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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karena itu, kemiskinan 

baik berupa kemiskinan intelektual maupun material yang banyak menimpa 

bangsa Indonesia identik dengan kemiskinan yang menimpa umat Islam. 

Dalam konteks kemiskinan material yang menjadi permasalahan adalah 

tingkat perekonomian masyarakat yang tidak merata, kemiskinan menjadi 

sesuatu masalah yang paling kompleks karena menjadi problem bangsa ini 

secara turun temurun, hampir di setiap daerah masalah kemiskinan menjadi 

pusat perhatian bagi seluruh pemerintah sehingga berbagai cara mereka 

lakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Tentunya hal tersebut berdampak 

negative terhadap perkembangan suatu negara apalagi Indonesia mempunyai 

tanah subur dan hasil bumi yang melimpah, hampir disetiap daerah orang 

mempunyai ladang/kebun yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka. 

Namun pada dasarnya tingkat perekonomian mereka masih jauh dari kata 

sejahtera dengan berbagai problem yang mereka hadapi saat ini. 

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum. Fenomena 

ini terdapat pada berbagai masyarakat, baik yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam maupun Non-Islam.  Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh 

manusia sebab dalam kondisi seperti itu mereka dalam keadaan serba 

kekurangan, tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan utama dalam 

kehidupannya, terutama dalam segi material. Akibatnya mereka akan 
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mengalami serba kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh 

pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Akibat lain yang 

mungkin timbul diantara mereka adalah kurangnya harga diri, moralitas yang 

rendah, dan kurangnya beragama. 

Sementara itu, tidak akan lama lagi, bangsa Indonesia akan menghadapi 

pasar bebas, AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003, dan APEC (Asia 

Pacific Economic Cooperation) tahun 2020. Dari hal tersebut, jelaslah bangsa 

Indonesia adalah salah satu di antara bangsa-bangsa yang paling tidak siap 

untuk menghadapi konsekuensi keduanya, terutama persaingan pasar bebas 

nanti. 

Ketidaksiapan ini bisa diketahui dari tingkat daya saing yang dimiliki 

bangsa Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut laporan The 

World Economic Review, dalam situasi krisis seperti sekarang, bisa dipastikan 

posisi Indonesia akan terus melorot. Kondisi ini menjadi tanda paling serius 

betapa bangsa Indonesia sesungguhnya sangat tidak siap untuk memasuki era 

persaingan bebas nanti. Ketidaksiapan tadi disebabkan oleh kualitas sumber 

daya umat (SDU) yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi 

dengan tuntunan zaman globalisasi, dengan ciri utama persaingan dan pasar 

bebas. Ketidaksiapan itu akan berujung pada kegagalan dalam persaingan di 

atas yang akan menjatuhkan umat kepada kemiskinan. Kemiskinan di 

Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, berbagai upaya 

kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan 

rakyat. 
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Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 sebagai 

perintah kepada umatnya bahwa setiap orang yang hidup dalam masyarakat 

Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar 

berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah SWT.  

ِِْْ  ُهَو الَِّذْي َجَعَل لَـُكُم اْْلَْرَض َذُلْوْلا َفاْمُشْوا ِفْ َمَناِكِبَها وَُكُلوْ  ْْ رز َواَِلْيِ  النُُّشْورُ   ۗ  ا ِم  

Artinya : “Dialah yang menjadikan untuk kamu yang mudah dijelajahi, 

maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya. 

Dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-

Mulk/67:15)  

Sejalan dengan ayat di atas, Rasululloh SAW bersabda, “Tidaklah 

seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan 

dari hasil keringatnya sendiri. (HR. Baihaqi)  

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat 

serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah dengan melahirkan 

sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Berwirausaha merupakan salah satu 

senjata utama untuk mengatasi kemiskinan, ia adalah sarana pokok untuk 

memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan 

dunia. 

Kewirausahaan atau usaha ada yang bersifat makro maupun mikro. 

Halnya seperti usaha mikro, itu memiliki kontribusi besar terhadap 

pengembangan dan pertumbuhan serta pergerakan ekonomi masyarakat. 

Menurut Soeharto Prawirkusumo (Prawirkusumo,2001 hal. 90) mengemukakan 
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bahwa kekuatan dunia usaha sangat bergantung dari perilaku ekonomi 

masyarakat dalam menjalankan usaha mikro, menengah dan koperasi. 

