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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta 

taraf perekonomian yang rendah. Selain itu, mengurangi persoalan di lapangan 

terkait dengan taraf perekonomian yang rendah maupun akses pengelolaan sumber 

daya alam. Beberapa alasan mengapa pemberdayaan bisa menjadi alternatif 

pemecah masalah perekonomian serta pendidikan karena masyarakat yang 

keterbelakangan perlunya pendekatan antara pemerintah yang membina dengan 

masyarakat yang keterbelakangan. 

Program pemberdayaan adalah membentuk masyarakat yang berdaya 

(memiliki daya, kekuatan dan kemampuan). Kekuatan yang dimaksud dapat 

dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan 

intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip 

pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan 

kemandirian masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan 

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang 

mereka lakukan. 

Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). (Sulistiyani, 2004: 
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79). Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi sebagian dari mereka 

tidak menyadari akan potensi daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, daya 

harus digali dan kemudian dikembangkan. Dengan begitu, pemberdayaan adalah 

upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Disamping itu, pemberdayaan hendaknya tidak menjebak 

masyarakat pada ketergantungan (charity), tetapi harus mengantarkan pada proses 

kemandirian. 

Upaya pemberdayaan telah mendapat perhatian besar yang meliputi aspek 

pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik. Pemberdayaan masyarakat dalam hal 

ini adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi 

masyarakat dengan memperoleh atau memanfaatkan hak masyarakat bagi 

peningkatan kualitas kehidupannya. Karena ketidakberdayaan masyarakat 

disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, 

serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. 

(Suhartini & Halim, 2005: 211) 

Pemerintah lebih mengupayakan pada pelaksanaan program pembangunan 

yang memberikan porsi terbesar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

tentu bertujuan agar dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan 

lingkungannya secara mandiri dan berkesinambungan. Pola ini mengharuskan 

untuk menggunakan pola bottom-up  yang artinya masyarakat sejak awal 

dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dimana tataran 

pelaksanaan di lapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. 
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Paradigma inilah yang mengisyaratkan perlunya memampukan masyarakat 

menjadi masyarakat yang mandiri. 

Pelatihan yang diajarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang melalui program Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yaitu membatik dan membuat kripik,  

dengan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Lowokpepen. 

Karena rata-rata masyarakat Dusun Lowokpepen bekerja sebagai buruh dan petani 

dengan adanya Program UPPKS dari DP2KB ini masyarakat sangat antusias 

untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. 

Berdasarkan data dari DP2KB Kabupaten Malang, jumlah penduduk Dusun 

Lowokpepen pada tahun 2016 mencapai 275 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah 

pendudukan Dusun Lowokpepen yaitu laki-laki 139 orang dan perempuan 136 

orang. Pekerjaan petani 14%, pekerjaan buruh 68%, swasta 10% dan yang tidak 

bekerja atau pengangguran 8%. Dari penduduk angkatan kerja, penduduk yang 

menganggur sebanyak 17 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah lulus SD 

105 orang, lulus SMP 61 orang, SMA 24 orang dan yang tidak lulus SD 20 orang. 

Hal tersebut tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial 

yang memerlukan perhatian tersendiri. Sementara untuk menangani masalah 

pengangguran yang muncul akibat keterbelakangan cara berfikir masyarakat 

Dusun Lowokpepen dibutuhkan pendekatan dan pembinaan untuk masyarakat 

Dusun Lowokpepen. Oleh karena itu, Presiden Jokowi membuat program 

Kampung KB melalui BKKBN di setiap kecamatan yang berada di setiap 

Kabupaten yang ada di Indonesia. melalui DP2KB Kabupaten malang Kampung 
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KB melakukan program yang salah satunya Program UPPKS dalam 

mengentaskan kemiskinan dan merubah cara berpikir masyarakat agar 

perekonomian masyarakat meningkat. 

Berbagai jenis pembinaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk 

menjadikan masyarakat indonesia sejahterah. Itupun dibutuhkan pelatihan-

pelatihan khusus untuk masyarakat pada umumnya salama meningkatkan 

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan di 

masyarakat sebagai salah satu bentuk tugas pemerintah dalam hal pemberdayaan 

masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.  

