
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian menjadi salah satu hal yang di anggap penting dalam 

kehidupan, karena perekonomian berkaitan erat dengan aspek-aspek lainnya 

dalam kehidupan manusia. Tingkat pendidikan, keamanan serta keimanan 

seseorang dapat dipengaruhi oleh ekonomi. Seperti tercantum dalam sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Sallallohu 

Alaihi Wassalam bersabda “sesungguhnya kefakiran itu dapat mendekatkan 

kepada kekafiran”. Melihat ekonomi ini sangat penting dalam berbagai 

kehidupan manusia, maka hendaklah pengelolaanya dapat diperhatikan oleh 

semua pihak lapisan masyarakat. 

Djunaidi dan Al-Asyhar (2007: 6-7) telah menuturkan bahwa Indonesia 

dari sisi ekonomi merupakan Negara yang mengalami kesenjangan. Basis 

ekonomi yang strategis hanya dijalankan oleh beberapa orang dan merupakan 

orang-orang dikalangan feodal-tradisional serta masyarakat modern-kapitalis, 

dan prinsip yang mereka gunakan adalah ekonomi ribawi. Sehingga saat ini 

perekonomian Indonesia di kuasai oleh kelompok dari orang-orang mereka. 

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan sebuah ketimpangan 

ekonomi di masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis adalah 

sebagai berikut : Pertama, penerapan efesien pengelolaan dan permodalan 

dengan menekankan kepada tenaga kerja yang sedikit, namun menjadikan 



 

 
 

pekerja mereka yang setia dan meningkatkan keterampilannya setinggi 

mungkin. Kedua, modal usahanya didesak oleh panasnya riba, para pengusaha 

berusaha untuk menyembunyikan produksi terhadap pekerjanya sehingga 

pekerja tidak akan mengetahui secara keseluruhan produknya, kemudian 

membeli komoditi yang mereka produksi dari masyarakat dengan harga yang 

sangat rendah namun menjual kepada pihak lain dengan harga yang setinggi-

tingginya (Baswir, 1997: 20-21). 

Masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan bagian orang-orang yang 

terpinggirkan dan salah satunya adalah kaum dhuafa, yang merupakan 

masyarakat Islam dan menjadi mayoritas penduduk Indonesia? Secara 

keseluruhan, sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia berada pada kondisi 

yang lemah, dan ekonomi masyarakat Islam ini sudah di topang dengan 

lapangan kerja yang disediakan oleh kelompok feodal-tradisional dan 

masyarakat modern-kapitalis. Hal ini dapat mengurangi keberkahan dalam 

hidup masyarakat Islam ketika dalam pendapatannya tersebut diperoleh 

melalui hal-hal yang tidak baik (riba). 

Sedangkan Islam sendiri sebenarnya sudah memberikan sebuah konsep 

pemberdayaan ekonomi. Sejauh ini Islam memberikan banyak saran untuk 

meminimalisir kesenjangan ekonomi melalui pemaksimalan peran dari 

lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti kita ketahui adanya lembaga 

zakat, wakaf maupun lembaga ekonomi makro seperti koperasi syariah. Dari 

adanya pemaksimalan peran dan fungsi dari lembaga-lembaga Islam tadi 

diharapkan mampu meminilaisir kesenjangan ekonomi masyarakat Islam. 



 

 
 

Maka dari itu, masyarakat Islam perlu kembali ke Masjid untuk menjawab 

permasalahan yang mereka rasakan, karena Masjid merupakan sebuah tempat 

yang menjadi pusatnya pemerintahan dan peradaban, hal itu sejalan dengan 

apa yang Rasulullah Muhammad contohkan, bahwa pada masanya Masjid 

merupakan sebuah tempat yang menjadi wadah dalam memecahkan seluruh 

problematika umat (mayarakat Islam), baik dalam segi sosial, pendidikan, 

ekonomi, politik maupun kemiliteran (Ayub, dkk, 2007: 2). 

Potensi yang sangat besar bagi masyarakat Islam tersimpan di Masjid, 

sehingga sejatinya Masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah saja oleh 

jamaahnya, namun harus kita telaah dari berbagai sisi kehidupan manusia, 

misalnya dari adanya pengelolaan dan penyaluran zakat dengan baik dapat 

membantu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, maupun dengan 

diadakannya berbagai pengajian bagi semua kalangan dapat memberikan 

pemahaman terhadap pengetahuan dan pendidikan agama masyarakat dan 

dalam hal ini Masjid sudah berperan dalam segi sosial-keagamaan. 