Pengembangan LKM harus diupayakan berkembang sehingga dapat 

menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) merupakan sebuah cerminan LSM yang siap melakukan perubahan 

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan siap menjadi fasilitator yang 

akan mendampingi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, tidak 

semua UMKM atau koperasi yang siap menjadi LKM karena masih memiliki 

masalah modal dan manajerial untuk menjadi LKM. Banyak sekali UMKM 

yang bisa memberikan modal tetapi tidak bisa melakukan pembinaan secara 

kontinue, ada juga lembaga yang hanya bisa melakukan pendampingan tetapi 

tersendat dalam memberikan pinjaman modal. 

Seperti halnya instansi keuangan KSU Simpay Wargi Pangauban Cikutra 

yang hanya bisa memberikan pinjaman modal tetapi tidak bisa melakukan 

pendampingan. Contoh lain seperti KSP Rukun Ikhtiyar Kota Bandung yang 

juga hanya bisa memberikan pinjaman tetapi tidak bisa melakukan 

pendampingan usaha, serta Insan Mandiri sebagai salah satu lembaga yang 

bergerak dalam pendampingan masyarakat tetapi tidak bisa memberikan 

pinjaman modal usaha. 

Beda halnya dengan LKM-K yang didirikan oleh Shafira Foundation, 

dimana Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan (LKM-K) Shafira 

Foundation merupakan sebuah cerminan LSM yang peka terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat dan siap menjadi fasilitator yang akan 
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mendampingi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberikan 

bantuan pinjaman modal. LKM-K ini hadir sebagai wujud rasa peduli terhadap 

perkembangan masyarakat. Program ini ditujukan untuk pemberdayaan 

masyarakat prasejahtera yang berada di pedesaan dan pinggiran kota besar 

(suburban).  

Akan tetapi, ketika program pendampingan LKM-K ini dilakukan, 

banyak sekali pro dan kontra yang terjadi, baik itu berupa prasangka dan 

kecurigaan, bahkan penolakan. Berdasarkan hasil analisis dan pemaparan latar 

belakang masalah tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti metode 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan 

(LKM-K) Shafira Foundation.  

1.1.Fokus Penelitian 

Program pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan 

(LKM-K) merupakan serangkaian proses dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat dengan menggunakan tiga aspek, meliputi aspek pembinaan yang 

memiliki keunikan dalam pelaksanaannya, kedua aspek 

pembiayaan/permodalan, dan ketiga aspek pengembangan. Sehinga dalam 

pengaplikasian konsep di lapangan tentu memerlukan kerjasama dan partisipasi 

aktif dari para stakeholder, pendamping serta masyarakat itu sendiri. Maka 

berdasarkan permasalahan di atas diajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 



 
6 

 

 

1.1.1. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh LKM-K Shafira 

Foundation dalam memberdayakan perekonomian masyarakat? 

1.1.2. Bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan oleh LKM-K Shafira 

Foundation dalam memberdayakan perekonomian masyarakat? 

1.1.3. Bagaimana proses pengembangan yang dilakukan oleh LKM-K Shafira 

Foundation dalam upaya memberdayakan masyarakat? 

1.2.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui dan mengungkap realitas 

mengenai: 

1.2.1. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) dalam upaya memberdayakan masyarakat.  

1.2.2. Pemberian modal yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) dalam memberdayakan perekonomian 

masyarakat. 

1.2.3. Proses pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) dalam memberdayakan masyarakat. 

1.3.Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Secara Akademis 

1.3.1.1. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang 

pengembangan masyarakat islam terutama konseptual pemberdayaan dalam 

segi sumber daya ekonomi, memberikan sumbangan pemikiran bagi 
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pengembang teori-teori ekonomi masyarakat dan konsep ekonomi masyarakat 

tertentu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. 

1.3.1.2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperoleh pengetahuan terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

1.3.1.3. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana dan wahana untuk meningkatkan wawasan 

dan memberdayakan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa akademik, 

serta mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat dari pemberdayaan 

masyarakat. 

