
 

 

ABSTRAK 

 

 

Nurul Istiqomah, “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan 

Penghasilan Melalui Kelompok Pengrajin Batu Bata (Studi Deskriptif Jln. 

Kampung Gandaria Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten 

Bekas )” 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai 

kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk 

mengajak masyarakat berperan aktif dan mengubah dari ketidakmampuan mereka 

dalam memecahkan persoalan dikehidupan mereka, kemudian dapat secara aktif 

untuk mewujudkan kemandirian dan memperbaiki kehidupannya agar lebih baik 

lagi, maka masyarakat desa Cipayung ini dalam memberdayakan hidupnya 

mereka dengan adanya kelompok pengrajin batu bata sebagai sarana peningkatan 

penghasilan ekonomi keluarga di desa Cipayung.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dilakukan 

masyarakat Desa Cipayung dalam meningkatkan penghasilan serta tercapainya 

kesejahteraan ekonomi keluarga melalui kelompok pengrajin batu bata. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian pengelola dan masyarakat sebagai 

anggota kelompok pengrajin batu bata. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam 

analisis data adalah reduksi data, klasifikasi data, verifikasi data dan yang terakhir 

menarik kesimpulan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan oleh 

Nanih Machendrawaty. Pada dasarnya teori ini menggambarkan tentang 

pemberdayaan masyarakat dalam mendirikan dan membangun kemampuan untuk 

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung dan kegiatan 

untuk memperkuat atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat dengan 

tujuan agar terciptanya kesejahteraan ekonomi keluarga.   

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan ekonomi 

masyarakat Cipayung melalui kelompok pengrajin batu bata merupakan upaya 

pemanfaatan sumber daya alam di Desa Cipayung, pemberdayaan masyarakat 

melalui kelompok pengrajin batu bata telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat Desa Cipayung, sehingga mampu membantu perekonomian 

masyarakat Desa Cipayung serta tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga 

dalam meningkatkan penghasilan. Dengan adanya pekerja kelompok pengrajin 

batu bata di Desa Cipayung telah membawa dampak positif dalam meningkatkan 

penghasilan masyarakat Cipayung khususnya bagi para anggota kelompok 

pengrajin batu bata, dapat dilihat dari penghasilan yang diperolehnya semakin 

meningkat dari penghasilan sebelumya, ternyata penghasilan pekerja kelompok 

pengrajin batu batu bata ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan 

kebutuhan pokok masyarakat Desa Cipayung seperti sandang, pangan, kesehatan 

dan lain-lain. 

 


