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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja pada saat ini sudah mulai melupakan jati dirinya, terbukti dengan 

banyak beredarnya remaja yang lebih mementingkan pengikut dalam suatu media 

sosial dengan melakukan tindakan bodoh. Hal ini terjadi karena remaja 

merupakan masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa di mana 

anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang (Setiana, 2015:105). 

Masa peralihan ini lah yang akan menjadikan remaja melihat bagaimana 

dirinya ketika dewasa nanti, perkembangan remaja hari ini cenderung terlalu 

cepat, sehingga ada pemendekan masa muda menuju dewasa khususnya di 

belahan bumi selatan. Tyska (dalam Faturochman, dkk., 2012: 119-120) 

berpendapat bahwa anak muda di dunia Barat sedang mengalami perpanjangan 

masa muda karena anak-anak muda sekarang cenderung menghabiskan waktu 

yang lebih lama untuk mengenyam pendidikan formal, memiliki pekerjaan paruh 

waktu, dan masih tergantung pada orang tua. Di sisi lain, anak muda di belahan 

bumi selatan mengalami periode masa muda yang diperpendek karena banyak 

yang harus menjadi pekerja anak, terkurung dalam kemiskinan dan memiliki 

kesempatan pendidikan yang terbatas. Mengindikasikan bahwa kekurangan dalam 

hal pendidikan dapat membuat seseorang lebih cepat dewasa dan membuang masa 

muda nya. 
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Tentunya hal ini akan menjadi seuatu permasalah besar, apabila 

dihubungkan dengan Negara Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi bonus 

demografi di 2020-2030, di mana jumlah penduduk usia produktif yang sangat 

banyak. Menurut Saichudin (2015) Bonus Demografi atau sering juga di sebut 

keuntungan demografi merupakan fase di mana jumlah penduduk produktif (15-

64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 

dan 65 tahun ke atas). Jika dihubungkan dengan pendapat Tyska tentang 

pemendekan masa muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan lebih banyak, 

maka di pandang perlu jika remaja mendapatkan suatu bimbingan untuk berdaya. 

Karena, suatu keharusan untuk dapat membantu remaja menemukan apa yang di 

inginkan oleh mereka di masa depan. 

Dapat di lihat bahwa permasalahan yang menjadi konteks utama dari 

masyarakat adalah keinginan mereka untuk berubah, memilih untuk lebih modern 

dan terbuka pada perubahan, masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di 

daerah-daerah tidak sedikit yang masih menolak suatu pembaharuan, kemudian 

kurangnya pendidikan yang masuk terhadap mereka yang menimbulkan suatu 

permasalahan yang lebih dalam, seperti semakin banyak masyarakat buta huruf, 

kemudian usia muda yang di tuntut untuk dewasa lebih cepat, dan meninggalkan 

masa remajanya hanya untuk bekerja tanpa mengetahui bahwa ada yang lebih 

dalam kehidupan. 

Masa remaja adalah masa yang penuh dengan tantangan untuk melatih 

kemampuan diri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi 
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dalam kehidupan secara nyata dan mengembangkan karakter yang ada pada 

dirinya. Vanden Bos (2007) dalam Faturochman, dkk. (2012:138) karakter adalah 

totalitas atribut individual dan ciri sifat kepribadian, meliputi ciri moral, social dan 

sikap religiositas. Maka dalam membantu hal tersebut di perlukan ada perhatian 

dan bimbingan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mencapai 

kedewasaan. Menurut Wilis (2010:1) perkembangan menuju kedewasaan 

memerlukan perhatian kaum pendidik secara bersungguh-sungguh. Dalam hal ini 

tentunya tidak hanya peran dari sekolah tapi dari semua pihak yang berhubungan 

langsung agar dapat membimbing dan memperhatikan perkembangan remaja 

khususnya karakter mereka. 