Ketika masyarakat Islam sudah memahami Masjid dalam berbagai sisi dan 

salah satunya dalam sisi kehidupan masyarakat, maka mereka telah 

memahami Masjid secara luas. Pada dasarnya Masjid bisa berdiri dan 

dibangun karena adanya aspirasi masyarakat, sehingga ketika Masjid sudah 

dipahami dalam berbagai sisi sebagai keberfungsiannya maka dari itu 

diperlukan pengelolaan yang baik untuk menciptakan fungsi Masjid yang 

maksimal terhadap kehidupan masyarakat Islam. 



 

 
 

Sebagai masyarakat Islam kita mempunyai kewajiban untuk mengelola 

Masjid sehingga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat 

disekitarnya, baik dalam memberikan kemakmuran maupun kedamaian dalam 

hidup mereka. Selain sebagai kewajiban, seseorang yang mampu dan bersedia 

dalam mengelola Masjid akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam firman-Nya Qs. At-Taubah : 18 yang 

berbunyi : 

 

ََلةَ إِنََّما  ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن ِباَّللَّ َيْعُمُر َمَساِجدَ َّللاَّ

ِئَك أَْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ  َ ۖ فَعََسٰى أُولَٰ َكاةَ َولَْم َيْخَش إَِّلَّ َّللاَّ  َوآتَى الزَّ

 

Artinya : sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah 

orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan 

shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka mereka merupkan orang-orang yang akan 

mendapatkan petunjuk”. 

Dalam pengelolaan Masjid untuk memakmurkan masyarakatnya maupun 

memakmurkan Masjid membutuhkan hal-hal baru yang nampaknya perlu 

disesuaikan dengan keadaan masa sekarang. Kemudian hal lain yang tidak 

kalah penting adalah adanya peran aktif dan partisipasi dari masyarakat itu 

sendiri, sehingga esensi yang dapat diperoleh adalah masyarakat 

memakmurkan Masjid dan Masjid dapat memberikan kemakmuran kepada 

masyarakat. 



 

 
 

Masjid Salman ITB merupakan salah satu Masjid yang dapat dijadikan 

contoh dalam pemberdayaan, Masjid Salman berdiri atas izin dari presiden 

pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tahun 1972, Masjid ini terletak di Jl. 

Ganesa No. 7, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Peneliti 

menemukan beberapa unit kegiatan yang dijalankan oleh Masjid ini, dan 

tentunya dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran Masjid maupun 

kemakmuran masyarakatnya. 

Beberapa unit kegitan yang dijalankan Masjid ini antara lain sebagai 

berikut. Kegiatan pemberdayaan dalam bidang sosial-keagamaan seperti 

adanya salah satu unit dakwah, kemudian dalam bidang pendidikan diketahui 

ada unit pendidikan anak salman yang biasa disebut (PAS), dan tidak 

ketinggalan dalam bidang ekonomi, Masjid ini pun mampu memberikan 

modal awal dalam pendirian sebuah koperasi yang diberi nama koperasi 

salman bersatu dan terkenal dengan sebutan Kasab. 

Dari hasil survey awal pada bulan Desember 2019 bahwa Koperasi yang 

dana awalnya diperoleh dari Masjid, merupakan inisiatif dari beberapa 

karyawan Salman yang juga menjadi pengurus Masjid Salman. Koperasi ini 

didirikan untuk memenuhi kebutuhan karyawan Salman agar tidak melakukan 

transaksi haram, karena saat ini kita ketahui bahwa perekonomian sudah 

dikuasai oleh asing dan sangat mungkin didalamnya terjadi transaksi yang 

tidak halal. Maka sekelompok karyawan Salman yang merasakan keresahan 

mengenai pemenuhan kebutuhan hidupnya mendirikanlah Koperasi Salman 

Bersatu (KASAB) ini. 



 

 
 

KASAB sudah beroperasi selama 9 tahun terhitung sejak tahun 2010 

dengan peningkatan aset yang luar biasa dari yang awalnya hanya puluhan 

juta pada tahun sekarang sudah mencapai satu milyaran. Pengurus dan 

pengawas yang mengelola KASAB ini seluruhnya merupakan karyawan 

Salman, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anggotanya, KASAB ini 

tidak melakukan simpan pinjam uang namun diganti oleh barang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anggotanya. 

