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ABSTRAK

PEMBERDAYAAN KELOMPOK GODONG IJO MELALUI
PEMBIBITAN TANAMAN HORTIKULTURA (NURSERY)

DALAM MENOPANG EKONOMI KELUARGA
DI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Devi Sylfiani

Pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari
setengah perekonomian agar pertanian dapat terus memberikan peran pada
perekonomian Indonesia diperlukan adanya suatu pemberdayaan di sektor ini.
Perdagangan dalam pertanian di Lampung merupakan salah satu sektor yang 
mendongkrak perekonomian, melalui Pembibitan Tanaman Hortikultura (nursery)
seperti tanaman hias, bonsai, dan buah-buahan. Sebelumnya banyak masyarakat 
yang bercocok tanam pangan di sawah, setelahnya banyak petani yang pindah
bergerak di bidang nursery hal ini disebabkan karna keuntungan yang lebih besar
dari pada bercocok tanam di sawah. Usaha nursery membawa dampak ekonomi 
yang baik dalam masyarakat. Dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat dan
pemerintah maka menyebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan sangat luas.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana
Pemberdayaan Kelompok Godong Ijo melalui Pembibitan Tanaman Hortikultura
(nursery) dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Pekalongan Lampung Timur.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Kelompok 
Godong Ijo Melalui Pembibitan Tanaman Hortikultura (nursery) dalam 
Menopang Ekonomi Keluarga Di Pekalongan Lampung Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Alat 
yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah hasil dokumentasi, 
wawancara dan observasi. Untuk menentukan sampel, menggunakan teknik 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel 
berjumlah 9 orang yang terdiri dari pengurus Kelompok Godong Ijo dan anggota 
Kelompok Godong Ijo yang sudah berkeluarga dan hanya berprofesi di bidang 
pembibitan tanaman hortikultura (nursery).

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan 
yang dilakukan pada penelitian ini suatu pemberdayaan kelompok dalam kegiatan 
pembibitan tanaman hortikultura (nursery). Adapun proses pemberdayaan 
Kelompok Godong Ijo ini melalui 5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan penguatan kapasitas anggota, tahap pendampingan, tahap evaluasi, 
dan tahap tindak lanjut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberdayaan 
pembibitan tanaman hortikultura (nursery) yang dilakukan dapat meningkatkan 
pendapatan ekonomi keluarga dalam anggota Kelompok Godong Ijo dan dapat 
memproduksi benih induk tanaman hortikultura (nursery) yang berkualitas 
sekaligus memberi peluang untuk penerapan tenaga kerja.

Kata kunci : Pemberdayaan Kelompok, Ekonomi Keluarga
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan 

memahami judul penelitian “Pemberdayaan Kelompok Godong Ijo 

Melalui Pembibitan Tanaman Hortikultura (Nursery) dalam Menopang  

Ekonomi Keluarga Di Pekalongan LampungTimur”. Terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan definisi terkait judul tersebut.

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan 

bersaing).1 Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak 

atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih 

baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, 

ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dengan 

keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang relative terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.2

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan 

pemberdayaan dalam skripsi ini adalah sebuah proses membangkitkan 

kesadaran menuju kemandirian agar individu atau kelompok yang tadinya 

tidak berdaya baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, dapat berdaya 

                                                            
1Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: 

Penerbit Alfabe, 2013), h. 61.
2Edi Soeharto, Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2005), h. 66.
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sehingga menambah motivasi individu atau kelompok tersebut serta 

meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri.

Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang bersatu karena 

mempunyai identitas yang sama perasaan dan kepentingan yang sama, 

sekaligus membedakan karakteristik mereka dengan orang-orang lain yang

ada dalam masyarakat tempat tinggal mereka.3

Pemberdayaan Kelompok adalah proses serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat keberdayaan atau kemampuan suatu kelompok terutama mereka 

yang miskin sumber daya atau kelompok yang belum berdaya yang memiliki 

tujuan yang sama.

Pembibitan adalah penyemaian dan pengembangan bibit untuk 

ditanam.4 Sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan.

Hortikultura berasal dari kata hortus: kebun dan culture: budidaya, istilah ini 

digunakan untuk menunjukkan sistem produksi yang melayani kebutuhan 

hidup sehari-hari akan komoditas segar dari sayuran, buah-buahan, dan 

tanaman hias. 5

Jadi, yang dimaksud hortikultura adalah budidaya tanaman di kebun 

atau di sekitar tempat tinggal ataupun dilahan pekarangan. Hortikultura 

adalah suatu cabang dari ilmu Pertanian, yang ditunjang oleh beberapa ilmu 

                                                            
3Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 

h. 19.
4KKBI online, 5 Juki 2019, pukul 13:18
5 Paristiyanti Nurwardani, Teknik Pembibitan Tanaman Dan Produksi Benih Jilid 1, 

(Jakarta :Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008) h. 10
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pengetahuan lain, misalnya Agronomi, Pemuliaan Tanaman, Proteksi 

Tanaman, Teknologi Benih, Klimatologi, Ilmu Tanah, dan lain-lain.6

Berdasarkan definisi diatas Pembibitan Tanaman Hortikultura atau 

yang biasa disebut nursery adalah penyemaian atau pengembangan bibit 

tumbuhan seperti tumbuhan sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias yang 

dibudidayakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan pertanian seperti 

Agronomi, Pemuliaan Tanaman, Proteksi Tanaman, Teknologi Benih, 

Klimatologi, Ilmu Tanah.