1.3.2. Kegunaan Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagai para 

stakeholder sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk mewujudkan masyarakat 

yang partisifasi aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 

1.4.Landasan Pemikiran 

1.4.1. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa penelitian terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

dianggap relevan oleh peneliti yaitu : 

1.4.1.1. Gina Apriyanti, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul 

“Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam 

Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitian ini 
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membahas tentang strategi pemberdayaan melalui suatu program 

pemberdayaan tidak hanya menyoroti aspek sumber daya ekonomi 

tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan 

sukses terlaksana dan membawa pengaruh yang signifikan. 

1.4.1.2. Amir, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Budidaya Ikan Bina Mandiri 

(Studi Deskriptif di Dusun Siluman Baru Kelurahan Purwaharja 

Kecamatan Purwaharja Kota Banjar”. Dalam penelitian ini 

membahas tentang bagaimana strategi dan hasil dalam pemberdayaan 

ekonomi melalui budidaya ikan oleh Bina Mandiri, yang dapat 

dikatakan masyarakat disana sejahtera menurut kebutuhan masyarakat 

disana. 

1.4.1.3. Ira Zachra Nurullah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Upaya 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha 

Bersama Motekar Pengrajin Anyaman Bilik”. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui pengelolaan usaha kerajinan anyaman bilik, dengan tujuan 

agar masyarakat bisa berwirausaha serta memiliki skill yang dapat 

dikembangkan.  
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1.4.2. Landasan Teoritis 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat 

seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana 

keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empeworment), 

berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan/keberdayaan). (Suharto,2009:57). 

Pemberdayaan oleh Sumodiningrat (1997) dapat diartikan sebagai kemampuan 

individu bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan 

dengan perolehan kekuatan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. 

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka 

memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya 

agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya 

terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, 

dll. 

Sejalan dengan itu, pemberdayaan menurut Edi Suharto ada tiga tipe 

diantaranya: pemberdayaan yang barbasis pertumbuhan, pemberdayaan yang 
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berbasis pada kebutuhan, serta pertumbuhan yang mensejahterakan 

masyarakat. (Suharto,2007:85). Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan 

mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan 

masyarakat baik antara lain dalam arti (1) perbaikan ekonomi, terutama 

kecukupan pangan, (2) perbaikan kesejahteraan social (Pendidikan dan 

kesehatan); (3) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; (4) terjaminnya 

keamanan; (5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan 

kekhawatiran. (Mardikanto dan Soebiato, 2015:28) 

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat 

disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan 

pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan 

pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang 

memadai, serta penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, 

pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik 

dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. 

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentu perlu 

adanya sebuah kegiatan pendampingan, dimana kegiatan tersebut sebagai 

praktek sosial yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang semakin 

hari semakin meningkat. Pendamping memiliki peranan penting dalam 

membantu mengembangkan potensi masyarakat. Menurut Suharto (2014:93) 

mengemukakan bahwa pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat 

menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya 

dikatakannya pula dalam kutipan payne (1986) bahwa pendampingan 
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merupakan strategi yang lebih mengutamakan “making the best of theclient 

sresources”. berkaitan dengan hal tersebut pendampingan berarti bantuan dari 

pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Pendampingan 

diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar 

masyarakat yang didampingi bisa hidup mandiri. 

Dalam konteks pekerjaan sosial, (Suharto,2014:66) pemberdayaan 

dengan melalui proses pendampingan, tentunya harus memiliki strategi dalam 

pelaksanaannya. Strategi dapat diartikan suatu kesatuan rencana yang terpadu, 

yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan strategi perlu 

dihubungkan dengan lingkungan organisasi sehingga dapat disusun kekuatan 

strategi organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi, memerlukan alternatif 

strategi yang dipertimbangkan dan harus dipilih. Strategi tersebut dapat 

dilakukan melalui tiga proses. Diantaranya:  

1. Proses Pembinaan 

Pembinaan yang dimaksud disini adalah suatu usaha untuk melakukan 

pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat 

bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan 

yang diberikan kepada masyarakat agar cakap dalam melaksanakan tugas 

hidup mandiri. Menurut Mitha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil 

atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang 

atau peningkatan atas sesuatu. 
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Pembinaan dapat diartikan pula suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu 

dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan 

hidup tersebut tidak tecapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang 

pola kehidupannya. 

