah, 

variabel jumlah rumah tangga yang menggunakan dinding 

bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah, jumlah rumah tangga yang tidak 

memiliki fasilitas buang air besar/ menggunakan jamban bersama, variabel 

jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN dan jumlah 

rumah tangga yang menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai 

bahan bakar masak.  
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5.4.4 Perhitungan Simpangan Baku dengan Metode Single Linkage 

Dari proses pengelompokkan menggunakan metode single linkage yang 

telah dijelaskan sebelumna telah diperoleh  4 cluster. kemudian selanjutnya akan 

dilakukkan perhitungan simpangan baku dalam kelompok (sw) dan simpangan 

baku antar kelompok (sb) pada metode single linkage sebagai berikut : 

1. Simpangan baku dalam kelompok (sw) 

Sebelum menghitung nilai sw terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k. Berikut diberikan contoh perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k (sk), dengan melihat pada lampiran, berikut 

perhitungan simpangan baku cluster 1, dimana 9149,720634


ix .  

 

 

 

 

Untuk hasil keseluruhan nilai sk  sebagai berikut :  

Tabel 5.14 simpangan Baku Metode Single Linkage 

Cluster Simpangan baku 

1 66,65094852 

2 115,2801539 

3 0 

4 114,7562861 

 

Setelah mendapatkan nilai simpangan baku ke-k, maka dapat dihitung 

simpangan baku dalam kelompok sebagai berikut : 

sw = 74.17185
4

7562861,11402801539,11565094852,661

1
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2. Simpangan baku antar kelompok (sb) 

3. Berdasarkan lampiran 9 maka dapat dihitung simpangan baku antar 

kelompok (sb) dengan terlebih dahulu menghitung rataan keseluruhan 

kelompok x  sebagai berikut : 

237,5586
4

4306,28775,31333333,1997206349,149



x

 

 Setelah didapatkan nilai rataan keseluruhan kelompok maka, dapat 

dihitung nilai simpangan baku antar kelompok (sb), sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Menurut Barakbah dan Arai (2007) dalam Laraswati (2014), dari nilai 

rasio minimum σw terhadap σb dalam hal ini metode yang baik dilihatdari nilai 

rasio yang minimum, sebagai berikut :  

0.016984%100
4367.255

74.17185
%100  xx

s

s
s

B

w
 

5.4.5 Perhitungan Simpangan Baku dengan Metode Complete Linkage 

Dari proses pengelompokkan menggunakan metode complete linkage 

yang telah dijelaskan sebelumnya telah diperoleh 4 cluster. kemudian selanjutnya 

akan dilakukkan perhitungan simpangan baku dalam kelompok (sw) dan 

simpangan baku antar kelompok (sb) pada metode single linkage sebagai berikut : 

1. Simpangan baku dalam kelompok (sw) 

Sebelum menghitung nilai sw terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k. Berikut diberikan contoh perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k (sk), dengan melihat pada lampiran, berikut 

perhitungan simpangan baku cluster 1, dimana 133,1533


ix .  
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Untuk hasil keseluruhan nilai σk  sebagai berikut :  

Tabel 5.15 simpangan Baku Metode Complete Linkage 

Cluster Simpangan baku 

1 56,46608 

2 54,20968 

3 52,4238 

4 114,7563 

 

Setelah mendapatkan nilai simpangan baku ke-k, maka dapat dihitung 

simpangan baku dalam kelompok sebagai berikut : 

sw = 46396,69
4

64503,314238,5220968,5446608,561

1







n

k

Ks
n  

2. Simpangan baku antar kelompok (sb) 

Berdasarkan lampiran 9 maka dapat dihitung simpangan baku antar 

kelompok (sb) dengan terlebih dahulu menghitung rataan keseluruhan 

kelompok x  sebagai berikut : 

228,2777
4

4306,2872917,2622353,2301533,133



x

 

 Setelah didapatkan nilai rataan keseluruhan kelompok maka, dapat 

dihitung nilai simpangan baku antar kelompok (sb), sebagai berikut : 

 

   

Menurut Barakbah dan Arai (2007) adalam Laraswati (2014), dari nilai rasio 

minimum σw terhadap σb dalam hal ini metode yang baik dilihatdari nilai rasio 

yang minimum, sebagai berikut :  

0,020269%100
126,3427

69,46396
%100  xx

s

s
s

B

w
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5.4.6 Perhitungan Simpangan Baku dengan Metode Average Linkage 

Dari proses pengelompokkan menggunakan metode average linkage yang 

telah dijelaskan sebelumnya telah diperoleh 4 cluster. kemudian selanjutnya akan 

dilakukkan perhitungan simpangan baku dalam kelompok (sw) dan simpangan 

baku antar kelompok (sb) pada metode single linkage sebagai berikut : 

1. Simpangan baku dalam kelompok (sw) 

Sebelum menghitung nilai sw terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k. Berikut diberikan contoh perhitungan 

simpangan baku kelompok ke-k (sk), dengan melihat pada lampiran, berikut 

perhitungan simpangan baku cluster 1, dimana 1122,571111


ix .  