Menopang adalah membantu memberi sokongan (tenaga dan 

sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya), menolong 

orang yang lemah.7

Indikator skripsi ini untuk membantu ekonomi keluarga ditandai 

oleh terpenuhnya kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan, 

terpenuhnya kebutuhan dasar pendidikan anak-anak, untuk membantu 

penghasilan ekonomi keluarga.

Ekonomi adalah tingkah laku manusia secara individu atau bersama-

sama dalam menggunakan faktor yang mereka butuhkan.

Keluarga adalah suatu kesatuan kekerabatan yang merupakan satuan 

tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai 

fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong 

serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang 

telah lanjut usia.

                                                            
6 Ibid, h. 11
7 KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), h. 105
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Ekonomi keluarga adalah sebagai segala kegiatan dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic need) yaitu 

pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan.8

Ekonomi Keluarga adalah ekonomi yang dikembangkan dan 

diusahakan oleh suatu keluarga dengan upaya menumbuhkan minat dan 

motivasi dibidang usaha dengan tenaga terampil.9

Ekonomi keluarga yang dimaksud penulis adalah usaha yang 

dilakukan oleh anggota Kelompok Godong Ijo di Pekalongan Lampung 

Timur adalah suatu usaha yang dilakukan oleh anggota Kelompok Godong 

Ijo dengan cara membuka usaha Tanaman Hortikultura dalam 

mengembangkan keterampilan yang dimiliki dalam bidang nursery, yang 

dapat menghasilkan nilai ekonomi sehingga dapat membantu dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga seperti pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan pendidikan anak-anaknya serta memandirikan kelompok Godong Ijo.

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah tersebut, maka yang 

dimaksud dari judul skripsi pada penelitian ini adalah suatu proses kegiatan 

yang dilakukan oleh Kelompok Godong Ijo melalui Pembibitan Tanaman 

Hortikultura  untuk memperkuat keberdayaan atau kemampuan serta 

mensejahterakan anggota Kelompok dalam membantu memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga. Dimana proses pemberdayaan ini dilaksanakan atas dasar 

                                                            
8 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : Gamedia Pustaka 

Utama,1994), h.69
9BKKBN Provinsi Lampung, Pedoman Bidang Usaha Dan Tenaga Terampil Melalui 

Kelompok UPPKS, Lampung: 1999, h. 3.
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kesadaran anggota Kelompok Godong Ijo dalam menopang ekonomi 

keluarga mereka.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut :

1. Pemberdayaan yang dilakukan kelompok Godong Ijo merupakan 

orientasi pada keterampilan di bidang pembibitan tanaman hortikultura 

dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan 

potensinya serta penguatan kapasitas anggota untuk meningkatkan 

kualitas hidup anggota kelompok Godong Ijo.

2. Adanya inovasi yang dilakukan masyarakat yang bercocok tanam 

pangan padi berpindah pada pembibitan tanaman hortikultura (nursery)

yang memperoleh keuntungan yang lebih menjanjikan daripada 

bercocok tanam padi.

3. Tersedianya literature yang menunjang sebagai referensi kajian, serta 

data-data yang dibutuhkan dan tempat objek penelitian yang cukup 

terjangkau  sehingga tidak menyulitkan untuk mengadakan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya 

alamnya yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia. Indonesia juga 

merupakan Negara kepulauan yang terkenal dengan sebutan negara agraris 

yang berarti sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian 

sebagai petani. Selain dari pada itu, Indonesia juga terkenal dengan 
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tanahnya yang subur sehingga di mana saja menanam tanaman bisa tumbuh 

dengan subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia.

Artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari 

setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai 

penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karenanya perlu diadakan 

pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar 

dalam negeri maupun di luar negeri.

Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada 

perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan 

pemberdayaan di sektor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan 

perubahan atau inovasi. Dengan adanya perubahan atau inovasi ini 

diharapkan dapat berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan 

kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, 

Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memilki 2 

Kota dan 13 Kabupaten. Kota yang dimaksud adalah Kota Bandar Lampung

dan Kota Metro. Disebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera 

Selatan.

Perekonomian Lampung tahun 2015 tumbuh sebesar 5,13 persen.  

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Struktur perekonomian 

Lampung menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga 

lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
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(31,86persen); Industri Pengolahan (19,31 persen); dan Perdagangan Besar-

Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,74 persen).10

Kegiatan usaha perdagangan dalam pertanian di Lampung  

merupakan salah satu sektor yang mendongkrak perekonomian, melalui 

Pembibitan Tanaman Hortikultura (nursery).