2. Proses Pembiayaan 

Pembiayaan atau bisa disebut juga pemberian modal usaha, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) 

merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, 

melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan 

sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat di 

interpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan 

kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal 

uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, namun perlu dipahami 

bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan 

disini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya sangatlah 

diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga 

bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.   

3. Proses Pengembangan 

Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan sebuah 

kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip 
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keadilan sosial dan saling menghargai. Secara khusus pengembangan 

masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang 

yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan 

maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis 

kelamin, usia, dan kecacatan (Edi Suharto,2003:12). 

Dalam konteks pengembangan usaha, hal ini tergantung pada 

kemampuan pengusaha dan pengelolanya dalam usahanya setiap hari. 

Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pagawai. 

Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui 

pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk merubah perilaku 

kerja. (Hariandja, 2002, hal. 168) 

Ketika proses pendampingan sudah melakukan tiga aspek tersebut, 

proses menjadikan masyarakat yang berdaya dan bisa hidup mandiri akan 

terealisasikan. 

Sedangkan, indikator keberhasilan dari sebuah proses pemberdayaan 

masyarakat pada dasarnya tidak memiliki suatu diameter ukuran yang pasti. 

Namun jika keberhasilan dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat keberdayaan 

maka seperti konsep yang dijelaskan oleh suharto (2014:63) ada empat hal 

yang harus dilihat tingkat keberdayaan suatu masyarakat diantaranya : 

1. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). Artinya adanya 

kesadaran keinginan untuk berubah dari ketidak berdayaan menjadi berdaya. 
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2. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within). Artinya kemampuan meningkatkan kapasitas dari yang tidak 

bisa dan tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki kemampuan 

keterampilan atau skill dalam bidang tertentu dan mampu mengaksesnya. 

3. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over) yaitu dari yang 

tidak memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan klien atau rekan 

kerja dalam tim hingga berubah dan meningkat menjadi mampu 

bekerjasama dengan tim atau kelompok kerjanya (klien). 

4. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (Power With), yaitu dari 

yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan klien atau 

rekan kerja dalam tim hingga berubah dan meningkat menjadi mampu 

bekerjasama dengan tim atau kelompok kerjanya (klien).   

Jika keberdayaan masyarakat ini dikaitkan dengan aspek ekonomi, 

seperti yang dijelaskan Tulus (2011:208), maka suatu masyarakat dapat 

dikatakan berdaya apabila terjadi perubahan dan peningkatan sebagai berikut : 

1. Terciptanya peluang pekerjaan atau usaha baru dan berkurangnya jumlah 

pengangguran. 

2. Meningkatkan pendapatan individu maupun kelompok 

3. Peningkatan mengakses teknologi dan pasar yang lebih besar 

4. Berkurangnya tingkat masyarakat miskin 

Salah satu upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat serta 

membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-



 
15 

 

 

banyaknya wirausahawan baru yang berwawasan luas, dan skill yang 

mempuni. Asumsinya sederhana, kewirausahaan pada dasarnya adalah 

kemandirian, terutama kemandirian ekonomis; dan kemandirian adalah 

keberdayaan. 

Istilah wirausaha atau wiraswasta adalah padanan kata dari istilah asing 

entrepreneurship, pelakunya disebut wirausahawan, wiraswastawan biasa juga 

disebut sama dengan kata bendanya yaitu wirausaha atau wiraswasta, yang 

dalam istilah asingnya dikenal dengan sebutan entrepreneur. (Mchendrawaty 

dan Safei, 2001:48) 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, beberapa konsep kewirausahaan 

seolah identik dengan kemampuan para wirausahawan dalam dunia usaha 

(business). Padahal dalam kenyataannya, kewirausahaan tidak selalu identik 

dengan watak/ciri wirausahawan semata, karena sifat-sifat wirausahawan pun 

dimiliki oleh seorang yang bukan wirausahawan. Wirausaha mencakup semua 

aspek pekerjaan, baik karyawan swasta maupun pemerintahan. (Zuhri, 2016:2)  

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari 

perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah 

satunya dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan usaha mikro. 

