
 

 

ABSTRAK 

Susi Siti Fatimah: Peran Pendampingan Pekerja Sosial dalam Meningkatkan 

Kesehatan Masyarakat (Studi Deskriptif Tentang Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM) di Desa Loa Kecamatan Pasaeh, Bandung). 

Kesehatan merupakan salah satu masalah yang ada di masyarakat. Kesehatan 

yang berdampak pada keberfungsian sosial sehingga masyarakat tidak berdaya 

yang dilatar belakangi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap 

kesehatan yang belum maksimal sehingga memerlukan pendampingan terhadap 

masyarakat. Di Desa Loa terdapat kelompok Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

yang memasilitasi masyarakat agar lebih berdaya utamanya dalam bidang 

kesehatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja sosial di Desa Loa 

dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang ditinjau dari kegiatan dan 

pelaksanaan serta hasil dari peran pendampingan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah Oos Anwar (2013) 

pemberdayaan suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak 

yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa 

sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport (1984), 

pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Permensos 

RI no. 01 tahun 2012  tentang pekerja sosial masyarakat yaitu seorang warga 

masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau 

pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan 

melalui penafsiran logika yang dihubungkan dengan konteks Pengembangan 

Masyarakat Islam, klasifikasi data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pekerja sosial dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui donor darah, pengobatan gratis, 

pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan pemanfaatan lahan pekarangan. 

Pelaksanaannya melalui penyuluhan, sosialisasi dan penambahan sarana prasarana 

kesehatan. 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan 

pekerja sosial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Loa sangat 

berperan, dengan adanya kegiatan yang dilaksanaan menjadikan masyarakat Desa 

Loa pola hidupnya meningkat menjadi lebih baik, dan lebih mandiri serta berdaya. 
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