Berbagai pembinaan muncul sebagai tempat berjalannya kegiatan 

pemberdayaan bagi mereka yang kurang beruntung dalam  menghasilkan 

perekonomian yang baik, pendidikan yang layak serta menjaga kesehatan. Seperti 

halnya di Kabupaten Malang, salah satu pembinaan yang menjadi tempat berbagai 

program pelatihan guna pemberdayaan masyarakat di dalam program Presiden 

Jokowi melalui DP2KB untuk menjadikan atau membuat Kampung KB melalui 

Program UPPKS. 

Program BKKBN yaitu Kampung KB melalui program UPPKS dibawah 

pemerintahan Presiden Jokowi, program ini diperluas melalui kerjasama dengan 

instansi pemerintah yang lain dengan tujuan menyejahterahkan masyarakat 

indonesia. Nawacita Presiden Ir, Jokowi juga menjadi dasar adanya program 

Kampung KB, yaitu pada poin ke -3 & 5. BKKBN memiliki kewajiban untuk 

membantu Presiden dalam mewujudkan kualitas hidup manusia yang baik. Salah 

satunya dengan cara merevitalisasi program KB lebih diarahkan untuk 
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mendukung implementasi Nawacita terutama pada cita yang ke – 3 yaitu “ 

membangun Indonesia dari pinggiran dan untuk itu DP2KB telah menetapkan 

pengembangan “Kampung KB” sebagai model baru penggarapan KB. Kemudian 

pada nawa cita kelima yaitu “ meningkatan kualitas hidup manusia”, untuk itu 

BKKBN bersama kementerian dan lembaga pemerintahan secara bersama-sama 

menyukseskan program “Kampung KB”, lebih lanjut Surya Chandra Surapaty 

mengharapkan bahwa peran swasta sangat juga dibutuhkan dalam 

mengembangkan Kampung KB. (Anto Susanto, 2016: 5). 

Program KB adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tidak 

terjadinya keterbelakangan di suatu desa yang memilki tujuan seperti 

meningkatkan partisipasi masyarakat, peran serta pemerintah dalam pembentukan 

Kampung KB disuatu wilayah, lembaga non pemerintah, serta program KKBPK 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tersebut. Begitupun dengan sasaran 

yang di miliki oleh program KB yaitu dengan melihat disuatu daerah tersebut 

adalah daerah pinggiran, ketinggalan di semua program pembinaan dan 

keterbelakangan  

Kampung KB Dusun Lowokpepen adalah suatu desa yang memiliki kriteria 

sebagai untuk dijadikan kampung KB karena disana memliki kriteria sebagai desa 

keterbelakangan,  dibentuknya Kampung KB itu sebagai program Presiden 

Indonesia, di kabupaten malang sendiri kampung KB pada tahun 2017 baru 

dibentuk kampung KB 1. Akan tetapi pada tahun 2018 kabupaten malang akan 

membuat Kampung KB di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 

Binaan yang dilakukan oleh DP2KB yaitu pada semua miniatur dari Program 
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KKBPK secara keseluruhan seperti : Pemberdayaan Masyarakat, K3 (Ketahanan, 

Kesejahteraan, Keluarga), Pelayanan Alat Kontrasepsi, Jumlah anak yang tidak 

sekolah, seberapa banyak anak yang menikah di bawah umur 20 Tahun, dan 

Pertanian sayur yang dibina dengan cara bagaimana bertani dengan baik dan 

menghasilkan sayur yang baik. 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kampung KB Lowokpepen 

ialah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yaitu 

dilakukan Lifeskill untuk para ibu-ibu melakukan lifeskill seperti membatik dan 

membuat kripik. Membatik para ibu-ibu diajarkan oleh guru SMK 

Muhammadiyah Kepanjen, sedangkan pembuatan kripik itu diajarkan oleh 

perindustrian yang berada di Kabupaten Malang. Lifeskill dilakukan setiap hari 

minggu di desa lowokpepen. 

