
 

 

  ABSTRAK  

Tini Supartini: Peran Dewan Kesejahteraan dalam Memberdayakan Masyarakat 

Desa di Kampung Cikopo Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut 

Pada dasarnya, DKM hanya bertugas untuk mengurusi keperluan masjid 

saja, namun yang menarik dalam penelitian ini adalah keterlibatan DKM dalam 

masalah sosial masyarakat. Keterlibatan DKM dalam membantu menyelesaikan 

salah satu permasalahan yang ada di masyarakat, adalah dengan cara mendirikan  

program-program yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat. 

Adapun masalah yang ada di masyarakat yang di maksud ini adalah permasalahan 

ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan teori perangkat peran milik Robert K. Merton. 

Dimana teori perangkat peran ini merupakan teori yang masih berkaitan dengan 

stuktural fungsional, tapi pada dasarnya teori perangkat peran ini menjelaskan 

mengenai seseorang yang memiliki beberapa peran dalam statusnya. Seperti 

halnya pada DKM Masjid Miftahusa’adah, statusnya sebagai seorang Ketua DKM 

tidak hanya menjalankan peran untuk urusan masjid saja, tapi juga ia 

memanfaatkan statusnya sebagai tokoh masyarakat untuk berperan 

memberdayakan masyarakat. 

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, 

dengan desain penelitian menggunakan data deskriptif. Untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara yang mendalam dengan 

Ketua DKM dan pengurus dari program yang dijalankan oleh DKM. Selain itu 

juga menggunakan metode observasi berperan serta (participant obseration), serta 

memanfaatkan dokumen-dokumen dari pengurus DKM dan juga studi 

kepustakaan, dan lain-lain. 

Hasil penelitian atau temuan-temuan dalam penelitian skripsi ini 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki status sebagai Ketua DKM, 

ternyata tidak hanya menjalankan perannya dalam wilayah keagamaan dan masjid 

saja, tapi juga mampu menjalankan sebuah peran yang berkaitan dengan masalah 

sosial, khsusnya dalam masalah ekonomi masyarakat. Untuk menyelesaikan 

masalah ini, maka DKM mendirikan program-program khusus untuk masyarakat. 

Berdirinya program-program ini memberikan dampak positif tehadap kehidupan 

sosial terutama dalam bidang ekonomi mereka. Namun meskipun program ini 

bertujuan untuk kehidupan masyarakat, tapi hambatan yang membentur pada 

program ini justru datang dari masyarakatnya itu sendiri. 

Meskipun hambatan tersebut bukan dari pihak lain, tapi setidaknya 

permasalahan seperti itu  bisa segera di tanggulagi. Dalam perjalanannya, program 

yang diselenggarakan oleh DKM ini medapat dukungan dari pihak lain, yaitu dari 

pihak perhutani. Dukungan ini bertujuan untuk bersama-sama membangun dan 

memandirikan masyarakat, membantu meningkatkan penghasilan mereka dalam 

hal ekonomi. Karena jika perekonomian masyarakat terpenuhi, maka masyarakat 

dengan sadarnya aka menjaga lingkungan hidup mereka. 

 