Pengembangan UKM, memiliki potensi yang strategis dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil 

yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, 

yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal itu 
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menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan 

dan penyerapan tenaga kerja.(Bambang, 2017:81)  

Kehadiran Kelompok LKM-Kewirausahaan yang dilakukan oleh 

Yayasan Shafira Foundation yang sasarannya perekonomian masyarakat 

memberi sebuah harapan bagi masyarakat karena perannya sangat berguna dan 

tepat bagi perkembangan ekonomi khususnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Konsep kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), kesejahteraan 

sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka 

pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah 

sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan 

kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. 

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan 

untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan 

masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga 

masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik 

lagi. Merujuk kepada undang-undang tahun 2009 yang dikutif oleh suharto 

(2009:153) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. 

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan 
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sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup 

yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari 

tanggungjawab baik pemerintah, ataupun LSM yang berperan seebagai 

fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat harus 

ditingkatkan.(Zubaedi,2013:90) 

1.6.Kerangka Konseptual 

Bagan Kerangka Konseptual Program Pendampingan LKMK Yayasan 

Shafira Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Kerangka Konseptual 
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Penjelasan : Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Edi Suharto 

ada tiga tipe diantaranya: “pemberdayaan yang barbasis pertumbuhan, 

pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan, serta pertumbuhan yang 

mensejahterakan masyarakat.” (Suharto,2007:85). 

1.7.Langkah-langkah Penelitian 

Dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program LKM-kewirausahaan. Maka dibutuhkan tahapan-

tahapan yang sistematis untuk memudahkan peneliti, tahapan-tahapan tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

1.7.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Yayasan Shafira Foundation Kota Bandung 

dengan objek penelitian kepada fasilitator dan masyarakat Binaan wilayah kota 

Bandung. Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian yaitu data dapat dengan mudah diperoleh dan lokasi terhitung mudah 

dijangkau, kemudian program pemberdayaan melalui pendampingan LKMK 

sudah mulai dilakukan diberbagai daerah salah satunya Kota Bandung. 

1.7.2. Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma adalah cara pandang atau kerangka dalam melihat dunia atau 

kenyataan. Sedangkan pendekatan menurut KBBI diartikan sebagai proses, 

cara perbuatan mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, dan metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 
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Paradigma diterima sebagai keyakinan yang benar atau kebenarannya 

dipercaya. Rancangan atau pendekatan penelitian banyak dipengaruhi oleh 

jenis dan banyaknya variabel, tetapi sebaliknya jenis variabel juga dipengaruhi 

oleh jenis pendekatan. Selain pendekatan penelitian ini dipengaruhi oleh 

banyak dan jenis variabel, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak 

kalah penting artinya. Langkah memilih pendekatan ini sebenarnya bisa lebih 

tepat ditempatkan setelah peneliti menentukan dengan tegas variabel 

penelitian. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa antara penentuan variabel 

penelitian dan pemilihan pendekatan sebenarnya dilakukan maju-mundur, 

bolak-balik. Secara singkat pendekatan penelitian dapat dibedakan atas 

beberapa jenis, tergantung dari sudut pandangannya, walaupun sebenarnya 

antara jenis yang satu dengan jenis yang lain kadang-kadang saling over 

lapping. (Arikunto, 2010, hal. 151) 

Jenis pendekatan menurut teknik samplingnya (pendekatan populasi, 

pendekatan sampel, pendekatan kasus). Jenis pendekatan menurut timbulnya 

variabel (pendekatan non-eksperimen, pendekatan eksperimen). Jenis 

pendekatan menurut pola-pola atau sifat penelitian non-eksperimen (penelitian 

kasus, penelitian kausal komparatif, penelitian korelasi, penelitian historis, 

penelitian filosofis), dari ketiga penelitian yang pertama, dinamakan juga 

penelitian deskriptif. 