Batik sendiri bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Dusun Lowokpepen. Akan tetapi DP2KB menjadikan itu sebagai Icon atau ciri 

khas yang ditonjolkan oleh Kampung KB yang berada di Dusun Lowokpepen 

tersebut. Batik yang telah diajarkan oleh DP2KB melalui Program UPPKS akan 

dipasarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada hari jadi 

Kabupaten Malang batik Dusun Lowokpepen telah ikut pameran dan 

memperkenalkan batik khas Kampung KB pada acara pameran di Expo 

Kabupaten Malang.  

Pengelolaan kripik Dusun Lowokpepen yaitu keripik talas dan pisang. 

Kripik ini memiliki label yang bernama kripik Love-love, Love-love sendiri diberi 

nama yang berarti  Lowokpepen. Pisang dan talas adalah hasil dari pertanian 
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masyarakat Dusun Lowokpepen, sama halnya dengan batik, keripik juga 

dipasarkan melalui pameran hari jadi kabupaten malang serta setiap ada 

pertemuan dari kota lain maupun luar pulau itu dijual disekertariat Kampung KB. 

Fasilitas  untuk pengelolahan keripik belum ada, masyarakat masih mnegunakan 

dengan cara pembuatan tradisional atau manual 

Masyarakat dusun Lowokpepen memiliki antusias yang tinggi karena 

mereka diberi pembinaan dan fasilitas untuk membatik dan pembuatan keripik 

yang diberikan oleh DP2KB melalui Program UPPKS. Bentuk dari fasilitas yang 

diberikan yaitu alat untuk membatik seperti cat, kuas, kain dan pensil. Karena 

mambatik di Dusun Lowokpepen sebagai pemula, jadi. Program UPPKS 

memberikan fasilitas untuk pemula. Sedangkan pembuatan keripik masyarakat 

belum diberikan masih mengunakan cara pembuatan tradisional dan manual. 

Tetapi pisang dan talas hasil dari pertanian masyarakat Dusun Lowokpepen. Oleh 

karena itu masyarakat sangat antusias dalam melakukan pembinaan karena untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Lowokpepen. 

Pada dasarnya, berdaya atau tidaknya masyarakat tergantung dari 

bagaimana kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pelaksanaan 

pembinaan yang ada di Kampung KB melalui Program UPPKS itu memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian dan 

memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat serta mampu meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Dusun Lowokpepen. 

Membatik yang di lakukan di Dusun Lowokpepen masih dengan cara 

mengambar di kain kosong dan mewarnai dengan cet warna dalam melukis, 
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dilakukan seperti itu dikarenakan masyarakat Dusun Lowokpepen masih belum 

mengerti cara membatik dan perlunya pengajaran yang memulai dari awal atau 

pemula. Membatik diajarkan oleh seorang guru SMK Muhammadiyah Kepanjen, 

dipilihnya mambatik di Kampung KB Dusun Lowokpepen karena DP2KB ingin 

menjadikan batik sebagai icon di Dusun Lowokpepen. 

Keterampilan membatik yang diselenggarakan oleh DP2KB melalui 

Program UPPKS selain sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Dusun 

Lowokpepen, juga untuk menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat akan batik 

yang dihasilkan oleh karya mereka sendiri. DP2KB mengharapkan nantinya batik 

hasil masyarakat dapat menjadi icon Kampung KB Dusun Lowokpepen dan dapat 

bersaing dengan batik-batik diluar kota ataupun provinsi nantinya. Serta bisa 

membuka lapangan kerja dengan membuka usaha batik sendiri dan mampu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian di Dusun 

lowokpepen, Kabupaten Malang. Sebuah instansi pemerintah DP2KB Kabupaten 

Malang melakukan konsep pemberdayaan masyarakat dengan cara program 

UPPKS yang mengadakan pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat yang taraf 

perekonomiannya rendah. Menciptakan masyarakat mandiri dan menanggulangi 

pengangguran. Sehingga penulis berusaha melakukan sebuah penelitian dengan 

judul ”Analisis Fungsionalisme Program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Memberdayakan Masyarakat”.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keberfungsian Program  