Pekalongan merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Lampung Timur. Daerah ini merupakan salah satu sentral 

pembibitan tanaman hortikultura (nursery) di provinsi Lampung. Sebelum 

menjadi sentral nursery masyarakat merasa kesulitan memenuhi keutuhan 

keluarga karena masih berpenghasilan utama dari tanaman padi dan secara 

perlahan petani menginginkan perubahan dengan cara merubah lahan sawah 

mereka menjadi lahan yang ditanami tanaman hortikultura. Lahirnya sentral 

nursery di daerah ini dikarenakan juga pusat Balai Benih Induk Hortikultura 

(BBIH) Lampung Timur berada di Kecamatan Pekalongan. Hal itu 

membuat nursery di daerah ini semakin terus berkembang dengan pesat 

seiring perkembangan zaman.

Sebagai sentral nursery di Lampung menyebabkan mayoritas mata 

pencaharian masyarakat di daerah ini bergerak di bidang nursery. Sebelum 

era 1990-an banyak masyarakat yang bercocok tanam-tanaman pangan di 

sawah. Namun, setelah tahun 1990-an banyak petani yang pindah bergerak 

di bidang nursery. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang lebih besar 

daripada bercocok tanam di sawah.
                                                            

10Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung2015.Berita Resmi Statistik.BPS Provinsi 
Lampung.
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Usaha nursery di Pekalongan membawa dampak ekonomi yang baik 

dalam Kelompok Godong Ijo dan masyarakat sekitar yang dibuktikan 

dengan berkembangnya usaha dan mengingkatnya pendapatan. Hal itu 

dikarenakan usaha nursery tidak hanya sekedar berproduksi barang saja, 

yang dimana kegiatan ini berawal dari pengadaan barang hingga pemasaran 

barang. Dalam kegiatan ini melibatkan banyak ahli yang ikut andil baik dari 

kalangan masyarakat hingga pemerintah. Dengan hal ini menyebabkan 

ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah ini sangat luas.

Kegiatan rutin masyarakat Pekalongan ternyata tidak mengurangi 

kegiatan sosial di daerah ini, justru malah bertambah karena ada nursery ini.

Adanya tujuan, kepentingan, dan kesamaan mata pencaharian yang sama 

maka banyak komunitas tani yang terdiri dari komunitas tanaman hias, 

komunitas aglonema, komunitas bonsai, dan masi banyak komunitas lain 

yang bergabung ke dalam Kelompok “Godong Ijo Pekalongan”.

Di dalam kelompok Godong Ijo terjadi interaksi sosial sesama 

anggota kelompok Godong Ijo. Rasa saling membutuhkan antar pembeli 

dan penyedia tanaman terjadi sangat baik di kelompok Godong Ijo tersebut.

Terbentuknya kelompok godong ijo ini sangat membantu untuk menentukan 

akses pemasaran, harga pemasaran tanaman. Dengan hal itu masyarakat 

Pekalongan dapat solid dalam menjalankan usaha nursery tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitaian ini adalah sebagai 



9

berikut: Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Godong Ijo Melalui 

Pembibitan Tanaman Holtikultura (Nursery) Dalam Menopang Ekonomi 

Keluarga di Pekalongan Lampung Timur?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat 

menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui 

Pemberdayaan Kelompok Godong Ijo Melalui Pembibitan Tanaman 

Holtikultura (Nursery) Dalam Menopang Ekonomi Keluarga di Pekalongan 

Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Manfaat penelitian yang masih berupa konsep-konsep yang 

memerlukan pengembangan lebih lanjut sebagai kegunaan tidak 

langsung.

b. Nilai dari penelitian yang dapat memberikan sumbangan nyata untuk 

pengembangan pengetahuan, teori, praktik, menurut bidang ilmu 

yang kita kaji yaitu pengembangan ilmu sosial secara umum dan 

secara khusus untuk jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

2. Secara Praktis

a. Manfaat dari riset yang sudah dilakukan dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari secara langsung.

b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

bagaimana proses kegiatan Pemberdayaan Kelompok Godong Ijo 
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melalui Pembibitan Tanaman Hortikultura (nursery) dalam 

menopang ekonomi keluarga, kegiatan ini dilakukan agar dapat 

memberdayakan anggota atau masyarakat guna menjadi lebih 

mandiri dalam melakukan sebuah usaha dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga.

G. Metode Penelitian

Untuk  mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil 

data informasi yang akurat dan terpercaya, maka dalam tulisan ini penulis 

akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang orang dan pelaku yang dapat diamati.

Berdasarkan pengertian diatas penggunaan metode kualitatif 

sangatlah tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan 

dengan Pemberdayaan kelompok Godong Ijo melalui Pembibitan 

Tanaman Hortikultura (nursery) terhadap ekonomi masayarakat di 

Pekalongan Lampung Timur, karena metode kualitatif 

dikembangkan untuk mengkaji manusia dengan masalah-masalah 

tertentu. Dilakukan mendengar, pandangan partisipan terkait 

terhadap fenomena yang akan diteliti secara menyeluruh yaitu 
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dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali 

informasi yang diutuhkan.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berupa gambaran 

mengenai fakta-fakta, karakteristik masyarakat atau kelompok 

tertentu secara jelas. Penelitian ini ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan 

menggambarkan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang

ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau dampak yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang 

tengah berlangsung.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebuah penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis 

menunjukan siapa yang mempunyai karakteristik yang akan 

diteliti. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Jumlah 

keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti, disebut 

populasi.11

                                                            
11Irawan Soeharto “Metode Penelitian Sosial” (Bandung: Remaja Rosdakarya,1995),h..9
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Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

anggota Kelompok Godong Ijo yang berada di Pekalongan, dengan 

jumlah keseluruhan populasi adalah 60 orang.

b. Sampel

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari 

populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu 

penelitian, dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi 

untuk mewakili dari seluruh populasi.12 Sampel juga dapat 

diartikan sebagai sebagian populasi yang karakteristiknya hendak 

diteliti.

