
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan hadirnya era milenium baru, perubahan sosial berlangsung secara cepat 

menyentuh setiap sisi kehidupan umat manusia dibelahan bumi mana pun. Membaik dan 

memburuknya persoalan global dipandang sebagai dampak dari, atau bermuara pada, 

globalisasi. Globalisasi ekonomi adalah ibarat pedang bermata dua; mata yang satu 

menorehkan kemakmuran ekonomi, sementara mata yang lainnya menggoreskan luka-luka 

kemanusiaan.
1
 Dampak negatif kemerosotan ekonomi ini pada gilirannya menimbulkan atau 

memperparah situasi kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang yang 

sebelumnya sudah buruk.  

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat tak luput dari rendahnya perekonomian. 

Seringkali keluhan ini menjadi bagian yang mereka tanggung sendiri. Kesenjangan ini 

memang sudah menjadi realita yang ada sejak lama namun gejala yang terjadi semakin 

meningkat. Gejala tersebut bisa timbul karena lapangan pekerjaan yang sedikit serta 

kurangnya pendidikan, tidak mempunyai kesempatan kerja, dan tidak memiliki modal usaha. 

Sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat. Hal ini terlihat pada angka pengangguran yang 

tinggi dalam banyak masyarakat yang ditambah dengan „pengangguran tersembunyi‟, yakni 

mereka yang tidak terhitung dalam statistik resmi. Mereka ingin memiliki pekerjaan tetap atau 

                                                             
1 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 
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yang hanya berkerja part-time tidak tetap dan menginginkan perkerjaan yang lebih bagus.
2
  

Sementara pada zaman modern ini, individu tidak dapat bekerja hanya dengan mengandalkan 

pendidikan yang dimilikinya saja, tetapi harus memiliki keterampilan tambahan dan 

pengalaman yang cukup. 

Perekenomian itu berdimensi luas tak hanya berkaitan upaya melakukan pemilihan atas 

sumber daya dan biaya yang terbatas, tetapi juga harus mengupas tuntas upaya pengentasan 

kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dan mengembangkan potensi supaya bisa 

mengembangkan taraf hidup. Krisis Ekonomi yang sedang berlangsung telah memaksa 

banyak orang dan masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif.
3
 Kemiskinan merupakan 

kondisi yang menggambarkan pada kekurangan terhadap kebutuhan hidupnya dalam 

kebutuhan sandang, pangan, papan. Pemenuhan kebutuhan terhalang dengan kurangnya 

pemasukan. Kurangnya pemasukan menjadikan masyarakat cenderung pada perkenomian 

menjadi menurun. 

Usaha mengentaskan orang miskin dari kemiskinannya secara hakiki bersifat mendasar 

sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka rakyat. Dan tugas itu bukanlah 

pekerjaan yang mudah dan bersifat instan “segera ada hasilnya”.
4
 Pada hakikatnya 

pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting dari masyarakat. Hal ini menjadi salah 

satu perhatian dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan serta untuk menyambung 

dalam keberhasilan hidupnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan 

peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya 

memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan 

                                                             
2 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2014), hlm. 422. 
3
 Ibid, hlm. 423. 

4 Mubyarto, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 199. 



 

 

kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan masih lemah dan yang belum 

berkembang. 

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diadakannya kegiatan 

ekonomi yang nyata, kegiatan tersebut perlu untuk dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi 

unsur ekonomi yang handal dan mandiri dan maju. Karena dengan pengadaan kegiatan 

ekonomi yang nyata tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkelanjutan. Maka dari itu sudah semestinya masyarakat ikut serta dalam kegiatan 

pemberdayaan terhadap ekonomi. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan merupakan upaya untuk 

mempersiapkan masyarakat, mengurangi permasalahan perekonomian, mampu mewujudkan 

kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam keadilan sosial yang berkelanjutan dengan 

diselenggarakannya program pembangunan daerah. Pembangunan daerah sangat berperan 

penting untuk melakukan pemerataan pekerjaan masyarakat dan peningkatan perekonomian 

masyarakat. Melalui kelompok usaha bersama Motekar merupakan apresiasi masyarakat 

untuk permberdayaan terhadap perekonomian yang sangat diharapkan bisa menjadi peluang 

untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kecil. Kelompok usaha bersama 

Motekar  merupakan kegiatan usaha yang mampu membantu, menambah, memperluas 

kesempatan masyarakat terhadap perekonomiannya.  