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam 

memberdayaan masyarakat di Dusun Lowokpepen, Desa Mojosari, Kabupaten 

Malang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang Keberfungsian Program  Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberdayaan masyarakat di Dusun 

Lowokpepen, Desa Mojosari, Kabupaten Malang.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun rinciannya sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau kritikan dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

sosiologi dan menambahkan kajian ilmu sosiologi khusunya dalam mengkaji 

teori yang berkaitan dengan konsep fungsional struktural dalam sebuah 

masyarakat agar mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui 
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program UPPKS di Dusun Lowokpepen. Pemberdayaan masyarakat di Dusun 

Lowokpepen, Kabupaten Malang adalah satu satu program BKKBN yang 

membuat Dusun Lowokpepen menjadi Kampung KB. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya : 

a. Bagi Jurusan Sosiologi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi 

dan memberi sumbangsih serta masukan bagi mahasiswa/i khususnya dalam 

penelitian mengenai Program UPPKS untuk mensejahterakan perekonomian 

di Kampung KB  yang berada di Dusun Lowokpepen, Desa mojosari 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang ditujukan untuk masyarakat 

lowokpepen dapat memahami akan pentingnya mensejahterakan keluarga agar 

disuatu dusun lowokpepen tidak menjadi keterbelakangan di dalam segala hal, 

seperti pendidikan maupun ekonomi. 

b. Bagi Pihak DP2KB 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini Kantor DP2KB Kabupaten 

Malang bisa melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program UPPKS 

yang berada di kampung KB Dusun Lowokpepen. Khususnya Program 

UPPKS di dalam menjalankan program yang diberikan oleh DP2KB agar bisa 

memberdayakan masyarakat Dusun Lowokpepen, serta respon masyarakat 

untuk bisa menjadikan masyarakat tidak keterbelakangan dan berpikir maju 
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agar bisa mensejahterakan perekonomian Dusun Lowokpepen serta 

masyarakat mampu mensuksesnya kampung KB tersebut. 

c. Bagi Pihak Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat berguna dan 

bermanfaat bagi masyarakat dalam Program UPPKS pada Kampung KB 

sebagai penambah wawasan masyarakat dengan adanya pembinaan dari 

Program UPPKS. Serta memahami makna dari kegiatan program kampung 

KB di Dusun Lowokpepen sehingga masyarakat yang berperan sebagai 

peserta Program UPPKS dapat menerima dan memanfaatkan apa yang telah 

diberikan oleh pihak DP2KB untuk Dusun Lowokpepen dan bisa 

memanfaatkan apa yang telah dibina oleh Program UPPKS untuk 

mensejahterakan perekonomian masyarakat Dusun Lowokpepen. 

 

E. DEFINISI KONSEP 

1. Fungsionalisme 

Fungsional berasal dari kata fungsi yang secara umum berarti kegunaan 

akan sesuatu. Secara bahasa fungsional dapat diartikan sebagai suatu aspek 

yang ditinjau berdasarkan fungsinya. Maka dari itu peninjauan terhadap suatu 

aspek secara fungsional sama sajar artinya dengan meninjau aspek tersebut 

berdasarkan fungsinya. Contoh pembahasannya dapat berupa fungsi umum, 

fungsi khusus, hal yang terjadi apabila fungsi tersebut terganggu, atau bahkan 

bagaimana fungsi itu bisa terjadi. 
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Fungsional dalam sosiologi adalah salah satu perspektif di dalam ilmu 

sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas 

bagian-bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Bagian 

yang satu tidak akan bisa berfungsi tanpa ada hubungan dan keterikatan dengan 

bagian lainnya. Masyarakat luas hanya akan bisa berjalan dengan normal jika 

masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik. (Bernard Raho, 

2007) 

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan  penekan di segala bidang dan sektor kehidupan 

(Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami 

juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam 

konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat  bukanlah 

obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari 

 pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen 

atau  partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara 

mandiri bukan  berarti lepas dari tanggungjawab negara. (Staf Pengajar FIS 

UNY: 2011) 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- 

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 

kekuatan, berdaya artinya  memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi 

awalan pe-dengan mendapat sisipan m- dan akhiran –an mendaji 

“pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai 
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daya mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa indonesia merupakan 

terjemahan dari “Empowerment” dalam bahasa inggris. Oleh karena itu 

pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan pada 

intinya adalah pemanusiaan, dalam artian mendorong dengan menampilkan 

dan merasakan hak-haknya. (Roesmidi & Riza, 2006: 1) 

Beberapa definisi pemberdayaan dapat dilihat dari pendapat para ahli, 

yaitu. Menurut Menurut Huntington dan Nelson 1994, pemberdayaan dimaknai 

sebagai suatu strategi dan usaha untuk mengembangkan peran rakyat dalam 

kegiatan pembangunan lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan 

demokratis. Disini, makna partisipasi dapat bersifat mobilisasi dan dapat pula 

bersifat otonom atau mandiri. Selain, pemberdayaan dapat juga bermakna 

bahwa pembangunan harus didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, 

perencanaan, dan kemampuan rakyat yang akan melaksanakan pembangunan. 

Robert Chambers menambahkan bahwa apa yang disebut sebagai ”people 

centered development” atau pembangunan mulai dari belakang (bottom up 

development) merupakan salah satu model pembangunan yang mendasarkan 

diri pada pemaknaan pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai suatu strategi 

mengembangkan rakyat dan memulainya lewat penyadaran, pencerahan, 

pemberdayaan pada para pelaksana, atau lewat kelompok elite pemimpin 

rakyat, ataupun dimulai dengan memberdayakan institusi yang ada di sebelah 

atas. (Kutut Suwondo, 2002: 225-226). 
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3. Masyarakat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata 

bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah 

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana 

melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki 

keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) 

Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga 

(Koentjaraningrat, 2009: 115-118). 

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka 

waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut 

Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan 

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, 

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas 

sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 

2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 
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4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

UPPKS adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri 

dari berbagi tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga sejahtera, mulai 

dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik 

yang sudah menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB), Pasangan Usia Subur 

(PUS) yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam 

rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai 

kegiatan usaha bersama dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

(Direktorat Advokasi & KIE BKKBN. 2016) 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan mempunyai peran 

penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan 

dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga yang sejahtera. Aspek 

pembinaan dan pengembangan keluarga meliputi: aspek keagamaan, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu upaya untuk 

mewujudkan keluarga sejahtera ditinjau dari aspek ekonomi adalah dengan 

cara membentuk kelompok UPPKS, ini merupakan instruksi Menteri 

Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) no. 80/HK. 001/F3/95. 

UPPKS adalah kelompok kegiatan dari para keluarga dalam wadah 

paguyuban keluarga sejahtera yang melakukan berbagai kegiatan usaha 

ekonomi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. 

Anggota UPPKS terdiri dari keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, dan 

keluarga sejahtera II yang menjadi akseptor KB maupun yang belum ber KB 
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dan anggota masyarakat lainnya (BKKBN, 2006). Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa pembentukan UPPKS merupakan upaya pemerintah 

untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang masih miskin, 

agar mereka mampu meningkatkan pendapatan menuju kesejateraan melalui 

usaha peningkatan ekonomi produktif. (Sri Warsono, Trisna Murni, 2011: 251) 

. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial sikap, pemikiran orang 

secara individu maupun kelompok. Peneliti dapat menanyakan pertanyaan 

yang tepat kepada partisipan dan menangkap pengertian mereka tentang gejala, 

peristiwa, fakta, realita, perasaan, persepsi mereka dan pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok. Jadi bukan merupakan rekayasa peneliti. Peneliti 

masuk dalam konteks tempat penelitian tanpa prasangka, praduga, ataupun 

konsep. Dengan demikian peneliti masuk dalam penelitian dengan pikiran yang 

murni, tidak ada bayang-bayang ide yang di bawanya. Hanya dengan 

keterlibatan secara langsung peneliti dapat tempat, keadaan dan situasi 

penelitian harus disampaikan sebagai fakta dan bukan merupakan tafsiran 

peneliti. penelitian kualitatif biasanya dirumuskan secara umum dan luas. 

