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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang 

berasal dari unsur  manusia dengan segala aktivitasnya. Arti penting sumber daya 

manusia dalam pembangunan masyarakat dapat dilihat dari relevansinya dengan 

salah satu prinsip masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan pembangunan 

masyarakat proses perubahan yang tejadi bersandar pada kemampuan prakarsa 

dan partisipasi masyarakat termasuk unsur di dalamnya. Masyarakat yang 

mempunyai mental yang sungguh-sungguh untuk berkontibusi dalam membangun 

kesejahteraan daerahnya maka akan menjadikan daerahnya sejahtera. Akan tetapi 

sebaliknya jika masyarakat tidak mempunyai semangat dalam kontribusi 

membangun kesejahteraan daerahnya maka tidak akan menjadikan daerahnya 

tersebut sejahtera. 

Sebutlah desa sebagai daerah terkecil dalam ruang lingkup kesejahteraan 

pada sebuah negara atau pemerintahan, maka desa dapat dijadikan barometer 

untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, maka dari itu, dalam UU Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui, dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan 
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bagian dari Indonesia yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga 

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri, sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan, menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan 

demikian masalah sosial yang ada di desa tidak dapat ditangani melalui program-

program parsial seperti yang selama ini dilakukan. Sebaliknya, di dalam era 

gloalisasi ini masalah sosial yang ada di desa harus di tangani melalui 

pengembangan suatu sistem kesejahteran nasional yang benar benar terpadu. 

Salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk 

menıngkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan melalui beberapa kegıatan 

antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan 

dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga 

keuangan desa, serta kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menaikkan nilai produktivitasnya. 

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diharapkan, tidak dapat 

terwujud apabila tidak dikembangkan melalui usaha kesejahteraan sosial, baik 

oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun usaha dunia usaha. Sumber 

perubahan pembaruan dalam suatu masyarakat dapat berasal baik dari dalam 

maupun dari luar masyarakat. Pada kondisi tertentu, masih banyak perubahan dan 

pembaruan yang berasal dari luar, karena kondisi kehidupannya sudah 

membutuhkan peningkatan melalui berbagai bentuk perubahan dan pembaruan. 
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Dalam upaya mewujudkan kondisi sejahtera bagi seluruh masyarakat, 

ternyata banyak dijumpai berbagai keadaan. Pada masyarakat tertentu tidak 

dijumpai hambatan, namun pada masyarakat yang lain, mereka menghadapi 

berbagai hambatan, karena adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah 

masyarakat itu tinggal. Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab 

pemerintah, namun dalam realisasinya juga perlu peran masyarakat sebagai 

partner pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud 

peran masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan sosal yaitu melalui 

organisasi soisal atau perkumpulan sosial yang dbentuk oleh masyarakat itu 

sendiri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bahkan 

yang bersifat lokal. 

Dalam hal ini, untuk upaya mensejahteraan masyarakat, pemerintah tidak 

dapat bekerja sendirian. Namun harus bekerja sama dengan lembaga lain yang 

dibentuk oleh masyarakat sendiri, salah satunya LPM yang merupakan suatu 

wadah dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam 

menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang 

kesejahteraan. 

Desa Cibeunying salah satu Desa yang berada dalam wilayah kecamatan 

Cimenyan Kabupaten Bandung. Memiliki luas lahan sekitar 363.506 hektar, yang 

terbagi sebanyak 108.41 hektar digunakan untuk lahan pemukiman, 7 hektar 

digunakan untuk lahan pertanian, 0,5 hektar digunakan untuk lahan pesawahan, 
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0,042. Pada saat ini penduduk jumlah penduduk Desa Cibeunying sekitar 28 ribu 

jiwa, yang tersebar di 27 Rukun Warga dan 134 Rukun Tetangga dengan jumlah 

keluarga miskin 20% dari jumlah penduduk.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di jabarkan diatas, maka dalam pembahasan 

ini dapat  menjadi beberapa poin sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah 

tersebut dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Cibeunying Kecamatan 

Cimenyan Kabupaten Bandung? 

