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ABSTRAK 

 

Nenden Rhesi Latifatul Karimah: Partisipasi Masyarakat Program Kampung 

Berdaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Di 

Kampung Patrol Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut) 

Program pemberdayaan dapat cepat terealisasikan jika masyarakat turut 

andil dalam setiap kegiatan, namun ternyata masih banyak masyarakat yang 

belum menyadari akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan, hal ini 

mengakibatkan timbulnya rasa ketergantungan dalam diri masyarakat sehingga 

dibutuhkannya pendekatan partisipatif dalam program pemberdayaan yang 

melibatkan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian antara lembaga (pembuat 

program) dan masyarakat harus bisa menjalin kerjasama agar tujuan kesejahteraan 

dapat terlaksana dengan baik. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pendekatan yang 

dilakukan oleh lembaga berdaya foundation dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat Kampung Patrol, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Kampung 

Patrol dalam melaksanakan program Kampung Berdaya dan bagaimana hasil 

partisipasi yang diperoleh masyarakat Kampung Patrol dengan adanya program 

Kampung Berdaya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemberdayaan yang 

di dalamnya terdapat teori partisipasi dari teori Suharto, Nasdian, Isbandi dan teori 

Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan program 

pemberdayaan, masyarakat harus turut andil serta aktif terlibat dalam setiap 

kegiatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tekhnik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada direktur 

program Kampung Berdaya serta masyarakat Kampung Patrol, observasi 

dilakukan di Kampung Berdaya untuk mengamati kegiatan serta dokumentasi 

digunakan untuk pelengkap dalam memperoleh data. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: pendekatan yang dilakukan oleh 

lembaga berdaya foundation menggunakan tekhnik PRA (participatory rural 

appraisal) yang mempunyai beberapa tahapan atau siklus yang mengharuskan 

masyarakat terlibat di dalamnya sehingga masyarakat Kampung Patrol 

mempunyai tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap program Kampung 

Berdaya. Bentuk dari partisipasi masyarakat Kampung Patrol terhadap program 

Kampung Berdaya yaitu: partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi 

harta benda, partisipasi partisipasi keterampilan dan kemahiran dan partisipasi 

sosial. Hasil partisipasi masyarakat Kampung Patrol dari adanya program 

Kampung Berdaya yaitu: meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung 

Patrol dari berbagai aspek, yaitu: aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta 

sosialnya. 
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