Tingkat perekonomian yang semakin menurun sampai saat ini, pada umumnya sebagian 

masyarakat yang mempunyai usaha di dalam kelompok usaha bersama ini pindah kepada 

pekerjaan semula sebagai petani, buruh pegawai bangunan, supir angkot, dan bekerja di 

bengkel. Namun hal ini tidak terjadi pada di kota Cianjur khususnya di Kampung Kutamanis 

Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang yang mempertahankan pengembangan terhadap 



 

 

perekonomian melalui bidang kerajinan. Salah satu yang dominan adalah kerajinan anyaman 

bilik. Kerajinan anyaman bilik ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung 

tersebut. Kerajinan anyaman bilik menurut Bapak Jaen (ketua kelompok usaha bersama 

motekar kerajinan anyaman bilik) memiliki harapan untuk masa depan yang baik sebab 

potensi alam yang bagus serta memiliki tujuan untuk pengembangan potensi kreativitas 

masyarakat dalam upaya membangun kemandirian terhadap masyarakat tersebut.
5
 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui kelompok usaha bersama Motekar  

merupakan sebuah potensi untuk memajukan perekonomian masyarakat di  Kampung 

Kutamanis tersebut. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk memperbaiki 

perekonomian maka pemerintah daerah memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan 

melalui kelompok usaha bersama Motekar tersebut.
6
 Kelompok usaha bersama Motekar  

diberi modal yang cukup. Modal ini diberikan untuk masyarakat yang benar-benar ingin 

mengelola dengan baik usaha yang difasilitasi pemerintah tersebut. 

Dengan pembangunan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah daerah menjadi sebuah 

dorongan untuk kemakmuran masyarakat. Kerajinan anyaman bilik yang dilakukan oleh 

masyarakat kutamanis dibawah naungan kelompok usaha bersama Motekar  memberikan nilai 

yang positif terhadap masyarakat dalam perekonomiannya. Masyarakat lain pun mengenal 

kampung kutamanis ini dengan kerajinan anyaman biliknya. Sehingga kampung kutamanis 

dikenal sebagai kampung yang khas sudah menjadi ciri sebagai kampung pengrajin anyaman 

bilik. Bahkan dengan kemajuan yang baik, masyarakat di kampung lain pun tertarik dalam 

pengembangan usaha dengan kerajinan anyaman tersebut. Karena usaha tersebut bisa 

                                                             
5
 Wawancara dengan Bapak Ahmad Jaen Jaelani selaku ketua kelompok usaha bersama motekar pengrajin 

anyaman bilik pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 15.20 WIB 
6 Wawancara dengan Ibu N. Susilawati selaku Kepala Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten 

Cianjur pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 13.25 WIB 



 

 

menyambung kehidupan dan juga dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya, serta bisa 

mengurangi pengangguran. 

Kerajinan anyaman bilik merupakan sebuah usaha yang sudah menjadi turun temurun. Dan 

merupakan usaha yang asli dari kampung kutamanis tersebut.
7
 Usaha yang didirikan dan 

difasilitasi oleh pemerintah mengarahkan agar kerja tim yang bisa bertanggung jawab 

terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada kelompok usaha bersama Motekar untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan usaha kerajinan ayaman bilik cukup membawa 

dampak yang baik bagi masyarakat.  Dengan kreatifitas serta pengalaman yang dimiliki oleh 

masyarakat bisa  memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dari latar belakang 

masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “Upaya 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Motekar Pengrajin 

Anyaman Bilik Penelitian di Kampung Kutamanis Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang 

Kabupaten Cianjur Kota”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kegiatan kelompok usaha bersama Motekar dalam pengelolaan usaha 

kerajinan anyaman bilik di Kampung Kutamanis Cianjur? 

2. Bagaimana upaya kelompok usaha bersama Motekar dalam meningkatkan usaha 

kerajinan anyaman bilik di Kampung Kutamanis Cianjur? 

                                                             
7 Wawancara dengan Bapak Ahmad Jaen Jaelani selaku ketua kelompok usaha bersama motekar pengrajin 

anyaman bilik pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 16.05 WIB 



 

 

3. Bagaimana hasil yang telah dicapai setelah membangun usaha kerajinan anyaman bilik 

terhadap perekonomian masyarakat di  Kampung Kutamanis Cianjur ? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan usaha kerajinan anyaman bilik 

di Kampung Kutamanis Cianjur! 

2. Untuk mengetahui upaya kelompok usaha bersama dalam meningkatkan usaha 

kerajinan anyaman bilik di Kampung Kutamanis Cianjur! 

3. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai setelah membangun usaha kerajinan 

anyaman bilik terhadap perekonomian masyarakat di Kampung Kutamanis Cianjur! 

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yakni segi akademis diharapkan 

dapat memberikan manfaat, pengetahuan, ide terhadap penelitian selanjutnya agar menjadi 

pedoman yang baik untuk mahasiswa yang lain. Segi praktis diharapkan dapat berguna bagi 

pemberdayaan ekonomi mayarakat Kampung Kutamanis. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu 

penulis, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Melalui Kelompok Usaha Bersama Pengrajin Anyaman Bilik”. Kelompok usaha pengrajin 

anyaman bilik ini dipilih karena bisa membawa peningkatan yang bagus bagi perekonomian 

masyarakat. 



 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui keaslian terhadap hasil dari penelitian ini, maka perlu disajikan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian tersebut yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Kurniawan Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Jurusan Pengembangan masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul “Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat Melalui Industri Sapu Rayung Di Dusun Keprekan Desa Bojong 

Kecamatan Mungkid Kabupaten Malang”, dalam penelitian ini Dodi Kurniawan ingin 

mengetahui mengenai manajemen permodalan, bahan baku, produksi pemasaran dalam 

penyelenggaraan industri kerajinan sapu rayung di Dusun Keprekan, serta tingkat 

pendapatan ekonomi masyarakat di Dusun Keprekan sebelum dan setelah menjadi 

pengrajin industri sapu rayung. Hasil penelitiannya adalah sebuah upaya yang dilakukan 

oleh masyarakat sehingga mandiri dan serius dalam pelaksaan kegiatan dan dan 

pengrajin usaha tersebut tidak terlepas dari manajemen yang sudah ada. Dan tak hanya 

sampai disitu dampak yang dihasilkan pun sangat positif selain banyak ekonomi 

masyarakat yang terbantu juga menekan angka pengangguran di Dusun Keprekan 

tersebut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Merla Liana Herawati Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Jurusan Pengembangan Msayarakat Islam Unversitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi mayarakat 

Melalui Kerajinan Tempurung Kelapa Studi Di Dusun Santan, Guwosari, Pajangan, 

Bantul”, dalam penelitian ini Merla Liana Herawati ingin mengetahui mengenai strategi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memproduksi kerajinan tempurung kelapa 



 

 

serta dampak kerajinan tempurung kelapa dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

di Dusun Santan. Hasil yang dicapai dari penelitian adalah masyarakat bisa menciptakan 

keadaan memungkinkan potensi terhadap masyarakat untuk dapat berkembang, kuat 

serta memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia sebagai strategi pemberdayaan. 

Hasil dari kegiatan ini memberikan nilai yang positif terhadap mayarakat yang dapat 

mengurangi pengangguran dan tercipta lapangan kerja, pembangunan desa, serta 

peningkatan terhadap ekonomi. 

Dari penelitian yang pernah dilakukan dalam uraian diatas tentang perekonomian 

masyarakat, maka penelitian yang akan dilakukan disini dengan judul “Upaya Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Motekar Pengrajin Anyaman Bilik 

Penelitian Di Kampung Kutamanis Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur 

Kota” layak untuk diteliti karena sejauh ini belum pernah ada penelitian yang sama dengan 

penelitian sebelumnya. 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Pemberdayaan 

Ada beberapa pengertian menurut para ahli yang mengemukakan mengenai 

pemberdayaan, walaupun pendapat satu dengan pendapat lainnya berbeda tetapi 

mempunyai tujuan yang sama yakni, untuk meningkatkan potensi dan kemampuan yang 

dimiliki untuk mengembangkan sumber daya manusia. Edi Suharto, Ph. D. berpendapat 

bahwa
8
: 

                                                             
8 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung:PT Refika Aditama, 

2014), hlm. 57-58. 



 

 

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata „power’ 

(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan 

konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita 

untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan 

minat mereka. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti 

bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan kebebasan dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinka mereka dalam meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-

barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan 

dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai untuk keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan dengan upaya 

penanggulangan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. 

Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek 

pendelegasian kekuasaan yang memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada 

individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan 

keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tak sekedar 

memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. 

Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya 

saing, serta mampu hidup mandiri.
9
 Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-

mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengetasan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan 

melalui tahapan-tahapan yang sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan 

masyarakat ke arah yang lebih baik. 