2. Apa kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Cibeunying Kecamatan 

Cimenyan Kabupaten Bandung? 

3. Bagaimana hasil yang telah dicapai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Cibeunying 

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di 

atas, yaitu untuk mengetahui: 

1. Mengetahui proses pembentukan  Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) 

dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Desa Cibeunying Kecamatan 

Cimenyan Kabupaten Bandung. 

2. Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga  Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. 

3. Mengetahui hasil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam 

meningkatkan Kesejahateraan Masyarakat.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan 

dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau saran dan 

sumbangan kepada akademik maupun jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

(PMI) dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

2. Secara Praktisi 

a. Untuk Peneliti 
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Diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah wawasan 

dalam memberdayakan masyarakat. 

b. Untuk LPM 

Diharapkan menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi instansi terkait. 

Yang berkaitan dengan program  pemberdayaan masyarakat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi pemberdayaan masyarakat ini, peneliti sebelum 

mengadakan penelitian lebih lanjut menyusun menjadi sebuah karya ilmiah, maka 

langkah awal yang penulis lakukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang mempunyai topik hampir sama dengan yang akan penulis teliti. 

Pengkajian ini dimaksud untuk mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang 

mungkin telah diteliti oleh orang lain. 

Penelitian pertama, dilakukan oleh Irfan Dadi (Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sunan Gunung Djati 

Bandung) yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Desa Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, 

Kota Bandung”. Skripsi ini membahas “keterbelakangan ekonomi yang dihadapi 

umat islam Indonesia khususnya, telah menempatkannya kepada golongan 

masyarakat muslim yang lemah (miskin). Untuk merubah kondisi umat islam 

Indonesia di atas, dieperlukan adanya satu upaya yang efektif dan efisien agar 

keterbelakangan di bidang ekonomi yang diderita masyarakat, dapat segera 
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ditanggulangi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu 

adalah dengan memberdayakan kembali potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat 

islam Indonesia. 

Atas dasar asumsi diatas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dibentuk guna memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi melalui life skill 

atau keahlian hidup dan menumbuhkan semangat kerja masyarakat. Untuk itu 

bagaimanan sesungguhnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

tersebut dalam meningkatkan etos kerja masyarakat.  

Penelitian kedua, dilakukan oleh Muhammad Galuh K P (Fakultas 

Dakwah dan Komuikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD) dalam 

meningkatkan kesejahteraan Sosial di Desa Krambilsawit, Kecamatan  Saptosari, 

Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta”.  Skripsi ini membahas 

“Dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ada dua, yang pertama 

pembangungan fisik yaitu, pembangunan sarana dan prasarana seperti akses jalan 

untuk mempermudah masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, kemudian yang 

kedua pembangunan non fisik, yaitu pengembangan masyarakat dengan 

mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas hidup 

masyarakat. 

Penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Atin Agam Pratiwi (Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang 

berjudul Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan Desa 

dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Skripsi ini membahas 
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mengenai pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya untuk 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. 

Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. 

Dalam perkembangan muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk 

lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses 

kehidupan suatu kelompok sosial. Dan lembaga kemasyarakan mempunyai peran 

untuk upaya mensejahterakan masyarakat. 

Peran dıambıl darı ıstılah teater dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kata-kata kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang 

dilakukan pada setiap keadaan dengan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan 

diri kita dengan keadaan. (Wolfan, 1992:10). Dan definisi peran menurut 

Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). 

 Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam 

karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajian atau tanggung jawab yang telah 

diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tesebut 

merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan 

berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala 

pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap anggota 

atau pegawainya. Sedangkan, menurut Soleman B. Tanoe (1986:23) yang 

dimaksud dengan peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan 
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menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditunju kkan 

pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti organisasi atau lembaga. 

Lembaga menurut Adelman dan Thomas (2001:1) adalah suatu bentuk 

interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. 

Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi intitusi yang lebih 

rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang menghususkan 

apa yang disebut aturan main (the rules of the game). Ketiga, mencakup 

pengaturan yang bersifat konstraktual yang digunakan dalam proses transaksi. 

Ketiga tingkatan intitusi atau lembaga di atas menunjuk pada hirarki mulai dari 

yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling kongkrit, dimana lembaga yang 

lebih rendah berpedoman pada lembaga yang lebih tinggi. 

Menurut Kartodiharjo et Al (2000:25), lembaga adalah intrument yang 

mengatur hubungan antar individu. Lembaga juga berarti seperangkat ketentuan 

yang mengatur masyarakat yang telah mendefisinikan bentuk aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak istimewa yang telah 

diberikan serta tanggung jawab yang harus dilakukan. 

Konsep lembaga atau kelembagaan sudah banyak dibahas dalam sosiologi, 

antropologi, politik, psikologi, dan ilmu hukum. Dalam bidang sosiologi dan 

antropologi lembaga banyak ditekankan pada norma, tingkah laku, maupun adat-

istiadat. Dalam ilmu politik lembaga banyak ditekankan pada aturan main, 

kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Dalam ilmu psikologi menegaskan 

pentingnya lembaga dari sudut pandang tingkah laku manusia. Sedangkan dari 



10 
 

 

ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrumen dan 

litigasinya (Djogo, dkk, 2003). 

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang 

berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua 

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sedangkan 

menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan adalah upaya meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

mewujudkan jati diri secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri 

secara mandiri baik ekonomi, sosial, agama dan budaya. 

Lebih lanjut Kartasasmita (1995:95) mengemukakan bahwa upaya 

memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan 

masyarakat memilik potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari 

kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi 

kemandirian tiap individu perlu untuk diperdayakan. Proses pemberdayaan 

masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu. Yang 

kemungkinan meluas kepada keluarga, serta kelompok masyaakat baik di 

tingkat lokal maupun nasional. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, 

menyediakan pra sarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). 

Maupun sosial (sekolah dan fasilitas kesehatan) yang dapat diakses oleh 
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masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang 

akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga 

pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan 

perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber 

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan 

pasar.  

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan 

masyarakat yang lemah. Dalam proses pemerdayaan harus dicegah jangan 

sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam 

menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada 

yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan ekploitasi atas yang lemah. 

 Dalam hal ini untuk melakukan pemberdayaan menggunakan teori 

mobilisasi sumber daya. yang pada umumnya teori mobilisasi ini adalah sebuah 

tindakan kolektif dalam masyarakat atau kelompok yang ingin berusaha untuk 

menyelesaikan permasalahan hidup khususnya dalam hal perekonomian. 

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah 

dan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yakni untuk saling berhubungan 

dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu 

sendiri. Kehidupan masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki 
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tingkat sosial yang berbeda dan latar belakang ekonomi yang tidak sama. 

Masyarakat dapat hidup apabila memiliki kemampuan untuk berdampingan 

dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintah yang adil 

bagi seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong Djopari dkk, (2008:211) 

mengemukakan bahwa “Pemerintah adalah organisasi dalam mana diletakkan hak 

untuk melaksanakan kekuasaan bedaulat atau tertinggi”. 

Koentjadiningrat (2002:144)  menyebutkan bahwa masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Ditambahkan 

oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang 

swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut 

anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi 

berikutnya. 

Kata peran tidak dapat dipisahkan dengan status atau kedudukan, maka 

terkait dengan LPM sebagai salah satu lembaga yang dibentuk atas prakarsa 

masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dengan memiliki kedudukan yang 

strategis dalam menjalankan tugasnya yang berperan ketua, wakil, sekretaris dan 

bidang-bidang yang terdapat di LPM tersebut.  

Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga 

kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, untuk masyarakat, merupakan wahana 

partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan 

untuk meningkatnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
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dalam wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, meningkatnya partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber 

Daya Manusia (SDM) untuk mensejahterakan masyarakat. 