Berangkat dari pernyataan dan aktifitas Masjid Salman diatas, maka perlu 

dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam, untuk memahami bagaimana 

proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Masjid tersebut melalui 

Koperasi. Sehingga kedepannya hasil penelitian yang diperoleh diharapkan 

dapat kita jadikan contoh untuk memakmurkan Masjid dengan menjalankan 

pemberdayaan ekonomi di Masjid-masjid lainnya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang di uraikan diatas, tentunya akan 

sangat luas pembahasannya. Untuk mencapai sasaran pembahasan yang jelas, 

maka dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan perumusan masalah 

bagaimana pemberdayaan ekonomi Masjid melalui Koperasi salman bersatu 

(KASAB). Sehingga diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apa Tujuan Pemberdayaan Ekonomi di KASAB? 

2. Bagaimana Proses Pemberdayaan Ekonomi di KASAB? 

3. Apa Saja Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi di KASAB? 



 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi di KASAB. 

2. Proses Pemberdayaan Ekonomi di KASAB. 

3. Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi yang dicapai oleh KASAB. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara teoritis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan penelitian dalam 

bidang pengembangan masyarakat Islam khususnya dalam bidang 

pemberdayaan ekonomi. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini 

merupakan tahap pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah pada realita sosial-ekonomi di 

masyarakat. 

2. Kegunaan secara praktis, bagi masyarakat penelitian ini sebagai 

sumbangsih pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam khasanah 

keilmuan, sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk 

keberhasilan mengelola masjid dalam rangka pemberdayaan ekonomi. 

  



 

 
 

E. Landasan Pemikiran 

1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema yang 

sejenis dengan penelitian ini, diantaranya : 

a) Skripsi yang disusun oleh Harismayanti (2016) dengan judul 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus 

Layanan Sosial dan Pendidikan Masjid Besar Al-Amin Kecamatan 

Manggala Makasar). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Masjid Al-Amin lebih terfokus 

pada pemberdayaan sumber daya manusia terlihat dari adanya 

kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi masyarkat. 

b) Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zamakhsyari (2007) dengan 

judul Optimalisasi Fungsi Masjid Bilal dalam Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat Islam (Studi Deskriptif di 

Perumahan Parakan Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung 

Kidul Kota Bandung). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

bentuk optimalisasi masjid Bilal adalah dengan mengadakan 

kegiatan ritual dan spiritual untuk menciptakan kepuasan bagi 

jamaahnya terhadap peran masjid sebagai fungsi keagamaan. 

c) Skripsi yang disusun oleh Syaiful Akhyar Tanjung (2018) dengan 

judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi 

Deskriptif di Masjid Al-Falah Kelurahan Gelugur Darat Kota 

Medan). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan 



 

 
 

yang dilakukan oleh masjid Al-Falah yaitu melalui bidang sosial 

dan pendidikan seperti diadakannya kegiatan sosial 

kemasyarakatan contohnya sunatan, nikahan dan dalam bidang 

pendidikan diadakanya TPA (taman pendidikan Al-Qur’an) dan 

pengajian bagi semua kalangan. 

d) Jurnal yang disusun oleh Ade Iwan dan Dedi Herdiana (2018) 

dengan judul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Masjid (Studi Deskriptif di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon). 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masjid At-Taqwa 

mendukung adanya kegiatan pemberdayaan baik dalam bidang 

spiritual keagamaan, sosial kemasyarakatan ekonomi, pendidikan, 

maupun seni budaya. Keberhasilan yang dicapai ini didukung oleh 

adanya dukungan masyarakat, pengelola masjid yang ideal serta 

para da’i yang berkompeten. 

e) Jurnal yang disusun oleh Asep Suryanto dan Asep Saepulloh 

(2016) dengan judul Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid : 

Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid di Kota 

Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid di Tasikmalaya adalah 

melalui pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Didukung 

pula oleh potensi yang dimiliki masjid seperti jamaah yang aktif, 

adanya dana dan beberapa kegiatan sehingga masjid ini dapat 

membeikan kemakmuran. 



 

 
 

2. Landasan Teoritis 

Pemberdayaan dalam bahasa asing yaitu empowerment berasal dari 

kata power yang berarti kekuatan atau keberdayaan. Pemberdayaan 

menurut Edi Suharto (2014: 57-58) merujuk pada suatu individu atau 

kelompok yang lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan 

atau kemampuan sebagai berikut : 

a. Dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan 

papan sehingga dapat terbebas dari kemiskinan. 

b. Dapat menjangkau sumber produktif untuk meningkatkan 

pendapatan, dalam hal ini adalah memperoleh pekerjaan dan 

menjangkau informasi mengenai lapangan pekerjaan. 

c. Ikut berperan aktif dalam proses pembangunan maupun keputusan-

keputusan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang 

diprediksi akan mempengauhi kehidupan. 