Perkembangan karakter merupakan pengembangan yang bertahap dalam 

membentuk sikap, mental dan akhlak. Menurut Faturochman, dkk,.(2012: 138) 

membangun karakter adalah proses mengukir jiwa, sehingga terbentuk jiwa yang 

unik, menarik dan lain daripada yang lain. Dalam perkembangan karakter ini hal 

yang akan menjadi factor utama adalah lingkungan, pengalaman dan bimbingan 

dari pendidik. Tentunya dengan terbentuknya karakter yang positif dapat 

membantu para remaja dalam mensejahterakan diri yang nantinya dapat 

direalisasikan pada kehidupan untuk bertahan hidup dan bersikap tenang dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Sehingga perkembangan karakter dari masa muda menuju dewasa dapat 

menghasilkan pemikiran yang lebih dewasa atau prinsip pendidikan orang 

dewasa. Menurut Lindeman (dalam Faturochman, dkk., 2012:139) 
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menggambarkan karakteristik pembelajar dewasa sebagai berikut : (1) orang 

dewasa termotivasi untuk belajar bila terkait dengan kebutuhan dan ketertarikan 

pribadinya; (2) orientasi orang dewasa untuk belajar adalah berpusat pada 

kehidupan; (3) pengalaman merupakan sumber belajar yang kaya bagi pembelajar 

dewasa; (4) orang dewasa memiliki kebutuhan mendalam untuk mengarahkan diri 

sendiri; dan (5) perbedaan antar-individu meningkat berdasarkan bertambahnya 

usia. Berdasarkan karakteristik tersebut maka proses pembelajaran yang cocok 

adalah pemberdayaan masyarakat, berbasis keahlian hidup dan memberdayakan 

diri dan masyarakat yang lain.  

Hal ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat baik yang dilakukan oleh 

suatu yayasan bernama Yayasan Berdaya Kreatif di daerah Kabupaten Garut yang 

begerak di bidang pemberdayaan masyarakat, di mana dari program-program 

yang ada di yayasan tersebut mendukung gerakan Indonesia berdaya, membantu 

masyarakat daerah dalam menemukan potensi yang ada pada diri dan alam 

mereka. Tidak hanya itu yayasan ini juga membantu masyarakat yang 

dikategorikan tidak mampu di daerah yang menjadi daerah binaan yayasan 

tersebut, juga membantu korban terdampak banjir bandang di Garut serta bekerja 

sama dengan panti-panti asuhan untuk membentuk remaja yang berkemanuan 

untuk berkembang dan memperoleh apa yang mereka inginkan. 

Maka dari hal itu akan menemui hasil yang positif jika terdapat peningkatan 

sumber daya manusia untuk membantu terciptanya masyarakat yang sejahtera dan 

juga siap terjun dalam membangun bangsa, tentunya apa yang diharapkan dari 
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adanya bonus demografi tahun 2020-2030 dengan banyaknya usia produktif dapat 

meningkatkan kesiapan para remaja dalam menghadapi permasalahan baik dari 

kurangnya pendidikan dan kemiskinan. 

Maka dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

program yang dilakukan oleh Yayasan Berdaya Kreatif dalam membantu 

masayarakat khususnya para remaja yang memiliki latar belakang keluarga tidak 

mampu, korban terdampak banjir dan remaja yang berada di panti asuhan dalam 

memberikan pembelajaran tentang pendidikan umum dan pelatihan soft skill  

untuk membantu mereka merencakan apa yang menjadi keinginan mereka melalui 

program Akademi Berdaya. Sehingga penulis mengambil judul dari permasalahan 

diatas; “Perbedayaan Remaja Melalui Program Akademi Berdaya” yang 

dilakukan oleh Yayasan Berdaya Kreatif. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik sebuah rumusan 

masalah yaitu : bagaimana gerakan pemberdayaan remaja melalu program 

akademi berdaya ? kemudian rumusan masalah diatas akan di uraikan kedalam 

pertanyaan penelitian yang menjadi fokus peneliti diantaranya : 

1. Bagaimana proses yang dilakukan Yayasan Berdaya Kreatif dalam 

memberdayakan remaja melalui program Akademi Berdaya ? 

2. Bagaimana metode dan program yang dilakukan Yayasan Berdaya 

Kreatif dalam memberdayakan remaja melalui program Akademi 

Berdaya ? 