 

 

 

 

 

Untuk hasil keseluruhan nilai sk  sebagai berikut :  

Tabel 5.16 simpangan Baku Metode Average Linkage 

Cluster Simpangan baku 

1 51,47856205 

2 49,77147281 

3 33,11791504 

4 114,7562861 

 

Setelah mendapatkan nilai simpangan baku ke-k, maka dapat dihitung 

simpangan baku dalam kelompok sebagai berikut : 

sw = 62,28106
4

7562861,11411791504,3377147281,4947856205,511

1







n

k

K
n


 

2. Simpangan baku antar kelompok (sb) 

Berdasarkan lampiran maka dapat dihitung simpangan baku antar 

kelompok (sb) dengan terlebih dahulu menghitung rataan keseluruhan 

kelompok x  sebagai berikut : 

75

)1122,571111129,3333(...)1122,5711115,86()1122,5711115,137( 222

1


s

51,478561 s
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198,8143
4

4306,2876667,1555889,2295711111,122



x

 

 Setelah didapatkan nilai rataan keseluruhan kelompok maka, dapat 

dihitung nilai simpangan baku antar kelompok (sb), sebagai berikut : 

 

Menurut Barakbah dan Arai (2007) adalam Laraswati (2014), dari nilai rasio 

minimum sw terhadap sb dalam hal ini metode yang baik dilihatdari nilai rasio 

yang minimum, sebagai berikut :  

0.015122%100
4118,665

62,28106
%100  xx

s

s
s

B

w

 

5.4.7 Perbandingan Simpangan Baku 

Tabel 5.17 Perbandingan Nilai Rasio Simpangan Baku dari Ketiga Metode 

No  Metode Nilai Simpangan Baku 

1 Single Linkage 0.016984 

2 Complete linkage 0.020269 

3 Average linkage 0.015122 

 

 Berdasarkan tabel 5.17, nilai rasio simpangan baku menunjukkan bahwa 

metode average linkage memiliki kinerja paling baik diantara ketiga kelompok 

yang telah diteliti yaitu metode single linkage, complete linkage dan metode 

average linkage, Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio µw terhadap µb pada metode 

average linkage paling kecil diantara ketiga metode. 

5.4 Pemetaan 

Menurut Prahasta (2002) dalam Pamuji (2013) Sistem informasi geografis 

merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan 

logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat dipermukaan bumi. 

Taufik Kurniawan (2009) menjelaskan bahwa untuk mempermudah perancangan 

peta kemiskinan, dapat dilakukan dengan bantuan SIG. 
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 Perbandingan metode dilakukan untuk melihat metode mana yang terbaik. 

Metode yang mempunyai rasio terkecil merupakan metode terbaik. Cluster yang 

baik adalah cluster yang mempunyai homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar 

anggota dalam satu cluster (within cluster) dan heterogenitas yang tinggiantar 

cluster yang satu dengan cluster yang lain (between cluster) (Santoso dalam Laeli, 

2014).  

 

Gambar 5.12 Peta tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul menggunakkan metode 

average linkage  

Berdasarkan gambar 5.12, hasil pengelompokkan desa berdasarkan tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dengan metode average linkage berbeda 

dengan metode single linkage,  Pada metode average linkage, hasil analisis 

cluster bahwa desa-desa di Kabupaten Gunungkidul didominasi dengan tingkat 

kemiskinan tinggi yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya terdapat satu 

daerah yang memiliki tingkat kemiskinan sedang yaitu di desa Rejosari, Girisuko, 

Giricahyo, Karang Asem, Grogol, Kanigoro, Sumber Wungu, Kemiri, Ngestirejo, 

Hargosari, Genjahan, Tambakromo, Sawahan, Umbul Rejo, Jati Ayu, Banyusoco, 

Banaran, Mertelu, Watu Gajah, Nglipar, Pengkol, Kedungpoh, Katongan, Pilang 
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Rejo, Natah, Watu Sigar, Beji, Kampung, Jurang Jero dan Candi Rejo, Sedangkan 

daerah yang tingkat kemiskinannya rendah yaitu memiliki  warna oranye muda 

terdapat di desa Tileng, Gading, Terbah dan daerah dengan tingkat kemiskinan 

sangat rendah ditandai dengan warna kuning yaitu terdapat di desa Girisekar, 

Giripurwo, Krambil Sawit, Planjan, Monggol, Kepek, Sidoharjo, Tepus, 

Purwodadi, Giripanggung, Kemadang, Banjarejo, Pacarejo, Candirejo, Dadapayu, 

Ngeposari, Semanu, Sidorejo, Ponjong, Bejiharjo, Karangmojo, Kepek, Karang 

Tengah, Getas, Playen, Salam, Ngalang, Hargo Mulyo, Tegalrejo, Serut, 

Sambirejo, Tancep, Kemejing, Semin, Karang Sari dan Sumberrejo.  Berdasarkan 

hasil analisis cluster menggunakan metode average linkage, sebaiknya 

masyarakat yang tinggal di desa yang dikategorikan tingkat kemiskinannya tinggi 

dapat di perioritaskan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan di 

perioritaskan untuk mendapatkan program-program bantuin perintah agar dapat 

menanggulangi kemiskinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