Tetapi pada saat pengumpulan data melalui wawancara, masalah itu akan 
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dipersempit. Hal ini tergantung pada perkembangan wawancara dan informasi 

yang disampaikan oleh partisipan. (Semiawan, 2017: 63) 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengambarkan masalah 

yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan 

untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat 

penelitian dilakukan. Sudjana (2001: 64) mendefinisikan penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Peneliti berusaha mendapatkan data 

apa adanya kemudian dideskripsikan dengan apa adanya tanpa memanipulasi 

atau pengubahan pada variabel bebas tetapi menggambarkan kondisi apa 

adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

Jadi alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena hasil dari penelitian 

ini dideskripsikan berdasarkan ungkapan, tanggapan serta keinginan dan 

harapan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat di Dusun Lowokpepen 

Kabupaten Malang yaitu dengan Program UPPKS. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam Program DP2KB 

yaitu Program UPPKS di Kampung KB yang dilakukan oleh masyarakat yang 

bertempat tinggal di Dusun Lowokpepen Kabupaten Malang, yang 

latarbelakangnya Dusun Lowokpepen dipilih oleh DP2KB sebagai kampung 
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KB karena dusun tersebut keterbelakang dalam segala hal seperti ekonomi, 

pendidikan dll. Tepatnya di kawasan Dusun Lowokpepen, Desa Mojosari, 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Atas 

dasar pertimbangan praktis soal waktu, tenaga, dan biaya, sehingga peneliti 

hanya mengambil unit sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan 

secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang 

mantap. Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan 

dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 

memperoleh data (H.B. Sutopo, 2002: 56). 

5. Subjek Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moleong (2011 : 157) 

didalam penelitian Ayu Purnami Wulandari: 2014. Menjelaskan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data 

utama merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang menjadi subyek 

penelitian yang selanjutnya diamati atau diwawancarai. Subjek penelitian ini 

memiliki Kreteria yang diambil pada masyarakat Dusun Lowokpepen yaitu : 

a. Masyarakat yang bertempat tinggal minimal sudah 10 tahun tinggal di 

Dusun Lowokpepen.  

b. Masyarakat yang dilibatkan oleh Program UPPKS di Kampung KB.  
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Maka dari itu, peneliti mengambil sampel penelitiannya, sebagai berikut: 

1. Pengurus Kampung KB 1 Orang 

2. Ketua Program UPPKS 1 Orang 

3. Anggota Program UPPKS 3 Orang 

4. Perangkat desa RT/RW 1 Orang 

 

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan berarti sikap kegiatan untuk melakukan 

pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih 

sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang 

berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. (Soehartono, 2011: 69) 

Observasi ini dilakukan peneliti di Dusun  Lowokpepen, peneliti melihat 

apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat mengenai kampung KB, dan juga 

melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat didalam membatik dan 

pembuatan keripik untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dan 

menjadi icon Kampung KB Dusun Lowokpepen. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden 
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yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-

anak. (Soehartono, 2011: 67) 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dimana peneliti mengumpulkan data 

untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, mengenai 

kegiatan yang di lakukan dalam hal membatik dan pembuatan keripik untuk 

mensejahterakan perekomonian masyarakat di dusun lowokpepen dan 

mengetahui fungsi dari Program UPPKS. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa 

bergabagi macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Dokumentasi dapat 

dibedakan menjadi dokumen primer , jika dokumen ini ditulis oleh orang yang 

langsung mengalami suatu peristiwa. Dan dokumen sekunder, jika peristiwa 

dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. 

Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah 

contoh dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan, notulen rapat, catatn kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan 

dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini 

ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan 

kecermatan. (Soehartono, 2011: 70). 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai 

pelengkap saat proses wawancara peneliti kepada subyek peneliti. 