6 

 

 

3. Bagaimana gerakan yang dilakukan Yayasan Berdaya Kreatif dalam 

memberdayakan remaja melalui program Akademi Berdaya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitaian ini, berfokus pada 

identifikasi permasalahan, yakni : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan Yayasan Berdaya 

Kreatif melalui program akademi berdaya untuk memberdayakan 

remaja; 

2. Untuk mengetahui metode dan program pelaksanaan yang dilakukan 

Yayasan Berdaya Kreatif melalui program akademi berdaya untuk 

memberdayakan remaja. 

3. Untuk mengetahui gerakan pelaksanaan yang dilakukan Yayasan 

Berdaya Kreatif melalui program akademi berdaya untuk 

memberdayakan remaja. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam secara khususnya dan umumnya untuk semuanya dalam 
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proses memberdayakan sumber daya manusia, serta menambah pengetahuan 

tentang pemberdayaan manusia. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaku 

pemberdayaan baik itu suatu lembaga ataupun masyarakat. Dalam upaya 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya remaja kearah yang 

lebih positif. 

E. Landasan Pemikiran 

1. Hasil Penelitian sebelumnya 

Dalam memulai suatu penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengkaji 

beberapa hasil penelitian yang hampir sesuai dengan apa yang telah penulis teliti. 

Sehingga dapat memberikan gambaran tentang suatu proses penelitian yang 

mempunyai topik penelitian yang sama dengan yang penulis teliti. 

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang hampir serupa 

dan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain : 

a. Yosep Abdul Fatah M, 2015, dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 

dengan judul “Pemberdayaan Sumber Daya Insani Melalui Pendidikan 

dan Pelatihan Kewirausahaan“. Dalam Skripsi ini membahas tentang 

analisis strategi dan proses tentang keberhasilan LKP Inkubator Mandiri 
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dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan 

kewirausahaan dan pelatihan keterampilan khusus. 

b. Whena Devi Adriyani, 2017, dari Universitas Negeri Yogyakarta 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dengan judul “Pemberdayaan Remaja 

Putus Sekolah Melalui Pelatihan Keterampilan Tata Rias dalam Upaya 

Mendorong Kemandirian Remaja Binaan di Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”. Dalam Skripsi ini menjelaskan 

tentang pelaksanaan program pelatihan keterampilan tata rias di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan 

pendukung dari keberhasilan terlaksananya program keterampilan tata 

rias karena terdapat pelatih-pelatih yang kompeten di bidang tata rias 

dan perlengkapan yang memadai. 

c. M. Eko Wahyu Chuncoro, 2011, dari Universitas Negeri Semarang 

jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dengan judul “Pemberdayaan 

Pemuda Pengangguran melalui Pelatihan Kecakapan Hidup (life skills) 

Ternak Kelinci di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten 

Kendal”. Metode yang di gunakan teori praktek di mana praktek lebih 

banyak dari pada teori. Dalam skripsi ini membahas tentang peningkatan 

keterampilan hidup remaja Desa Botomulya dalam merintis ternak 

kelinci yang dapat meningkatkan taraf ekonomi dan menguragi jumlah 

pengangguran pada masyarakat. 
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d. Nofi Zanifah, 2013, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, dengan judul 

“Pemberdayaan Remaja Melalui Media Audio Visual di Yayasan 

Kampung Halaman Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas tentang 

proses pemberdayaan remaja di Yayasan Kampung Halaman untuk 

menghasilkan remaja yang mampu melihat dunia secara lebih luas dan 

membuka wawasan untuk menyelesaikan tantangan kehidupan, juga 

membuat para remaja lebih percaya diri dan mendapatkan penilaian 

lebih positif dari masyarakat lain, serta beberapa hal yang mendukung 

program dari Yayasan ini adalah antusiasme dari para remaja untuk 

melatih skill dalam menghadapi kehidupan. 

e. Novita Rohmah, 2014, dari Universitas Brawijaya jurusan Sosiologi, 

dengan judul “Pemberdayaan Remaja Terlantar sebagai Upaya 

Pembentukan Kemandirian (Studi Evaluasi di Pelayanan Sosial Remaja 

Terlantar (PSRT) Blitar)”. Dalam skripsi peneliti menggunakan metode 

ACTORS Sarah Cook dan Steve Macaulay, di mana membahas tentang 

penanaman rasa percaya diri pada remaja (self confidence), pengakuan 

diri (self respect), dan kemandirian (self reliance). Namun pada 

pelaksanaannya masih belum maksimal karena  singkatnya waktu 

pendidikan yang ditempuh para remaja mengakibatkan kurangnya 

penguasaan keterampilan yang di dapat, dan menghasilkan program 

baru berupa Kartu Kendali Remaja Terlantar (KKRT) dalam 

mengendalikan atau menjaga remaja dari stigma negatif masyarakat. 
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f. Ayu Triana, 2017, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul 

