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PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

MELALUI MAJELIS TALIM AL-MUTHMAINNAH 

DI DESA POHIJO KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas proses pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan oleh jama’ah Majelis Talim Al-Muthmainnah 

di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Bertujuan untuk mengungkap pola dan strategi pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang digunakan oleh pengurus Majelis 

Ta’lim dan pemberdaya sebelum, sedang berlangsung dan 

sesudah melakukan pemberdayaan serta mendeskripsikan 

faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan pemberdayaan ini. 

Ketiga rumusan masalah ini akan dikaji menggunakan teori 

pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial karena 

berhubungan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Studi dilakukan di Desa Pohijo Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. Studi ini mengadopsi pendekatan 

kualitatif melalui penelitian lapangan tentang kegiatan yang 

produktif bagi masyarakat berdasarkan data yang dikumpulkan 

melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Studi ini 

mengungkapkan hasil dari kegiatan pemberdayaan ini yakni 

dari segi kuliner, masyarakat mampu membuat pentol dan 

bakso dengan citarasa yang enak. Dari segi peternakan, 

masyarakat mampu berternak kambing dengan baik hingga 

kian tahun kian bertambah jumlah kambingnya. Dari segi 

pertanian, masyarakat mampu bertanam bawang merah dengan 

metode yang baik sehingga setiap kali panennya tidak pernah 

gagal. Perubahan sikap serta kebiasaan masyarakat dari hasil 

yang sudah dicapai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini 

sedikit banyak sudah membantu perekonomian jama’ah 

Majelis Ta’lim khususnya pemberdaya. 
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SOCIETY ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH 

AL-MUTHMAINNAH TALIM ASSEMBLY 

IN VILLAGE POHIJO KECAMATAN SAMPUNG 

PONOROGO DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

This study discusses the society empowerment process 

carried out by the congregation of the Talim Al-Muthmainnah 

Assembly in Pohijo, Sampung, Ponorogo. The objective of the 

research is to describe the patterns and strategies of society 

economic empowerment that are used by the management of 

the Islamic Board of Trustees and empowerment is ongoing 

before and after conducting empowerment. Besides, it 

describes the factors that influenced the empowerment activity. 

These three problem formulations will be examined with the 

theory of society empowerment and social changing because it 

related to changes that occur in society. The study was 

conducted in Pohijo, Sampung, Ponorogo. This study adopts a 

qualitative approach through field research on productive 

activities for a society based on data collected by interviews, 

observation, and document analysis. This study describes the 

results of this empowerment activity in terms of culinary, 

society can make pentol and meatballs with good taste. In 

terms of animal husbandry, society can breed goats properly so 

that the number of goats is increasing every year. In terms of 

agriculture, society can grow shallots with a good method, so 

that the harvest never fails. A Changing in attitudes and habits 

of the society from the results achieved from society 

empowerment activities have more helped the economy of the 

Talim Assembly congregation, especially empowerers. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke 

tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic 

Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan 

kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani 

standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi 

akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang 

ditransliterasikan mesti ditulis miring (italic). Teks Arab untuk 

nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi 

tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum 

terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia. 

 

A. Penyesuaian Perubahan Huruf 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 sa’ala سأل ’ ء

 badala بدل b ب

 tamr تمر t ت

 thawrah ثورة th ث

 Jama>l جمال j ج

 h}adit>h حديث h ح

 kha>lid خالد kh خ

 di>wa>n ديوان d د
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Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 madhhab مذهب dh ذ

 rah}ma>n رحمن r ر

 zamzam زمزم z ز

 sala>m سالم s س

 shams شمس sh ش

 s}abr صبر s ص

 d}ami>r ضمير d ض

 t}a>hir طاهر t ط

 z}uhr ظهر z ظ

 abd‘ عبد ‘ ع

 ghayb غيب gh غ

 fiqh فقه f ف

 <qa>d}i قاضي q ق

 ka’s كأس k ك

 laban لبن l ل

 mizma>r مزمار m م

 Nawm نوم n ن

 habat}a هبط h هـ

 was}ala وصل w و

 yasa>r يسار y ى
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B. Vokal Pendek 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

  َ  a فعل fa‘ala 

  َ  i حسب h}asiba 

  َ  u كتب kutiba 

 

C. Vokal Panjang 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

ى,  ا  a قضى, كاتب  ka>tib, qad}a 

 kari>m كريم i ي

 h}uru>f حروف u و

 

D. Diftong 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 qawl قول aw و  

 sayf سيف ay ي  

 ي  
iyy 

(shiddah) 
 ghaniyy غني  

 و  
uww 

(shiddah) 
 aduww‘ عدو  

 <al-Gha>za>li الغزالي i (nisbah) ي
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E. Pengecualian 

1. Huruf Arab   ء  (hamzah) pada awal kata 

ditransliterasikan menjadi a, bukan ’a. Contoh: أكبر,  

transliterasinya: akbar, bukan ’akbar. 