Machendrawaty dan Safei (2001: 70) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai bentuk 

penguatan terhadap masyarakat yang lemah dan istilah pemberdayaan 

secara teknis dapat disamakan dengan pembangunan.  Tujuan dari 

pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat, keberdayaan, 

kesejahteraan dan kemajuan masyarakat kearah yang lebih baik dari 

keadaan yang sebelumnya. 

 



 

 
 

Dalam buku Suharto (2014: 58-59) beberapa pakar mengemukakan 

mengenai pemikirannya tentang pemberdayaan yang dilihat dari proses, 

tujuan maupun cara-cara pemberdayaan. Ife (1995) memahami bahwa 

pemberdayaan merupakan sebuah tujuan dalam meningkatkan kekuatan 

orang-orang yang tidak berdaya atau tidak beruntung. Parson (1994) 

mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam 

menguatkan partisipasi masyarakat sehingga mereka mampu berperan 

aktif dalam kegiatan pembangunan yang di jalankan pemerintahnya. 

Sedangkan Rapaport (1984) menjelaskan bahwa pemberdayaan 

merupakan suatu cara untuk menjadikan masyarakat mampu 

berkomunikasi dalam menyampaikan aspirasinya dan dapat berkuasa 

atas kehidupannya sendiri. 

Untuk mengetahui keberhasilan dari proses pemberdayaan dapat 

kita ketahui melalui indikator keberdayaan. Sebagaimana dirumuskan 

oleh Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2014: 64-65) yang 

mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang disebut degan 

empowerment index atau indeks pemberdayaan adalah sebagai berikut : 

a. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan seseorang untuk pergi 

keluar rumah atau kewilayah sekitarnya seperti pergi ke pasar, 

fasilitas medis, bioskop, tempat ibadah dan kerumah tetangga. 

Ketika seorang individu mampu untuk bepergian sendiri 

ketempat-tempat tersebut maka dapat dikatakan tingkat mobilitas 

orang tersebut tinggi. 



 

 
 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil, dalam segi ekonomi yaitu 

seorang individu mampu membeli barang-barang kebutuhan dasar 

sehari-hari termasuk kebutuhan diri pribadi seperti alat mandi, 

kecantikan dan lain halnya. Dan kebutuhan keluarga misalnya 

makanan dan bahan masakan. Individu dianggap mampu membeli 

kebutuhan pribadinya tanpa meminta izin kepada siapapun dan 

menggunakan uangnya sendiri. 

c. Membeli komoditas besar, dimaksudkan pada kemampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier 

seperti mampu membeli lemari, televisi, kendaraan dan lainnya 

selain kebutuhan primer. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, mampu 

menentukan keputusan sendiri maupun dengan pasangan 

mengenai keputusan-keputusan keluarga seperti renovasi rumah, 

mendirikan bisnis baru maupun membicarakan mengenai 

keperluan anak. 

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, berkaitan dengan 

kedudukannya. Dapat ditanyakan kepada responden misalnya 

apakah dalam waktu setahun ini ada keluarga yang mengambil 

harta tanpa sepengetahuan anda. 

f. Kesadaran hukum dan politik, seseorang dapat dikatakan berdaya 

apabila dia mengetahui pemimpinnya seperti mengetahui nama 

kepala desa, kepala kecamatan dan lainnya. 



 

 
 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang 

dianggap berdaya ketika mereka pernah melakukan kegiatan 

kampanye atau protes yang dimaksudkan terhadap kebebasan 

berpendapat dan penuntutan keadilan atas kehidupan dirinya 

maupun orang lain. 

h. Adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, 

dalam hal ini seseorang yang berdaya memiliki aset berupa 

rumah, tanah, aset produktif dan tabungan. 

Hal-hal diatas dapat dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P (Suharto, 2014: 67), 

berikut pendekatan yang dapat dijalankan : 

a. Pemungkinan: dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan 

berkembangnya potensi masyarakat secara optimal. 

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari hal-

hal yang menghambat perkembangan potensi mereka. 

b. Penguatan: dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, pemberdayaan harus 

mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan yang kuat 

sehingga dapat menciptakan kemandirian. 

c. Perlindungan: dapat menghapuskan segala jenis diskriminasi dan 

dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil, maka 

pemberdayaan harus melindungi masyarakat yang lemah dan 

mencegah adanya eksploitasi dari kalangan yang berkuasa. 