Dalam jenis sample penulis menggunakan purposive 

sampling yaitu dalam purposive sampling memilih sekelompok 

subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkutan yang erat hubungannya dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.13 Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai 

anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data 

yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.

Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang 

dibutuhkan, dengan rincian sebagai berikut:

                                                            
12Ibid, h. 114.
13Ibid, h. 113.
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1. Pengurus Kelompok Godong Ijo

a. Pengurus Kelompok Godong Ijo yang mengerti dan 

paham pemberdayaan melalui pembibitan tanaman 

hortikultura (nursery)

b. Pengurus Kelompok Godong Ijo yang aktif dalam 

pemberdayaan melalui pembibitan tanaman hortikultura 

(nursery)

c. Pengurus Kelompok Godong Ijo yang dapat memberikan 

data-data terkait dengan pemberdayaan melalui 

pembibitan tanaman hortikultura (nursery)

2. Anggota Kelompok Godong Ijo

a. Anggota Kelompok Godong Ijo yang sudah berkeluarga

b. Anggota Kelompok Godong Ijo yang hanya berprofesi 

di bidang pembibitan tanaman hortikultura (nursery)

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri diatas maka penulis 

menentukan 9 orang yang untuk dijadikan sample. Meliputi 

pengurus Kelompok Godong Ijo yang terdiri dari, Ketua

Kelompok, Wakil Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok,

Wakil Sekretaris Kelompok, Bendahara Kelompok, dan 4

anggota kelompok Godong Ijo yang sudah berkeluarga dan 

hanya berprofesi di bidang pembibitan tanaman hortikultura 

(nursery).
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3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data di lapangan,

maka penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses pengumpulan informasi 

dengan cara mengamati orang atau tempat di lokasi riset, observasi 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari 

objek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang 

dilakukan , tidak hanya sebatas pada pengamatan saja melainkan 

juga pencatatan guna memperoleh data-data yang lebih nyata dan 

jelas. Menurut Chould Narbuko dan Abu Acmadi observasi atau 

pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan, cara 

mengamati, dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.14

Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh para 

penulis, yaitu :

1) Observasi partisipan adalah suatu proses dimana peneliti ikut 

ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diteliti, 

dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap perilaku yang nampak.

                                                            
14Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Semarang: PT Bumi Aksara, 

1991) h.70
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2) Observasi non partisipan adalah suatu proses dimana peneliti 

tidak ikut dalam kehidupan orang yang diteliti, peneliti hanya 

sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data observasi 

yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan yakni 

peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah peneliti ikut 

merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data.

Manfaat dalam observasi partisipan adalah peneliti mampu 

memahami keseluruhan data dan kondisi sosial, dengan begitu 

peneliti akan memperoleh data menyeluruh, dengan observasi 

ini peneliti tidak hanya mendapapatkan data, melainkan 

pengalaman secara langsung. Observasi partisipan dapat 

memberikan gambaran yang realistik tentang suatu peristiwa 

dan tingkah laku, dapat menemukan hal-hal yang tidak 

tertangkap dalam wawancara.

Metode observasi ini digunakan untuk menggali data terkait 

pengamatan melihat keadaan kegiatan pemberdayaan 

Kelompok Godong Ijo melalui Pembibitan Tanaman 

Hortikultura (nursery).

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara atau Interview merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 
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antara pencari informasi atau pengumpul data (peneliti) dengan 

narasumber. Menurut Kartini Kartono, interview merupakan proses 

kegiatan tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan 

berhadapan secara fisik atau langsung.15 Metode wawancara

merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih 

berhadap hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat satu sama 

lain dapat mendengarkan tanpa bantuan alat lain.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

interview bebas terpimpin, yaitu penginterview membawa 

kerangka pertanyaan kerangka pertanyaan-pertanyaan (framework 

of question) untuk disajikan tetapi bagaimana cara pertanyaan itu 

diajukan dan diterima (timing) interview, sama sekali diserahkan 

pada kebijakan interview.16

Metode wawancara yang penulis pergunakan ini merupakan 

metode pelengkap dalam penulisan skripsi ini karena untuk 

melengkapi serta mendapatkan informasi-informasi atau data-data 

yang dibutuhkan dan belum bisa didapatkan dalam metode 

observasi.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-

                                                            
15Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Cet. VII,(Bandung: Masdar 

Maju,1996),h. 32.
16Sutrisno Hadi, Metodologi research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1998), jilid II, h.207
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surat resmi.17 Dokumen publik dapat mencakup memo resmi, 

catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, 

majalah, koran, dokumen projek dan lain-lain. Dokumen pribadi 

dapat mencakup surat, catatan pribadi, jumal personal, foto 

keadaan objek yang diteliti, email dan lain-lain. Peneliti juga harus 

hati-hati dalam memilih dokumen yang hendak dijadikan sumber 

penelitian karena tulisan serinngkali tidak sistematis (dokumen 

pribadi), tidak akurat, ditulis dalam masa dan untuk tujuan tertentu 

sehingga perlu rekonstruksi. Dokumentasi juga berarti 

keterampilan dalam menemukan, menangani dan merinci 

bibliografi (sumber-sumber) dan merawat catatan-catatan yang 

mengklarifikasinya.

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai kebutuhan baik data dari, 

observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data-data 

tersebut diolah sebagai laporan. Setelah data yang diperlukan 

terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa menguraikan hasil 

penelitian secara rinci apa adanya. Dengan demikian akan terlihat 

kesesuaian ideal dalam teori dan kenyataan di lapangan (penelitian) 

selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut 

dijadikan landasan dalam melakukan analisa.

                                                            
17Husaini Uslman dan Pumomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), h.73.
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Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalah pola, katagori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan tema dan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.18 Prinsip utama dalam 

analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang 

telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus 

memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut 

memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.19

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, adapun hal-

hal yang terdapat dalam analisis kualitatif, akan muncul data 

terwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dalan penelitian 

ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman 

yang terkenal dengan analisis interaktif. Sedangkan analisis 

interaktif ada tiga hal yaitu :20

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, merangkum, 

memilih hal-hal pokok. Data yang sudah melalui proses 

reduksi disusun lebih jelas dan mempermudah dalam 

mencari data selanjutnya.

b. Display atau penyajian data, yaitu sekumpulan 

informasi yang disajikan secara tersusun dan 

dikelompokkan sesuai hal-hal yang serupa menjadi satu 

                                                            
18Ibid.
19CholidNarbuko dan Abu Achmadi, Op.Cit.h.98
20Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 

2010), cet ke-II, h.246
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kategori dalam bentuk uraian singkat agar mudah 

dipahami.

c. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terkahir dalam 

metode analisis data. Penarikan kesimpulan ini artinya 

mencari makna dari data yang sudah terkumpul dan 

tersusun secara sistematis dan menghasilkan informasi 

yang mudah dipahami dan dapat menjawab rumusan 

masalah.

H. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan referensi terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian lain yang 

dijadikan rujukan dalam membuat skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Endah Suryani, NPM 1351010009 Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Sub Sektor 

Tanaman Hortikultura terhadap peningkatan PDRB Sektor Pertanian 

dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas bagaimana 

pemberdayaan sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten 

Tanggamus dan bagaimana pengaruh potensi sub sektor tanaman 

hortikultura terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian Kabupaten 

Tanggamus dalam prespektif ekonomi islam.21 Perbedaan dengan 

skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis membahas mengenai 
                                                            

21Endah Suryani, “Pengaruh Sub Sektor Tanaman Hortikultura terhadap Peningkatan 
PDRB Sektor Pertanian dalam Prespektif Ekonomi Islam”, (Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013), h. 2
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pemberdayaan kelompok Godong Ijo melalui pembibitan tanaman 

hortikultura dalam menopang ekonomi keluarga di Pekalongan 

Lampung Timur.

2. Skripsi Nurul Islami NPM 60800113027 Jurusan Teknik Perencanaan 

Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul 

“Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditi Hortikultura di 

Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Skripsi 

ini membahas tentang meningkatkan produksi pertanian hortikultura 

dengan bantuan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang aktivitas pertanian masyarakat, melakukan inovasi 

pemasaran dan pengolahan bahan baku hortikultura guna 

mengingkatkan nilai produk.22 Perbedaan dengan skripsi yang penulis 

fokuskan adalah penulis membahas mengenai pemberdayaan kelompok 

Godong Ijo melalui pembibitan tanaman hortikultura dalam menopang 

ekonomi keluarga di Pekalongan Lampung Timur.

3. Skripsi Yandi Praditya NPM H34076154 Jurusan Agribisnis Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor  pada tahun 2014

dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tanaman Hias 

Pada Godong Ijo Nursery Kelurahan Cinangka Sawangan Depok”. 

Skripsi ini membahas bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal 

mempengaruhi usaha tanaman hias Godong Ijo Nursery dan apa saja 
                                                            

22Nurul Islami, “Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditi Hortikultura di 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, (Teknik Perencanaan Wilayah dan 
Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 2
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yang menjadi kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman bagi 

keberlangsungan usaha Godong Ijo dan bagaimana alternative strategi 

yang paling sesuai dan penting bagi pengembangan usaha Godong Ijo 

Nursery berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal.23

Perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan adalah penulis 

membahas mengenai Pemberdayaan kelompok Godong Ijo melalui 

Pembibitan tanaman hortikultura dalam menopang ekonomi keluarga di 

Pekalongan Lampung Timur.