                                                             
9 Oos. M. Anwas., Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 49. 



 

 

 

2. Ekonomi 

Pengertian ekonomi merupakan sebuah aktivitas dasar manusia dalam rangka 

memenuhi naluri mereka untuk bertahan hidup semampu mereka di dunia ini. Mereka 

melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat 

terpenuhi dan terlayani dengan maksimal.
10

 

Sedangkan menurut pengertian lain, ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan 

persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok 

(keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang 

dihadapkan pada sumber yang terbatas.
11

 

3. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Guna membahas 

masalah ini perlu dilakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan miskin atau 

kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya.
12

 Paling tidak ada tiga macam konsep 

kemiskinan, yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan Absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret 

(afixed yard stick). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada “kebutuhan hidup dasar 

minimum” anggota masyarakat seperti sandang, pangan, papan. 

                                                             
10 Ali Sakti., Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Paradigma, 2007), hlm. 19. 
11

 Ahmad Muhammad Al-„Assl., dkk., Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1999), hlm. 9. 
12 Roesmidi dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masayarakat, (Sumedang: Alqaprint, 2006), hlm. 89. 



 

 

b. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan “the idea of relative standard”, yaitu 

dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan 

di suatu daerah berbeda dengan di daerah lainnya, dan kemiskinan pada suatu waktu 

berbeda dengan waktu lain. 

c. Kemiskinan Subyektif 

Kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu 

sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yard stick dan tidak menghitungkan the idea 

of relatives standard. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis 

kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin atau sebaliknya. Dan 

kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi yang tidak layak, 

boleh jadi tidak menganggap seperti itu.  

4. Kesejahteraan 

Kesejahteraan sering diartikan sebagai konsepsi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu 

suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhuan hidup khususnya yang bersifat 

mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. 

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari sutu kegiatan 

pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah unuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga 

konsepsi, yaitu: 

a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial. 



 

 

b. Instuisi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial 

dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan 

sosial dan pelayanan sosial. 

c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorgasinisir untuk 

mencapai kondisi sejahtera.
13

 

5. Kerajinan 

Kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi 

produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai 

dengan penyelesaian produknya.
14

 

Dapat diasumsikan bahwa pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan 

terhadap masyarakat yang terjadi di kampung kutamanis untuk penanggulangan 

kemiskinan dengan melalukan upaya melalui kegiatan kerajinan anyaman bilik. Kegiatan 

kerajinan anyaman bilik ini memang tak dilakukan pelatihan secara khusus. Masyarakat 

hanya perlu belajar autodidak (belajar sendiri) bisa langsung mengaplikasikannya. Untuk 

penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan di rumah masyarakat guna anggota keluarga 

masing-masing masyarakat pun bisa ikut membantu dalam proses pembuatan. Hal ini 

dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan khususnya untuk 

perekonomian masyarakatnya sehingga kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik. 

Untuk mengilustrasikan masalah diatas, digunakan kerangka pemikiran yang 

digambarkan sebagai berikut: 

                                                             
13 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung:PT Refika Aditama, 

2014), hlm. 2-3. 
14 Mauled Moelyono, Menggerakkan Ekonomi Kreatf Tuntutan Dan Kebutuhan, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persana, 2010), hlm. 232. 



 

 

1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

“Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Motekar 

Pengrajin Anyaman Bilik” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian dalam penulisan karya ilmiah, merupakan suatu unsur yang 

nyata sesuai dengan pokok persoalan yang akan diteliti. Pelaksanaan penelitian tidak akan 

terealisasi apabila tidak melalui langkah-langkah yang akan ditemukan dalam teori dan 

sistematika penelitian. Pelaksanaan penelitian biasanya mengikuti langkah-langkah atau 

tahapan-tahapan tertentu berdasarkan kaidah yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1. Lokasi Penelitian 

Pemberdayaan Ekonomi 

 

1. Perekonomian yang 

diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

2. Perubahan struktural 

3. Peningkatan akses modal 

usaha, peningkatan akses 

pengembangan SDM, 

peningkatan akses sarana dan 

prasarana yang mendukung 

langsung sosial ekonomi 

masyarakat lokal. 