Studi deskriptif, survei merupakan alternatif pendekatan yang dapat 

diambil, dimana dengan studi deskriptif/survei akan mencoba mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung 
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terhadap kualitas kegiatan pendampingan, kemudian menganalisis faktor-faktor 

tersebut untuk dicari peranannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

1.7.3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif karena data yang dikumpulkan merupakan data empiris dilapangan 

yang mendeskripsikan mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui program LKMK yang dilakukan oleh Yayasan Shafira Foundation 

Kota Bandung. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, biasanya yang 

terlaksana hanya penelitian deskriptif. Jika penelitiannya menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan ‘kualitatif adalah 

datanya. Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau 

kata sifat, misalnya “sangat Baik” disingkat SB, “Baik” disingkat B dan lain-

lain yang merupakan kelanjutan kualitasnya. Menurut Dadang Kuswana dalam 

bukunya (Kuswana, 2011:43) penelitian kualitatif dimaknai sebagai suatu 

metode penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah atau biasa 

disebut natural setting, yaitu penelitian yang dilakukan apa adanya sesuai 

temuan dilapangan dengan tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga ketika 

peneliti memasuki, setelah berada dan setelah keluar dari objek penelitian 

relative tidak berubah. Pengertian lain menurut Moleong (1998) yang 

dijelaskan dalam buku (Arikunto, 2010:22) sumber data penelitian kualitatif 

adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 
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peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.  

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul 

berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data 

skunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, SMS, 

dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat 

memperkaya data primer. 

1.7.4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dari jawaban atas 

pertanyaan dari rumusan masalah, dan disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan. Data tersebut didapat melalui observasi, wawancara dan 

studi dokumen mengenai masalah yang akan dibahas, diantaranya? 

a. Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) Shafira Foundation dalam memberdayakan 

perekonomian masyarakat 

b. Proses Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) Shafira Foundation dalam memberdayakan 

perekonomian masyarakat 
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c. Proses pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Kewirausahaan (LKM-K) Shafira Foundation dalam upaya 

memberdayakan perekonomian masyarakat 

1.7.5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh langsung melalui pengamatan, dokumentasi dan 

wawancara kepada orang atau sumber pertama seperti : Direktur Shafira 

Foundation, Fasilitator Pemberdayaan, pendamping Program LKMK, dan 

masyarakat binaan Shafira Foundation, untuk mengetahui proses pelaksanaan 

program pemberdayaan LKMK untuk meningkatkan perekonomian dan 

kemandirian masyarakat.  

b. Sumber Data Sekunder 

Peneliti mengumpulkan data dari orang atau sumber kedua seperti 

mengambil referensi melalui studi pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, 

makalah, arsip, dokumen, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1.7.6. Informan Atau Unit Penelitian 

Sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti agar 

validitas dan reabilitas penelitian bisa terjaga, karena terkadang peneliti 

bingung membedakan antara subjek ataupun objek penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat binaan, sedangkan unit 

penelitiannya adalah Program Pendampingan LKM-Kewirausahaan Shafira 

Foundation. 
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1.7.7. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan sangat penting karena informan yang akan 

memberikan sumber informasi. Teknik yang digunakan dalam penentuan 

informan ialah prosedur purposive yaitu strategi dengan menentukan informan 

sesuai kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian menggunakan 

prosedur purposive karena prosedur ini yang dinilai lebih tepat dengan 

penelitian kualitatif sesuai dengan topik fokus penelitian. Kriteria informan 

yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Ikut terlibat dalam melakukan pendampingan LKM Kewirausahaan 

2. Ikut dalam penyusunan instrumen pendampingan LKM Kewirausahaan 

3. Ikut dalam pengawasan dan riview laporan kegiatan pendampingan di 

lapangan. 

Berdasarkan kriteria di atas yang menjadi informan pada penelitian ini 

adalah Direktur Shafira Foundation, Manager, Tenaga Pendamping dan Mitra 

Binaan. 

1.7.8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain : 

a. Teknik Observasi 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program LKM-

Kewirausahaan. Melalui teknik observasi penulis belajar tentang bagaimana 

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya melalui program 
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pendampingan LKM-Kewirausahaan dengan meneliti secara langsung ke 

lokasi serta mengamati dan mencatat langsung tingkah laku terhadap gejala-

gejala yang ada pada masyarakat. Menurut Tan dan Alfian dalam (Zuriah, 

2006:173) cara penelitian yang mengandalkan cara observasi amat penting, 

terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih 

belum terbiasa mengutarakan perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipasi aktif, 

dimana penulis datang langsung ketempat kegiatan pemberdayaan yang 

diamati, mencatat, dan mendokumentasikan untuk memperoleh informasi 

secara empiris tentang peningkatan perekonomian dan kemandirian 

masyarakat. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dari 

hasil observasi. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara yang digunakan berupa wawancara terbuka, dalam artian 