 

 
 

d. Penyokongan: agar tidak terjatuh dan melemah, pemberdayaan 

harus memberikan sokongan berupa dukungan maupun 

bimbingan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan 

perannya dalam menghadapi kenyataan dalam hidupnya. 

e. Pemeliharaan: keseimbangan distribusi harus dijaga sehingga 

diperlukannya pemeliharaan kondisi yang kondusif antara 

berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus 

melakukan pemeliharaan agar menjamin keselarasan, 

keseimbangan yang memungkinkan sehingga memberikan 

kesempatan berusaha. 

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah tujuan dan 

proses. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian 

kegiatan yang melakukan penguatan atau keberdayaan bagi 

kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalmnya 

individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan 

merupakan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial, pemberdayaan sebagai tujuan sering dikaitkan 

dengan indikator keberhasilan maka dalam pemberdayaan hendaklah 

menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai misalnya dengan 

membuat visi dan misi (Suharto, 2014: 59-60). 

Kemudian setelah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam proses 

pemberdayaan didalamnya diketahui ada pemberian kekuatan dalam 

mengentaskan kemiskinan, dan hal ini berkaitan dengan ekonomi 



 

 
 

masyarakat, dalam jurnalnya Edi Suharto dijelaskan bahwa secara 

bahasa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikonomia, yang 

terdiri dari dua suku kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan 

nomos berarti aturan atau ilmu. Dengan demikian secara sederhana 

ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan atau tatacara mengurus 

pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga dan dalam bahasa 

asing biasa disebut economics (2014: Vol 1, Hlm.3). 

Ekonomi menurut Muhammad Hatta adalah Ekonomi Pancasila 

yang berarti pemikirannya sangat mengedepankan kepentingan 

masyarakat serta melindungi hak dan martabat individu sehingga 

kepentingan untuk kemakmuran rakyat tercapai. Hatta berpendapat 

bahwa tujuan akhir dari ekonomi adalah tercapainya efesiensi sosial 

dimana masyarakat bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan 

sesungguhnya, (Efendi, dkk 2018: Vol 15, Hlm. 121). 

Pengertian pemberdayaan ekonomi menurut Eddy Papilaya yang 

dikutip oleh Zubaedi  bahwa pemberdayaan ekonomi adalah upaya 

untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, dengan cara 

memberikan dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya sehingga menjadi suatu aksi nyata, (Zubaedi, 

2007 : 42).  

Masjid merupakan tempat ibadah yang didalamnya mempunyai 

berbagai potensi untuk memenuhi kebutuahan dan memecahkan 

problematika masyarakat Islam, seperti Rasulullah memperkenalkan 



 

 
 

masjid menjadi pusat pemerintahan untuk memusyawarahkan segala 

jenis problematika masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, 

pendidikan dan yang lainnya (Ayub, dkk 2007: 2). 

 

3. Kerangka Konseptual 

 

 

                       Gambar 1.Kerangka Konseptual 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan suatu penelitian yang 

digunakan untuk mendapatkan data-data dalam sebuah karya ilmiah, data yang 

dikumpulkan disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditentukan. Uraian pada bagian ini terdiri dari : 

 

 

Pemberdayaan Menurut Suharto

1. Tujuan

2. Proses

Koperasi Masjid Salman ITB Kota Bandung

- Tujuan Pemberdayaan Ekonomi di Koperasi Masjid

- Proses Pemberdayaan Ekonomi di Koperasi Masjid

Hasil

Masyarakat yang berdaya



 

 
 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Salman Bersatu di Jl. 

Ganesa, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Alasan 

pemilihan lokasi tersebut dijadikan tempat penelitian ini karena 

terdapat data-data yang peneliti perlukan mengenai pemberdayaan 

ekonomi. 

2. Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma dan pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan 

kualitatif, alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

karan penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati objek. Dalam 

paradigma ini kenyataan sosial dianggap sebagai sesuatu yang utuh, 

kompleks, dapat berubah, serta penuh makna, digunakan untuk 

meneliti pada suatu objek yang alamiah (Kusnawan, 2011: 43). 

3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif karena 

bermaksud akan menggambarkan secara objektif, sistematik dan aktual 

mengenai fakta yang ada di Koperasi Salman Bersatu dalam 

melakukan pemberdayaan. Metode deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan secara luas, menyeluruh dan mendalam untuk menemukan 

fakta-fakta yang ada dilapangan (Sadiah, 2015: 19). 