Dokumentasi tersebut berupa pengambilan gambar dan rekaman suara. 
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Pengambilan gambar tersebut dilakukan ketika ada beberapa masyarakat yang 

belajar membatik dan pembuatan keripik untuk meningkatkan perekonomian 

dan menjadi icon Kampung KB di Dusun Lowokpepen. Rekaman suara 

dilakukan saat proses wawancara agar peneliti mendapatkan data yang sesuai 

dari narasumber sehingga tidak bergantung dengan tulisan. 

 

H. TEKNIK ANALISA DATA 

Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2005: 91-99), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerut hingga tuntas, hingga data jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu; Data Reduction adalah Data yang didapat dilapangan 

jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data artinya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. ; Data Display 

adalah Setelah sata direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan 

data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. ; Conclusion Drawing/Verification adalah Langkah ketiga dalah 

analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Anda gunakan 

dalam penelitian ini. Teknik analisis data akan mengikuti metode penelitian Anda. 
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1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. 

Proses pengumpulan data sebagaimana di ungkap di muka harus melibatkan 

sisi aktor (informan), aktifitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai 

“alat pengumpul data” (konsep human instrument), peneliti harus pandai-

pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di 

tengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya.  

Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, 

tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif 

adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. 

Dengan demikian, data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, 

deskripsi wawancara, catatan harian,/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, 

cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, simbol-

simbol yang melekat dan dimiliki, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan 

dan pendengaran. (Idrus, 2009: 9) 

2. Reduksi Data 

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga 

pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-

pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa 

yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 
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mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Data 

yang telah di reduksi membuat peneliti dapat menyusun rancangan konsep 

yang masih tergolong pada jawaban yang diberikah oleh narasumber dan 

memberikan gambaran yang jelas, serta dapat membuat peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya dan dapat menyimpulkan data yang telah ada. 

(Idrus, 2009: 10) 

3. Data Display 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti 

akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba 

untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 

(Idrus, 2009: 10) 

4. Kesimpulan/Verifikasi 

Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja 

berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian 

dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa 

kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini 

karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan 

verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan 
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yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi 

proses obeservasi dan wawancara. 

Verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan 

oleh peneliti tersendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-

hasil terdahulu dan melakukan cek silang (cross check) dengan temuan lainnya. 

Namun, proses verifikasi dapat juga berlangsung lebih lama  jika peneliti 

melakukannya dengan anggota peneliti lain atau dengan koleganya. Proses ini 

dapat meghasilkan model “kesepakatan intersubjektif”, dan ini dapat dianggap 

bahwa data tersebut bernilai valid dan reliable. Dengan melakukan verifikasi, 

peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan 

reliabilitas hasil temuannya. (Idrus, 2009: 13) 

5. Validitas Data 

Menurut Bailey, validitas mengandung dua bagian, pertama yaitu bahwa 

instrument pengukuran adalah mengukur secara aktual konsep dalam 

pertanyaan, dan bukan berarti konsep lain, kedua yaitu bahwa konsep dapat 

diukur secara akurat oleh sebab itu instrumen pengukur dikatakan valid atau 

sahih apabila mengukur apa yang diteliti secara tepat. (Ulber, 2010: 244) 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

drajat kepercayaan duatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu pengecekan drajat 

kepercayaanpenemuan hasil penelitian hasil beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan drajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. Teknik triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber yang mana peneliti 

akan melihat pemberdayaan masyarakat dalam Program UPPKS di Dusun 

Lowokpepen dengan hasil wawancara, apakah hasil wawancara sesuai dengan 

pengamatan dilapangan seperti pemberdayaan masyarakat dalam Program 

UPPKS di Dusun Lowokpepen. Selain itu peneliti juga akan mengajukan 

pertanyaan kepada informan dengan kesesuaian pada kerangka konsep yang 

telah dibuat. Disini peneliti akan membuat pertanyaan sesuai dengan aspek-

aspke yang berkaitan dengan judul penelitian, dan jawaban dari pertanyaan ini 

disesuaikan dengan kerangka konsep. 