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Desain Grafis 

Di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok”. Dalam Skripsi ini 

membahas tentang program Rumah Gemilang Indonesia dalam 

memberdayakan masyarakat khususnya remaja dengan pelatihan desain 

grafis dengan hasil yang sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang 

dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi. 

Dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dari penelitian 

sebelumnya, salah satunya dari program yang dilakukan dalam 

memberdayakan remaja, dimana kebanyakan dari penelitian sebelumnya 

berfokus pada pembinaan remaja putus sekolah atau remaja terlantar, juga 

dari segi metode yang di gunakan dan tuntutan hasil dari pemberdayaan itu 

sendiri, pada penelitian sebelumnya sudah ada tujuan tertentu yang mesti di 

capai atau satu kemampuan khusus yang harus di miliki oleh remaja. 

Sedangkan pada penelitian yang sedang di teliti ini lebih mengedepankan 

tentang pemberdayaan remaja pada desa-desa yang telah bekerja sama 

dengan yayasasan dan juga panti-panti asuhan, dan dari apa yang diberikan 

kepada para remaja adalah kemampuan di segala bidang yang di inginkan 

remaja tersebut. 
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2. Landasan Teoritis 

a. Pemberdayaan 

Pemberdayaan secara bahasa berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan, kemampuan atau upaya. Maka dalam pemberdayaan yang 

menjadi factor utama adalah peningkatan kapasitas yang memiliki 

kekuatan, kemampuan dan upaya yakni sumber dari daya itu sendiri 

yaitu manusia, dengan mendorong dan memotivasi kesadaran untuk bisa 

berdaya yang merupakan potensi alami dari manusia. Secara istilah 

pemberdayaan atau empowerment ditujukan untuk membantu klien 

memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan 

tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam 

melakukan tindakan (Nasdian, 2014 : 89). Hal ini dilakukan dalam 

proses peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri terhadap 

kemampuan atau potensi untuk berdaya. 

Pandangan lain mengatakan bahwa pemberdayaan secara 

konseptual intinya membahas individu ataupun kelompok dalm hal ini 

masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan 

membuat masa depan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 

Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran secara penuh dalam 

membentuk keinginannya. 
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Dari uraian tersebut pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 

peningkatan kapasitas masyarakat untuk merubah diri, tentunya dari hal 

negatif ke hal positif yang dapat membantu  masyarakat dalam 

meringankan beban hidup, termasuk mengubah masyarakat tradisional 

menjadi masyarakat modern. Membuka peluang untuk melihat masa 

depan yang cerah dan selalu berfikir positif dalam melakukan sesuatu. 

Pemberdayaan masyarakat juga sering di sebut sebagai 

pengembangan masyarakat di mana secara lebih tepatnya di sebut 

sebagai pengembangan sumber daya manusia yang di mana fokus 

utamanya adalah membantu masyarakat menemukan potensi yang 

tersembunyi atau merubah seseorang untuk lebih mandiri dan peduli 

terhadap diri sendiri dan sesama. 

Menurut Machendrawaty dan Safei (2001) bahwa secara teknis 

istilah pemberdayaan dapat di samakan atau di serupakan dengan 

pengembangan. Bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipertukarkan. 

Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas pilihan 

masyarakat dalam melihat dan menentukan apa yang bermanfaat bagi 

dirinya. Sehingga nantinya masyarakat sendiri yang menentukan 

kualitas dirinya. 

Sanders (1958) dalam Nasdian (2014) menyebutkan bahwa 

pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dapat di sebut dalam 

empat  pandangan : 
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1) Proses 

Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan proses 

berkesinambungan sepanjang hidup seserorang (on going 

process). Hogan (2000) dalam Adi (2008) melihat proses 

pemberdayaan sebgai sesuatu yang terus berubah dan berjalan 

sepanjang usia manusia yang di peroleh dari pengelaman 

mereka dan bukan proses yang berhenti pada suatu masa. 