dilakukan untuk memperoleh data pendukung penelitian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Dewi Sadiah 

dalam (Sadiah, 2015:88) wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab 

antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung sebab tujuan utama 

wawancara adalah untuk mendapatkan data yang valid. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung 

dengan metode tanya jawab dengan Direktur Yayasan Shafira Foundation, 

Fasilitator/pendamping program pemberdayaan LKM-Kewirausahaan, 
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pendamping lokal, serta masyarakat binaan untuk memperoleh data atau 

kejelasan suatu hal secara empiris dengan di lapangan. 

c. Teknik Studi Dokumen 

Penelitian ini menggunakan langkah studi dokumen sebagaimana teknik 

pengumpulan data melalui studi dokumen ini dimaknai sebagai upaya mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, trnskip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

(Arikunto, 2010:274). Dalam menggunakan metode dokumentasi ini penelitian 

memegang check-list untuk mencari variabel yang dicarir, maka peneliti 

tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk 

mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar 

variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik ini adalah kondisi 

objektif masyarakat binaan, demografi program LKM-Kewirausahaan di 

yayasan shafira foundation, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

program LKM-Kewirausahaan Shafira Foundation. 

1.7.9. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Dalam keabsahan data ini dilakukan proses triangulasi. Menurut William 

Wiersama yang dikutip oleh Sugiyono (2007:372) diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. sehingga triangulasi dapat 

dikelompokkan dalam tiga jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi 

pengumpulan data dan triangulasi waktu. 
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1.7.10. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang disesuaikan 

dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Karena analisis bagian dari 

teknik penelitian dengan tujuan untuk membuat interfrensi-interferensi yang 

dapat ditiru dan di shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Analisis 

dapat digunakan untuk menganalisis semua dalam bentuk komunikasi, catatan, 

dan bahan dokumentasi (Kuswana, 2011:24). Secara garis besar, analisis data 

meliputi 3 langkah yaitu : persiapan, Tabulasi, dan penerapan data sesuai 

pendekatan penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data kualitatif yang 

dilakukan dengan mengorganisir data-data yang diperlukan peneliti. Setelah 

terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Kemudian hasil klasifikasi tersebut dianalisa dan hasil analisa 

tersebut dituangkan dalam penelitian ini. Dalam mengolah data, tahapan-

tahapan yang dilakukan peneliti meliputi : 

a) Melakukan reduksi data atau proses pemilihan, penyederhanaan dan 

transformasi data-data kasar yang muncul dilapangan, reduksi dilakukan 

secara terus menerus selama sejalan penelitian berlangsung. Yakni 

dengan mengumpulkan seluruh data dari program LKM-Kewirausahaan 

di Yayasan Shafira Foundation yang berkaitan dengan proses 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data yang diperoleh di lapangan 

kemudian ditulis dalam bentuk laporan terperinci, kemudian laporan 

tersebut dirangkum, disusun secara sistematis dan dimunculkan pokok-
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pokoknya untuk memudahkan dalam penyesuaian dengan masalah 

penelitian, data tersebut didapat melalui wawancara dengan pihak terkait, 

observasi lapangan, studi dokumentasi dan studi pustaka. 

b) Melakukan penyajian data, setelah data direduksi selanjutnya dilakukan 

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data tersebut dapat 

dibuat dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut data diorganisasikan secara sistematis. Sehingga akan mudah 

difahami dalam penarikan kesimpulan. 

c) Penarikan kesimpulan, yakni menyimpulkan data-data dari hasil analisis 

tersebut yang merupakan jawaban dalam rumusan di atas, sehingga hasil 

dari data tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan penulisan penelitian.  
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1.8. Rencana Jadwal Penelitian 

NO Kegiatan 

Bulan/ 2019 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 Tahap persiapan penelitian  

 a. Penyusunan dan Pengajuan Judul       

 b. Pengajuan Proposal       

 c. Perizinan Penelitian       

2 Tahap Pelaksanaan  

 a. Pengumpulan Data       

 b. Analisis Data       

3 Tahap Penyusunan Laporan       

 

Table 1.1. Jadwal Penelitian 

 


