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Masyarakat miskin adalah merupakan suatu permasalahan yang bersifat 

multidimensi. Untuk mengatasi permasalahn ini kiranya sangat diperlukan sekali adanya 
upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

Untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin 
yang ada di Kabupaten Banjarnegara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 
berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara membuat berbagai macam 
program. Program-program tersebut terdapat di berbagai macam bidang yaitu bidang 
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pertanian. Salah satu sektor yang 
paling gencar untuk dibenahi dan dimajukan adalah di bidang pendidikan. Program 
Pendidikan di Banjarnegara direalisasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dan menjadikan masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pendidikan yang 
berguna untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi keterbelakangan 
masyarakat di Banjarnegara. 

Berkaitan dengan realisasi Program Pendidikan di Banjarnegara, maka 
penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yang didasarkan 
atas studi kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana realisasi 
program, kendala-kendala yang dihadapi, upaya apa saja yang dilakukan untuk 
mengatasi berbagai kendala yang ada, dan hasil realisasi Program Pendidikan dalam 
rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Program Pendidikan dalam 
rangka penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah telah 
memadai (berhasil). Program Pendidikan berhasil menjaring banyak anak untuk 
berpartisipasi dalam pendidikan dan membangkitkan semangat dan kesadaran para orang 
tua siswa dan siswa itu sendiri  akan  pentingnya  pendidikan.  Adanya  Beasiswa  Siswa  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, dan bantuan sukarela dari masyarakat Kabupaten 
Banjarnegara untuk menyumbangkan dana yang dialokasikan untuk pendidikan di badan 
amal dan zakat turut sangat membantu terwujudnya pendidikan yang lebih maju di 
Kabupaten Banjarnegara. 

Realisasi Program pendidikan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 
dan menyingkirkan keterbelakangan masyarakat yang ada di Kabupaten Banjarnegara. 
Dalam mencapai keberhasilan realisasi Program Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara 
melibatkan partisipasi dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan 
pendidikan menjadi jauh lebih baik dan berkualitas. 
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