Hogan (2000) dalam Adi (2008) menggambarkan proses 

pemberdayaan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima 

tahapan : 

a) Menghadirkan kembali pengalaman memberdayakan 

dan tidak memberdayakan; 

b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan  

dan penidakberdayaan; 

c) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek; 

d) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk 

melakukan perubahan; 

e) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan 

mengimplementasikannya. 
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   Gambar 1. Siklus Pemberdayaan  

  

Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses bergerak 

dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan 

tertentu ke tahap-tahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan 

dan perubahan. 

2) Metode 

Nasdian (2014) pemberdayaan sebagai suatu metode 

merupakan metode pelengkap bagi pengembangan masyarakat. 

Misalnya metode yang di gunakan pemerintah dengan memberi 

imbalan dan perubahan melalui pendidikan. Intinya penekanan 

Menghadirkan kembali 

pengalaman memberdayakan 

dan tidak memberdayakan 

Mendiskusikan alasan 

mengapa terjadi 

pemberdayaan  dan 

penidakberdayaan 

Mengidentifikasi basis 

daya yang bermakna 

untuk melakukan 

perubahan 

Mengembangkan rencana-

rencana aksi dan 

mengimplementasikannya 

Mengidentifikasi suatu 

masalah atau proyek 

Sumber : Hogan, 2000 dalam Adi, 2008. 
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pada tujuannya, karena metode merupakan suatu cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Sedangkan menurut Sholeh (2014) bahwa pemberdayaan 

atau pengembangan sebagai sebuah metode berfokus pada 

upaya-upaya untuk menolong anggota masyarakat yang 

memiliki minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi 

kebutuhan secara bersama-sama, untuk selanjutnya 

merumuskan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan 

bersama guna memenuhi kebutuhan tersebut. Karena tujuan 

dari pemberdayaan pada hakekatnya adalah meningkatkan 

kualitas hidup. Dalam pengimplementasian pengembangan 

masyarakat sering di kaitkan dalam bentuk : 

a) Proyek-proyek pembangunan kesejahteraan sosial yang 

memungkinkan masyarakay memperoleh dukungan 

dalam memenuhi kebutuhan; 

b) Kampanye dan aksi sosial. 

Pengembangan masyarakat di sebut sebagai metode yakni 

dalam keinginan untuk mencapai tujuan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat dicapai. 

Dengan kata lain bisa di sebut bahwa pengembangan 

masyarakat sebagai suatu metode adalah dalam hal penekanan 

untuk mencapai tujuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 
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pemberdayaan sebagai metode adalah untuk membangun 

keberdayaan masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang 

beruntung atau bagi mereka yang berada di bawah garis 

kemiskinan. 

Dalam metode juga memiliki berapa tahapan yang 

digunakan untuk di jadikan sebgai landasan dalam 

perkembangan remaja, khusus terhadap pendidikan remaja teori 

konstruktivisme modern oleh Vygotksy dibagi dalam tiga tahap 

yaitu: 

a) Tahap Zona Perkembangan (Zone of Proximal 

Development (ZPD)) 

Suatu ide bahwa anak usia dini belajar konsep paling 

baik apabila konsep itu berada dalam zona perkembangan 

terdekat mereka. Artinya, suatu jarak antara keterampilan 

yang sudah dimiliki oleh anak dengan keterampilan baru 

yang diperoleh dengan bantuan dari orang dewasa 

(adult/caregiver/orang tua/guru) atau orang yang terlebih 

dahulu menguasai keterampilan tersebut (knowledgeable 

person/peer/siblings). Zone of Proximal Development 

dihadirkan di tengah lingkungan dengan fitur yang sekaya 

mungkin sehingga memberikan kesempatan melimpah bagi 

anak untuk membangun konsep dan internalisasi 
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pemahaman dalam dirinya tentang berbagai hal sehingga 

anak memperoleh rangsangan yang kuat untuk mempelajari 

suatu konsep bagi pemahamannya dengan cara terbaik. 

b) Tahap Pemagangan Kognitif atau cognitive apprenticeship. 