                                                            
23Yandi Praditya, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tanaman Hias Pada Godong 

Ijo Nursery Kelurahan Cinangka Sawangan Depok”, (Agribisnis Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2014), h. 2
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BAB II

PEMBERDAYAAN KELOMPOK DAN EKONOMI KELUARGA

A. Pemberdayaan Kelompok

1. Pengertian Pemberdayaan Kelompok

Secara konseptual pemberdayaan (emperworment) berasal dari 

kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk 

pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan (c) 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adaalah sebuah proses yang meliputi serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan, artinya hasil yang ingin 

dicapai dari proses pemberdayaan tersebut, yaitu masyarakat bisa 

berdaya atau mandiri dan memiliki kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, serta mampu 
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya.1 Sebagai proses, pemberdayaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Proses dan pencapaian pemberdayaan 

di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat 

disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, 

bantuan, dan Pemeliharaan.

Dalam proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan yaitu:

a. Pertama, Pemberdayaan menekankan pada proses atau mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat 

agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya.

b. Kedua, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan 

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui proses dialog.2

Hakikatnya pemberdayaan untuk memperkuat daya atau 

kemampuan agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. 

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, 

                                                            
1 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, (Bandung, PT. 

Refika Aditama, 2010) Cet. 4, h. 59-60
2 Harry Hikmat,Strategy Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora, 2001), h.63
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kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan 

melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.3

Kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan 

yang sama yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan kerjasama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai 

dan saling memberi semangat antar anggota kelompok. Beberapa hal 

yang mempengaruhi pembentukan kelompok, antara lain adalah adanya 

komunikasi, motivasi, mampu mengelola konflik, kompetisi dan 

kerjasama. Kerjasama merupakan sarana dan menjadi tanda terkait 

dengan kualitas kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang-orang 

dalam suatu organisasi. Dalam membangun kerjasama kelompok 

diperlukan rasa saling percaya, keterbukaan atau transparansi, realisasi 

atau perwujudan diri dan saling ketergantungan.4

Kelompok dibentuk untuk mempermudah anggota-anggota 

mencapai sebagian hal-hal yang dibutuhkan dan di inginkan. Dengan 

kesadaran semacam itu setiap anggota menginginkan dan akan berusaha 

agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan 

fungsinya, dengan meningkatkan mutu kerjasamanya dalam 

memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan 

lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok.

                                                            
3Totok Mardikantok, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 69
4 Sri Wiranti Setiyanty, “Membangun Kerjasama Tim (Kelompok)” . Jurnal STIE 

Semarang,Vol. 4 No. 3 (Oktober 2012), h. 59
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Pemberdayaan kelompok adalah sebuah proses serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat keberdayaan atau kemampuan suatu 

kelompok, terutama mereka yang miskin sumber daya atau kelompok 

yang belum berdaya, yang memiliki tujuan yang sama yaitu 

mensejahterakan kehidupannya baik dalam bidang ekonomi dan sosial 

secara mandiri dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi yang 

ada.

2. Tujuan Pembentukan Kelompok

Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial, dimana manusia 

tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupannya melainkan membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Manusia pastinya memerlukan kehadiran suatu 

komunitas tertentu atau yang sering kita sebut kelompok. Dalam 

kehidupannya setiap individu akan berbaur dalam kelompok, baik 

kelompok formal maupun non formal dengan berbagai alasan yang 

melatarbelakanginya. Ada beberapa alasan mengapa manusia atau 

individu memerlukan kehadiran suatu kelompok, yaitu:

a. Untuk pemuasan kebutuhan

Manusia dalam kehidupannya senantiasa berusaha untuk 

memuaskan kebutuhan hidupnya dengan cara yang dianggap sesuai 

kondisi pada saat itu. Keinginan memuaskan kebutuhan tersebut 

pada dasarnya dapat menjadi motivasi utama dalam pembentukan 

suatu kelompok, khususnya dalam hal sosial ekonomi.
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b. Adanya kedekatan dan daya tarik

Setiap individu dalam suatu kelompok pasti akan

memerlukan adanya interaksi antar pribadi, karena kaitan tugas-

tugas yang dilaksanakannya. Untuk kaitan tersebut jelas perlu 

adanya kedekatan atau daya tarik tertentu berdasarkan pada 

presepsi, sikap, prestasi atau kesamaan motivasi.

c. Adanya tujuan kelompok

Manusia tentunya mempunyai tujuan dalam hidupnya, 

apalagi jika apa yang ingin dicapai kemudian diterapkan 

kedalam suatu kelompok. Artinya, tujuan dalam suatu kelompok 

akan mempunyai derajat yang lebih tinggi saat sikap dan prilaku 

individu menyatu untuk diarahkan menjadi tujuan bersama yaitu 

tujuan kelompok.