(Gunawan Sumodiningrat,1999) 

Kesejahteraan 

 

1. Kondisi 

kehidupan atau 

keadaan sejahtera 

2. Institusi 

3. Aktivitas 

 

(Edi Suharto, 2014:2) 



 

 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Kutamanis Cianjur dengan pertimbangan 

bahwa di lokasi penelitian ini tersedianya data yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian dan lokasi yang jarak tempuhnya cukup dekat dengan tempat tinggal peneliti 

sehingga memudahkan dalam proses penelitian serta terdapat permasalahan yang layak 

untuk dijadikan sebagai penelitian. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif dengan alasan metode 

ini mengambarkan suatu keadaan atau suatu permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan 

fakta dan realita. Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan pada waktu melaksanakan 

penelitian.
15

 Pemilihan metode ini berdasarkan permasalahan yang diteliti. Serta untuk 

mengetahui gambaran berbagai kegiatan yang dilakukan pada usaha kerajinan anyaman 

bilik. Metode deskriptif adalah bertujuan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang saat 

ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. Peneliti dalam 

menjelaskan penelitiannya dengan mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi di 

kampung Kutamanis mengenai perekonomian yang sedang membangun suatu program 

untuk pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Kegiatan ini yang menjadi naungan 

sebuah kelompok usaha bersama Motekar. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang akan dihimpun atau dikumpulkan dan diolah serta dianalisis berupa: 

a. Data Primer 
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Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya secara langsung. Teknik yang dapat dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara. Data primer adalah 

sebagai berikut: 

1) Kepala Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, 

2) Ketua RT Kampung Kutamanis 

3) Ketua Kelompok Usaha Bersama Motekar 

 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. 

Data pun diperoleh dari buku-buku yang berkaitan langsung dalam penelitian, arsip, 

dokumen, dan sumber lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan.  

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Narasumber 

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi dan juga subjek yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini narasumber sangat bermanfaat yang bisa  memberikan 

berbagai informasi bagi peneliti. Hal ini merupakan dukungan untuk pelengkapan data. 

b. Peristiwa 



 

 

Data juga diperoleh dari pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Dengan adanya kegiatan usaha kerajinan tangan yang 

dilakukan di Kampung Kutamanis, peneliti bisa melakukan penelitian dan melakukan 

pengamatan terhadap pemberdayaan ekonomi yang sedang berlangsung hingga 

sekarang. 

 

 

c. Lokasi 

Data yang diperoleh terhadap kondisi lingkungan dari peristiwa yang diteliti. Kondisi 

lingkungan yang terjadi juga menghasilkan sumber data yang diperoleh untuk diteliti 

sehingga peneliti bisa meninjau langsung untuk melengkapi penelitian yang sedang 

dilakukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dari sumber data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia yang menggunakan pancaindra mata 

sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, 

mulut, dan kulit. Karena itu hasil observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dengan dibantu 



 

 

dengan pancaindra lainnya.
16

 Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian serta 

mengamati lokasi yang akan diteliti di Kampung Kutamanis Desa Padaluyu Kecamatan 

Cugenang Kabupaten Cianjur.  

 

 

b. Wawancara 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama.
17

 Teknik wawancara ini dilakukan dengan informal, hal ini 

dilakukan langsung di kantor desa padaluyu Cianjur dan di rumah ketua kelompok 

kelompok usaha bersama Motekar kerajinan anyaman bilik. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan sumber data yang dilakuka untuk melengkapi 

penelitian dengan mempelajari buku-buku atau dengan media lainnya. Peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan buku-buku literatur serta buku-buku 

perkuliahan yang berkenaan dengan penelitian. 

6. Analisis Data 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2007), hal. 115. 
17 Ibid, hal. 108. 



 

 

Dalam analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan langkah-lagkah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data hasil penelitian atau observasi dan wawancara sehingga data 

terkumpul dan dapat disusun secara sistematis menurut jenis dan bentuk data yang 

berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

b. Klasifikasi data, sebagaimana topik pembahasan dalam penelitian ini adalah 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama Motekar 

pengrajin anyaman bilik maka perlu diklasifikasi tentang kegiatan-kegiatan pada 

pengelolaan kerajinan anyaman bilik, upaya kelompok usaha bersama Motekar 

dalam peningkatan usaha, dan dampak yang terjadi setelah dilakukan pembangunan 

usaha kerajinan anyaman bilik, 

c. Verifikasi data, tahap ini dilakukan untuk menguji data yang didapat mengenai 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha bersama Motekar 

pengrajin ayaman bilik dengan teori-teori yang telah dijelaskan dan dibahas dalam 

kerangka pemikiran, dan 

d. Menarik kesimpulan, sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini, maka akan ditarik 

sebuah kesimpulan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok 

uaha bersama Motekar pengrajin anyaman bilik. 

 

 

 

 