Adalah suatu istilah untuk proses pembelajaran di mana 

guru menyediakan dukungan kepada anak usia dini dalam 

bentuk scaffold hingga anak usia dini berhasil membentuk 

pemahaman kognitifnya. Pemagangan kognitif atau 

cognitive apprenticeship juga merupakan suatu budaya 

belajar dari dan di antara teman sebaya melalui interaksi 

satu sama lain sehingga membentuk suatu konsep tentang 

sesuatu pengalaman umum dan kemudian membagikan 

pengalaman membentuk konsep tersebut di antara teman 

sebayanya (Collins, Brown, and Newman 1989). Wilson 

and Cole (1994) mendeskripsikan ciri khas pemagangan 

kognitif yaitu “heuristic content, situated learning, 

pemodelan, coaching, articulation, refleksi, eksplorasi, dan 

”order in increasing complexity”. 

c) Scaffolding atau mediated learning, 

Yaitu dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan 

pemecahan masalah sebagai suatu hal yang penting dalam 

pemikiran konstruktivis memodern. Scaffolding is adjusting 
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the support offered during a teaching session to fit the 

child’s current level of performance ” .Scaffolding sebagian 

besar ditemukan dilakukan oleh orang dewasa (adult/care 

giver/parent/teacher) atau orangyang lebih dahulu tahu 

(knowledgeable person/siblings/peer) tentang suatu 

keterampilan yang seharusnya dicapai oleh anak usia dini  

3) Program 

Adi (2008) pemberdayaan sebagai suatu program adalah 

suatu tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai tujuan, yang 

biasanya sudah di tentukan jangka waktunya. Konsekuensinya 

jika jangka waktu berakhir, maka berakhir pula pemberdayaan 

tersebut. 

Pengembangan masyarakat sebagai suatu program yakni 

bahwa pengembangan atau pemberdayaan memiliki fokus 

tersendiri dalam memberdayakan manusia atau subjek yang 

jelas, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pertanian 

dan lain-lain. Dengan kata lain fokusnya ada pada program 

pemberdayaan. 

4) Gerakan 

Pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yakni 

mendukung atau mendorong suatu ide atau gagasan dalam 
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pemberdayaan. Ruang lingkupnya adalah lembaga atau 

kelompok yang dapat memperkuat dalam proses dukungan 

untuk membuat sutau program dapat berjalan dan berhasil 

dalam pelaksanaanya. Dalam hal lainnya juga bahwa 

pemberdayaan sebagai suatu gerakan adanya kemajuan yang di 

dapat juga kemundurannya, sehingga dalam hal ini 

memperoleh suatu kemajuan dalam bidang yang telah dipelajari 

atau kemunduran sehingga menghilangkan minat atau malah 

menjauh dan hanya mengikuti sebagai suatu hal untuk mengisi 

waktu kosong. 

Nasdian (2014) menyebutkan bahwa pengembangan atau 

pemberdayan sebagi suatu gerakan cenderung melembaga dan 

membangun infrastruktur organisasi, menerima prosedur dan 

praktisi professional. Hal ini berhubungan karena 

pemberdayaan sebagai suatu gerakan lebih mengedepankan 

emosi (mental). 

 Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut Mukerji 

(1961) dalam Nasdian (2014) menyebutkan bahwa secara rinci adalah 

untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan anggota 

komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif 

atau berfikir maju, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas 

dan kerja sama. 
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Bagaimanapun dalam hal pemberdayaan sesuatu hal yang kecil pun 

bisa menjadi berguna apabila dapat dimanfaatkan dengan sedemikian 

rupa, hal itu lah yang memungkinkan pemberdayaan dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun bahkan dalam kondisi apapun yang terpenting 

adalah niat dan keinginan untuk berubah serta siap untuk menerima 

perubahan tersebut. 

3. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Kerangka konseptual 

 

Yayasan Berdaya Kreatif  

Pemberdayaan Remaja melalui 

Program Akademi Berdaya 

(Teori Pemberdayaan Sanders) 

Proses Metode Program Gerakan 

Remaja Berdaya 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Berdaya Kreatif yang 

berada di Jalan raya Samarang No. 35 Desa Langensari, Kecamatan 

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Adapun penulis memilih lokasi 

tersebut 

a. Penulis menumukan suatu hal yang menarik yang dapat dijadikan 

suatu peneltian dan pembelajaran bagi pelaku pemberdayaan. 

b. Penulis beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan akan sesuai 

dengan potensi akademis, karena sangat berkaitan dengan proses 

pemberdayaan sumber daya manusia. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif, yang berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah 

laku manusia dalam situasi tertentu. Responden dalam metode kualitatif 

berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan 

dianggap memuaskan. (Usman dan Akbar. 2014: 78). Penggunaan 

metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu 

(Koentjaraningrat, 1991: 29), juga pemahaman tentang suatu penelitian 

tingkah laku manusia, dengan metode ini peniliti akan secara langsung 
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berhubungan dengan responden dan peniliti secara langsung akan 

menjadi kunci instrumen dalam mendapatkan data. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan 

atau melukiskan berupa gambar-gambar atau foto-foto dari hasil 

penelitian dengan di jelaskan pula melalui kata-kata, sehingga saling 

melengkapi antara kenyataan dan kata-katanya, kemudian menguraikan 

kata-kata menurut responden dan dianalisis dengan apa yang 

melatarbelakangi kata-kata tersebut. (Usman dan Akbar. 2014: 129-

130) 

3. Jenis data 

Data yang akan di peroleh adalah data yang secara langsung 

didapatkan dari Yayasan Berdaya Kreatif dan berhubungan secara 

langsung dengan rumusan permasalahan yang dikaji dalam hal ini 

mencakup tentang Program Akademi Berdaya, proses pemberdayaan 

yang dilakukan, serta hasil dan perubahan yang di dapatkan oleh sumber 

daya manusia (remaja) dalam program akademi berdaya. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data dalam membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitiannya, yaitu : 

a. Data Primer 
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Data yang secara langsung diperoleh dari Yayasan Berdaya Kreatif 

melalui observasi tempat penelitian, dokumntasi dan wawancara 

dengan founder Berdaya Kreatif, penanggung jawab program 

akademi berdaya juga sumber daya manusia (remaja) dalam program 

tersebut, serta program pemberdayaan yang dilakukan terhadap para 

remaja. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan pustaka pendukung teori dalam 

penelitian ini (buku, artikel-artikel, dan karangan ilmiah lainnya). 

5. Teknik Pengumpulan data 

a. Studi Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

langsung oleh peneliti dalam mengamati suatu peristiwa dilapangan 

serta memahami suatu peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini 

mencakup tempat, pelaku kegiatan, program atau bentuk kegiatan 

yang dilakukan Yayasan Berdaya Kreatif melaui program akademi 

berdaya. 

b. Studi Wawancara 

Wawancara merupakan suatu alat atau metode pengumpulan 

informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan pelaku 
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kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

dengan founder Berdaya Kreatif, penanggung jawab program 

akademi berdaya juga sumber daya manusia (remaja) dalam program 

tersebut, serta program pemberdayaan yang dilakukan terhadap para 

remaja. 

c. Studi Dokumentasi 

Berupa pengambilan informasi dari objek dan gambar-gambar 

yang di dapat dari Yayasan Berdaya Kreatif melalui program 

akademi berdaya yang berkaitan dengan penelitian. 

6. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengkategorikan data untuk 

mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, 

serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang 

berminat (Usman dan Akbar : 2014). Langkah-langkah dalam 

menganalilis data : 

a. Reduksi data 

Memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan 

dengan seleksi dan pemadatan data, catatan-catatan dari lapangan 

diringkas dan disederhanakan, kemudian di kelompokkan. Sehingga 

akan mempermudah peneliti dalam mempertajam hasil pengamatan 

juga menggunakannya sewaktu-waktu diperlukan. 



25 

 

 

 

 

b. Penyajian Data 

Berupa pengumpulan dan pengelompkan data serta di buat dalam 

bentuk gabungan informasi dan ringkasan berupa tabel, diagram atau 

grafik serta yang lainnya. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Sebagai suatu langkah akhir dari penelitian dalam mengalisis data 

dan menarik keputusan dari data yang diperoleh, serta mendukung 

hasil dari penelitian. 