d. Alasan ekonomi

Satu hal pemenuhan hidup, terutama dalam suatu 

kelompok adalah adanya kebutuhan ekonomi, tentunya apa yang 

dapat diharapkan dari suatu kelompok adanya kekuatan yang 

mempunyai nilai lebih. Jadi adanya motif ekonomi dapat

mendorong adanya kerja kelompok yang lebih optimal lagi dari 

sebelumnya. Jika setiap individu bekerja secara maksimal, maka 

yang akan diuntungkan adalah kelompoknya juga. Sehingga 

suatu kelompok dianggap maju dan pendapatannya meningkat 

maka akan dirasakan oleh kelompok secara bersama-sama.
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3. Strategi Pemberdayaan Kelompok

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dilakukan 

secara individual. Meskipun pada gilirannya strategi ini berkaitan 

dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber 

atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga azas pemberdayaan, 

yakni:

a. Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan konseling, stress management, crisis 

intervention. Tujuannya adalah untuk membimbing dan melatih 

klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

b. Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya.

c. Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar, 

karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang 

lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampaye, 

aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen 

konflik adalah beberapa strategi dalam pemberdayaan ini. Strategi 
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sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki 

kompetisi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri untuk 

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

4. Sasaran Pemberdayaan Kelompok

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya sasaran 

kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis 

pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang 

digunakan agar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan 

pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk 

unsur inovasi yang semuanya dimaksudkan agar mereka dapat 

melepaskan diri dari keterbelakangan, keterpurukan dan 

ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Melalui pendekatan 

kelompok maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung 

efissien, efektif serta memberikan hasil yang optimal dibandingkan 

dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan.5

Pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok  merupakan 

sesuatu yang perlu diperhatikan dan sangat mendesak untuk dapat 

dikembangkan dan diberdayakan, sasaran pemberdayaan yang 

dimaksud penulis yaitu:6

                                                            
5 Andi Haris, “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan 

Media, Vol. XXI No. 2(2014), h. 55-56
6 Viethzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, ( Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 223-224
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a. Kelompok masyarakat yang sudah menyadari adanya 

permasalahan yang terjadi di lingkungan (ekonomi sosial) dan 

menyadari potensi yang ada serta sudah melaksanakan kegiatan 

untuk mengatasi masalah.

b. Kelompok masyarakat yang sudah menyadari adanya 

permasalahan yang terjadi dilingkungannya, tapi belum menyadari 

adanya potensi life skill yang dimilikinya.

Berbagai macam kategori masyarakat yang menjadi sasaran 

utama pemberdayaan kelompok tentu harus diarahkan dan difasilitasi 

agar mampu memberdayakan diri mereka, agar lebih memahami 

mengenai pemberdayaan perlu suatu konsep sasaran pemberdayaan 

yaitu kelompok masyarakat yang lemah dan tidak memiliki 

keberdayaan. Kelompok masyarakat yang penulis maksud yaitu 

masyarakat yang tergabung dalam kelompok Godong Ijo yang sudah 

berkeluarga, tidak  memiliki pekerjaan ganda melainkan hanya 

memiliki pekerjaan menjadi petani pembibitan tanaman hortikultura 

(nursery).

B. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata oikos dan nomos yang 

berarti mengatur rumah tangga. Dari pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa ekonomi mengatur rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup melalui kegiatan atau aktifitas ekonomi.



30

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia dalam mengelola kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa dengan sumber daya produktif yang terbatas, dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.

Ekonomi kegiatan yang berpangkal dari dua kenyataan mendasar,

kebutuhan manusia yang tak terbatas dan sumber daya ekonomi terbatas, 

dan bersifat alternatif sehingga memerlukan pertimbangan apa yang 

diperoleh dan apa yang harus dikorbankan. Pada dasarnya masing-

masing subjek ekonomi (produsen, konsumen, dan pemilik faktor 

produksi) bebas mengurus kepentingannya sendiri-sendiri dan berusaha 

memaksimalkan pendapatannya.

Menurut Agus Effendi dalam bukunya Nanih Machendra waty 

dan Agus Safe’I, ada tiga komplek pemberdayaan yang mendesak untuk 

diperjuangkan dalam konteks keutamaan pada masa ini, yaitu :

pemberdayaan pada ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.7 Dari ketiga 

komplek pemberdayaan tersebut, penulis menyinggung pemberdayaan 

pada tatanan ekonomi. Pada hakikatnya pemberdayaan ekonomi identik 

dengan masalah kemiskinan yang bermunculan pada saat ini.

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, 

dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, itu artinya upaya 

untuk mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi masyarakat 

                                                            
7Nanih Macehendrawaty dan Agus Safe’I, Pengembangan Masyarakat Islamdari 

Ideologi, Strategi Sampai tradisi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), Cet. Ke-1, h. 44.



31

sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam 

perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan 

dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 

ekonomi yang lebih kuat.8

Keluarga adalah lembaga yang aman dan damai, tempat 

bernaungnya istri, anak, ibu, dan ayah. Tempat melepaskan lelah setelah 

bekerja seharian, serta mencari ketenangan setelah berbagai ketegangan.

Sumber kedamaian dan kesucian, tempat pemenuhan janji, dan uluran 

kasih sayang. Islam telah mengatur organisasi keluarga dengan jalan 

mengatur pola hubungan antara anggota keluarga. Keluarga juga 

merupakan lembaga unit terkecil dari masyarakat.