Menurut Bambang Trisantoro Soemantri (2011:20) Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana 

pembangunan secara pastisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong 

masyarakat, melaksakanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal tersebut 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 91 yang 

membahas mengenai Desa. 

Sedangkan fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah penanaman dan pemupukan rasa 

persatuan dan kesatuan masyarakat desa/Desa.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan, pada Pasal 1 dijelaskan, kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

Menurut Gertude Wilson, kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang 

diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang. Kesejahteraan sosial 

menurut Walter Fiedlander adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan 
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pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk 

mencapai standar hidup dan kesehatan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung. Alasan lokasi ini dipilih karena beberapa hal. Pertama, 

lokasi ini dipandang representatif untuk mengungkap data-data yang akan di 

teliti. Kedua, tersedianya sumber data yang diperlukan untuk mengungkap 

permasalahan penelitian.   

Teori Mobilisasi Sumber 

Daya 

Kelompok-kelompok 

masyarakat 

Proses 

Pembentukan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Tujuan Kolektif 

Gambar 1.1 

Teori Green 
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2. Metode penelıtıan  

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Whitney (1960:160), metode deskriptif adalah pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode deskriptif 

ini  digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan 

cermat. Metode deskriptif bukan hanya menjabarkan (analitis), akan tetapi 

juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga 

mengorganisasikan. Metode deskriptif menitik beratkan kepada observasi dan 

suasana alamiah. 

Selain itu, memiliki kelebihan fleksibilitas yang tinggi bagi penelitian 

ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Serta adanya sifat realitas 

(komunikasi) yang mengandung kebenaran bersifat relatif. 

3. Jenis data  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Bogan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan 

bahwa metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data derskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.  
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Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan 

berdasarkan pengalaman penelitianya dan metode kualitatif dapat memberikan 

rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh 

metode kuantitatif. Karena pada metode ini penelitian membuat suatu 

gambaran kompleks studi pada situasi yang dialami (creswell, 1998:15). 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data pokok yang diperoleh dari 

pengamatan dan wawancara langsung  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari 

kepustakaan, dokumen, artikel, jurnal dan berbagai jenis data lain yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, ada tiga teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data. 

Adapun teknik pengumpulan data tersebut, yakni: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Karena di perlukan ketelitian dan kecermatan 
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dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar 

catatan, alat–alat perekam elektronik dan sebagainya sesuai dengan 

kebutuhan. (Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 2013:84). 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara beberapa orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari tujuan 

tertentu (Mulyana, 2006 : 180). Penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dikarenakan dengan cara wawancara peneliti akan langsung 

terbuka kepada semua objek penelitian, selain itu juga dapat menambah 

kedekatan antara peneliti dengan objek penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen yang berupa foto, buku, catatan, arsip surat-surat, 

majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Sehingga 

menjadikan dokumen tersebut sebagai bahan perbandingan atas realita 

data dan informasi yang telah dihasilkan dari penelitian. 

6. Teknik analisa data  

Analisis data dilakukan sebagai langkah kongkrit selanjutnya, setelah 

data dari lapangan telah terkumpul. Analisis data juga bertujuan untuk 

mengolah, dan mengintrepretasikan hasil pengolahan data berikut 

kesimpulannya. 
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Adapun dalam teknis menganalisa data dalam penelitian ini, yakni 

melelui tahapan penyajian data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan.   

a. Penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus 

bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Muhammad Idrus, 

2009:151). Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh 

selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga 

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 

b. Klarifikasi Data 

Klarifkasi data merupakan proses penjelasan dan penjernihan suatu 

data. Adapun data yang diklarifikasi adalah: 

1) Data tentang proses pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kabupaten 

Bandung. 

2) Data tentang kegiatan masyarakat LPM dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan, 

Kabupaten Bandung. 

3) Data mengenai hasil pemberdayaan masyarakat di Desa Cibeunying 

Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data 

selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, 

penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman 

peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering 

digambarkan sejak awal, bahkan ketika peneliti menyatakan telah 

memproses secara induktif. 

 