 

 

 



 

 
 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a) Jenis data 

Jenis data yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Pertama, data tentang tujuan pemberdayaan ekonomi di koperasi 

salman bersatu (KASAB); Kedua data mengenai proses 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan KASAB; dan Ketiga data 

tentang keberhasilan yang dicapai dalam melakukan pemberdayaan 

ekonomi di KASAB. 

b) Sumber data 

1. Untuk mendapatkan data tentang tujuan pemberdayaan 

ekonomi KASAB diperoleh dari ketua KASAB sendiri yaitu 

Bapak H.Tian sebagai sumber data primer, sedangkan sumber 

data sekunder didapatkan dari arsip mengenai visi dan misi 

KASAB. 

2. Untuk mendapatkan data tentang proses pemberdayaan 

ekonomi KASAB diperoleh dari pengurus KASAB lainnya 

yang dianggap mengetahui proses dan kegiatan pelaksanaan 

pemberdayaan yang dilakukan, salah satunya Bapak M.Khadik 

sebagai sekretaris dan menjadi sumber data primer, sedangkan 

sumber data sekunder didapatkan dari dokumen mengenai 

program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KASAB. 

 



 

 
 

3. Untuk mendapatkan data tentang keberhasilan pemberdayaan 

ekonomi yang dicapai oleh KASAB sebagai sumber data 

primer diperoleh dari anggota atau masyarakat yang merupakan 

objek pemberdayaan beserta pengurus KASAB yang 

melakukan pemberdayaan, dan sebagai sumber data sekunder 

didapatkan dari arsip dan dokumen mengenai pencapaian kerja 

KASAB. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang akan 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang pertanyaan penelitian yang 

telah diajukan dalam fokus kajian penelitian ini, berikut beberapa cara 

yang dilakukan dalam memperoleh data : 

a) Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan kegiatan 

pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2011: 118), observasi 

yang dilakukan adalah observasi secara langsung ke lapangan 

(lokasi penelitian) mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi 

baik mulai dari tujuan, proses dan keberhasilan yang dilakukan 

oleh KASAB. 

 

 

 



 

 
 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara 

sangatlah penting dilakukan dalam pengumpulan data, untuk 

mendapatkan data dari sumber data primer yang pasti (Sadiah, 

2015: 88). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

secara langsung di lokasi kepada pihak-pihak terkait seperti 

ketua, pengurus lainnya dan anggota dari KASAB. 

c) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, 

arsip, majalah, suat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan 

sebagainya (Sadiah, 2015: 91). Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi saja. 

Dalam hal ini peneliti melaksanakan studi dokumentasi 

terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan 

KASAB. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi atau pengumpulan dan analisa data 

terhadap beberapa informasi yang terkait dan melakukan pemeriksaan 

secara langsung terhadap aktivitas kegiatan yang diselenggarakan. 

Rahardjo menuturkan bahwa triangulasi adalah upaya untuk mengecek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dengan cara mengulangi sebanyak 

mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisa 

data (Gunawan, 2013: 218). 

7. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi 

selanjutnya adalah pengolahan data, data yang sudah diperoleh dari 

teknik pengumpulan data kemudian dikumpulkan dan disusun secara 

jelas (Sadiah, 2015: 93). Langkah-langkah dalam analisis data secara 

kualitatif menurut M.B. Milles & A.M. Huberman (dalam Sadiah, 

2015: 93) meliputi reduksi data (rangkuman), display (kategorisasi) 

dan terakhir mengambil kesimpulan serta verifikasi, berikut uraian 

lebih jelas mengenai analisis data : 

 

 

 

 



 

 
 

a) Reduksi data 

Reduksi data (rangkuman) merupakan proses pencatatan hal-

hal yang penting yang diperoleh dari lapangan, kemudian 

dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menyaring informasi 

atau memfokuskan pada data pokok dalam penelitian. 

b) Display (kategorisasi) 

Setelah data terkumpul dan terseleksi diperlukan juga 

kategorisasi data untuk memperoleh kesimpulan pada akhir 

data, kemudian setelah pengambilan kesimpulan dan verifikasi 

maka data dapat disajikan. 

c) Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Langkah terakhir dari analisis data adalah menyimpulkan dan 

verifikasi (dibuktikan). Dari data yang diperoleh peneliti 

mencoba mengambil kesimpulan yang sangat tentatif dan kabur 

tetapi dengan bertambahnya data selama penelitian berlangsung 

maka kualitas data yang diperoleh akan semakin kuat dan jelas. 

 

 