Dalam kehidupan sosial ekonomi keluarga inti melakukan  

pembauran dalam masyarakat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

hidup. Dengan menyatu pada masyarakat akan membentuk suatu 

kelompok dengan tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga serta meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok 

yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan ini sangat penting 

mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara 

langsung, selain itu mereka dapat bekerja sambil belajar untuk 

mempraktekkan berbagai konsep dan program yang ada di suatu lembaga 

                                                            
8Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyrakat dan JPS, (Jakarta: Pustaka Utama, 

1999), h. 68.
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yang memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan keluarga dengan 

cara meningkatkan pendapatan perkapita masing-masing anggota.

Dengan demikian yang dimaksud ekonomi keluarga adalah suatu 

proses atau kegiatan agar keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi 

(bekerja dan berusaha) yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan 

keluarga.

Ekonomi keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara 

suami dan istri karena itu, mereka mesti bersama-sama merencanakan 

bagaimana memanfaatkan penghasilan mereka dengan sebaik mungkin, 

kebutuhan mana yang harus di dahulukan dan yang mana yang harus di 

kesampingkan atau ditangguhkan dulu.

2. Proses dan Strategi dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dilihat dari prosesnya, pemberdayaan memiliki dua 

kecenderungan, antara lain :

Pertama, kecenderungan primer, dimana kecenderungan ini merupakan 

proses yang memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan 

(Power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses 

ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna 

mendukung kemandirian masyarakat melalui organisasi atau kelompok.

Kedua, kecenderungan sekunder, dimana kecenderungan ini menekankan 

pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

atau masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan pilihan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses 
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sosialisasi.9 Pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan atas akses 

terhadap sumber daya.

Pemberdayaan mempunyai tahap-tahap yang merupakan proses 

dari pemberdayaan itu sendiri yang dilaksanakan tidak bisa secara instan. 

Tahapan tersebut yaitu :

a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku, dalam tahap ini perlu 

membentuk kesadaran menuju prilaku sadar dan peduli sehingga 

merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pihak yang menjadi 

sasaran pada tahapan ini harus disadarkan mengenai perlu adanya 

perubahan untuk merubah keadaan agar dapat lebih sejahtera. Pada 

penyadaran ini individu atau masyarakat akan lebih membuka 

keinginan dan kesadaran tentang kondisinya saat itu, dan demikian 

akan dapat mendorong kesadaran tentang perlunya memperbaiki 

kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 

b. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, pada 

tahap ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan 

dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan 

pemberdayaan yang dilaksanakan seperti pelatihan, workshop, 

seminar dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dan kecakapan 

keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai 

                                                            
9 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (bandung: Humaniora, 2004), h. 85 
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tambah dari potensi diri yang dimiliki. Sehingga nantinya 

pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan 

keterampilan, dalam tahap ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk 

lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan

pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan 

mengarahkan pada kemandirian.10

Berkaitan dengan pemberdayaan sebagai usaha untuk perbaikan 

perekonomian masyarakat miskin, terdapat beberapa usaha atau 

strategi yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara 

individual dan kolektif.

b. Mengembangkan organisasi dan kepemimpinan demokratis 

dalam kelompok sosial primer sebagai media proses saling 

belajar, karena proses belajar merupakan bagian dari 

pemberdayaan.

c. Pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku budaya surplus.

d. Mendorong kegiatan usaha produktif dan mobilisasi potensi 

sumber daya untuk pendapatan keluarga.

e. Memfasilitasi dan memberi akses pada sumber pelayanan 

pengembangan.

                                                            
10 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudera Baru, 

2012), h. 33-34
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f. Penyediaan bantuan teknik dan pendamping sesuai kebutuhan.

g. Memfasilitasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam 

kehidupan sosial.

Pemberdayaan keluarga dalam mitra ekonomi, sangat berkaitan 

erat dengan pemberdayaan rohaniah dan intelektual karena untuk 

meningkatkan taraf hidup dalam keluarga perlu adanya usaha 

peningkatan skill bagi anggota keluarga dan keterampilan 

berwirausaha. Usaha ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk 

pemberian modal usaha, penyaluran zakat, dan berbagai bentuk 

bantuan modal usaha lainnya.11

Strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu :

a. Enabling, yaitu menciptakan iklim yang mendukung agar potensi 

dapat berkembang. Iklim yang ada dapat mendorong memotivasi 

dan membangkitkan kesadaran dan sumberdaya yang dimiliki agar 

dapat berupaya mengembangkannya.

b. Empowering, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dengan 

memperkuat potensi yang mereka miliki. Peningkatan kapasitas ini 

ditujukan untuk membuka akses pada peluang dan penyedia 

berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar in put dan out put.

c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan 

sistem perlindungan sebagai masyarakat yang menjadi subjek 

                                                            
11Supriyati Istiqomah, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandar 

lampung: Fakultas Dakwah, 2008) h. 21
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pengembangan. Sistem ini diarahkan untuk mencegah persaingan 

yang tidak seimbang.12

                                                            
12Adi Fahrudin, Ph,d, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, 

(Bandung: Humaniora), h. 96 
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