2. Huruf Arab   (ta>’ marbu>tah) pada kata tanpa (al) yang 

bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan 

menjadi ‘t’. Contoh:   مالتعلي وزاة , transliterasinya: Wiza>rat 

al-Ta‘li>m, bukan Wiza>rah al-Ta‘li>m. Namun, jika ada 

kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau 

perkataan terakhir, ta>’ marbu >tah ditransliterasikan pada 

‘h’, contoh: 

a. المـنيرية المكتبة  al-Maktabah al-Muni>riyyah 

b. قلعة qal‘ah 

c. وهبة دار  Da>r Wahbah 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan tidak hanya mengakibatkan perubahan 

positif dan kesejahteraan tetapi juga mengakibatkan perubahan 

negatif.1 Suatu realitas yang nampak jelas dalam proses 

pembangunan nasional di Indonesia selama ini adalah bahwa 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam upaya 

pembangunan selalu merefleksikan kebijakan politik yang 

digariskan dari atas ke bawah oleh penguasa.  

Dalam Kebijakan ini, kemudian dijabarkan dalam berbagai 

program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah 

tanpa mengundang partisipasi masyarakat. Hal yang demikian 

tidak jarang justru lebih tertuju untuk kepentingan elit yang 

tengah berkuasa daripada untuk kepentingan rakyat banyak. 

Pembangunan yang seperti itu tampak lebih sebagai proses 

politik, dan ekonomi, daripada sebagai suatu proses sosial 

budaya yang mencerminkan keberdayaan masyarakat. 

Pembangunan ini tidak mendukung warga masyarakat 

                                                 
1 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian 

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial 

(Bandung: Ravika Aditama, 2005), 59. 



2 

 

 

khususnya yang bermukim di daerah pedesaan, mereka sering 

dibiarkan tertinggal di belakang, tersingkir sampai ke pinggir.2 

Masalah-masalah yang sering muncul di negara Indonesia 

adalah kemiskinan. Kemiskinan sudah lama terjadi dan belum 

ada solusi yang tepat. Ada dua pendekatan dalam melihat 

penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan merupakan akibat 

kultural seperti sifat malas, kurangnya kemampuan 

inetelektual, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan dan 

rendahnya kemampuan dalam menanggapi persoalan hidup di 

sekitarnya. Kedua melihat kemiskinan bersumber dari 

ketimpangan struktural seperti kebijakan pemerintah yang 

kurang berpihak pada orang miskin, struktur masyarakat yang 

diskriminatif dan lain sebagainya. Dua masalah ini selalu 

menjadi sumber yang paling utama. Salah satu faktor penting 

solusi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia adalah 

dengan melakukan pemberdayaan yang bertolak dari bawah ke 

atas.3 

Pemberdayaan penting untuk mengurangi kegagalan 

pembangunan. Zimmerman menyebutkan tiga belas alasan 

kegagalan pembangunan: (1) ketidakstabilan politik, (2) 

                                                 
2 Sriharini, “Pembangunan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan,” JURNAL PMI : Media Pemikiran dan Pengembangan 

Masyarakat, Vol. 4, No.1, September 2006. 
3 Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 234. 
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ketidakpedulian lapisan menengah ke atas terhadap lapisn 

bawah di negara-negara yang bersangkutan, (3) pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi an tidak merata penyebarannya, 

(4) perubahan penanggulangan penyakit yang menyebabkan 

turunnya angka kematian tanpa kenaikan standar kehidupan. 

(5) sistem penguasaan lahan yang tidak kondusif, (6) sistem 

pelapisan masyarakat yang cenderung tertutup menghambat 

penyebaran pengetahuan dan teknologi ke lapisan bawah 

(petani), (7) meluasnya apatisme dalam kaitannya dengan 

kemiskinan dan kekurangan gizi, (8) rendahnya pendidikan dan 

tingginya buta huruf, (9) lemahnya kepercayaan terhadap 

kemampuan diri dan ketergantungan pada pemerintah yang 

berlebihan, (10) perencanaan terpusat yang jauh dari 

pengetahuan dan kontak dengan rakyat, (11) kurangnya tempat 

pendidikan dan latihan bagi pemimpin masyarakat, (12) 

keengganan para pejabat dan petugas pemerintah setempat 

memikul tanggungjawab, dan (13) adanya konflik antara 

perubahan yang direncanakan dengan nilai-nilai sosial 

masyarakat setempat.4 

Kemudian menyikapi kegagalan-kegagalan yang sering 

dialami oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan 

                                                 
4 Sumardjo, “Sejarah dan Perkembangan Comdev di Indonesia”, dalam 

www.create.or.id, diakses tanggal 30 Desember 2020 pukul 07.00 WIB. 
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kemiskinan, muncul gerakan-gerakan sosial yang 

mengatasnamakan masyarakat lapisan bawah. Mereka konsen 

pada pengembangan masyarakat dengan melakukan 

pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan peningkatan 

kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat dan martabat 

manusia. Melalui proses pendampingan masyarakat, mereka 

dapat belajar mengenali kelemahannya dan mengembangkan 

kemampuannya untuk mengatasai berbagai persoalan yang 

dihadapi.5 

Sebagai wujud kongkrit dari gerakan sosial itu, mereka 

membuat suatu strategi pembangunan masyarakat di negara-

negara sedang berkembang. Salah satunya adalah adanya 

majelis ta’lim. Majelis ta’lim merupakan bentuk dakwah Islam 

yang dalam kegiatannya menyerupai kumpulan pengajian yang 

diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk memahami Islam 

disela-sela kesibukan bekerja dan bentuk-bentuk aktivitas 

lainnya atau sebagai pengisi waktu bagi Ibu-ibu rumah tangga.6 

Majelis ta’lim juga dapat diartikan sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar atau pengajian 

pengetahuan agama Islam atau tempat untuk melaksanakan 

                                                 
5 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: 

Teras, 2009), 5.  
6 Khozin, Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung: Penerbitan 

Muhammadiyah Malang, 1996), 236. 
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pengajaran atau pengajian agama Islam. Adanya majelis ta’lim 

di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menambah ilmu 

dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman 

ajaran agama, sebagai ajang silaturahmi anggota masyarakat, 

dan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah 

tangga dan lingkungan jamaahnya.7 Umumnya majelis ta’lim 

merupakan lembaga swadaya masyarakat murni. Ia dilahirkan, 

dikelola, dipelihara, dikembangkan dan didukung oleh 

anggotanya. Oleh karena itu, majelis ta’lim merupakan wadah 

masyarakat untuk memenuhi kebutuan mereka sendiri.8 

Dewasa ini, bermunculan majelis ta’lim, mulai dari majelis 

ta’lim anak-anak (TPA), remaja, dan juga ibu-ibu. Hal ini 

berkaitan dengan timbulnya kesadaran beragama di kalangan 

masyarakat, dengan demikian seseorang tertarik dan cenderung 

untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan norma dan nilai 

agama. Dalam hal ini majelis ta’lim mempunyai peranan yang 

sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya 

dan bagi kaum ibu-ibu pada khususnya.9  Majelis ta’lim 

menjadi sarana dakwah dan tabligh yang Islami. Dalam 

kedudukan itu, ia berperan sentral pada pembinaan dan 

                                                 
7 Helmawati, Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta’lim  

(Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 79. 
8 Tuty Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim, Cet.I 

(Bandung: Mizan, 1999), 75. 
9 Kodi, Pola Pembinaan Majelis Taklim, Cet. II (Jakarta: KODI, 1982), 2. 
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peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran 

Islam. Disamping itu ia berperan dalam umat Islam melalui 

penghayatan dan mengajarkan ajaran agamanya. Harapan itu 

sangat dekat bahwa persoalan lingkungan hidup, budaya, dan 

alam sekitar mereka.10  

Majelis ta’lim bukan hanya berkembang di perkotaan, 

tetapi pedesaan pun tidak kalah semaraknya. Tidak terkecuali 

di desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang 

difungsikan sebagai wadah masyarakat dalam menimba ilmu 

keagamaan. Berdasarkan pengamatan penulis, secara 

partisipatif mengindikasikan sangat besar antusiasme 

masyarakat dalam belajar ilmu agama, hal ini menunjukkan 

masih tinggi kesadaran dalam menggali dan memahami 

pentingnya pengetahuan ilmu agama Islam. Selanjutnya yang 

menarik lagi yakni jama’ah pengajian majelis ta’lim bukan 

hanya terdiri dari jama’ah ibu-ibu seperti majelis ta’lim pada 

umumnya, melainkan jama’ahnya berasal dari anak-anak usia 

taman kanak-kanak, usia sekolah menengah pertama, usia 

sekolah menengah atas, dan usia tingkat sekolah tinggi. 

Sehingga pengurus majelis-majelis ta’lim yang ada di desa 

                                                 
10 M Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Islam dan Umum  (Jakarta: 

Bumi Aksara 1995), 120. 
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Pohijo ini menerima jama’ah dari semua tingkatan usia 

masyarakat. 

Berjalannya kegiatan majelis ta’lim ini berasal dari kotak 

amal sukarela jama’ah di setiap pengajian. Seiring berjalannya 

waktu pengikut majelis ta’lim semakin bertambah. Pengurus 

majelis ta’lim memiliki inovasi baru bagaimana majelis ta’lim 

Al-Muthmainnah semakin berkembang. Kemudian mereka 

memberikan kegiatan baru yakni pemberdayaan kepada 

jama’ah dan masyarakat. Pengurus majelis ta’lim memberikan 

pelatihan keterampilan kepada masyarakat dari nol hingga 

mereka benar-benar paham agar masyarakat bisa mengelola 

pemberdayaan dengan baik. Sasaran pengurus yang utama 

kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap 

(serabutan)11 serta masyarakat dengan mata pencaharian 

sebagai petani saja, di mana mereka akan mempunyai banyak 

waktu untuk fokus pada pemberdayaan. Kekurangannya jika 

petani pada waktunya panen mereka lebih memprioritaskan 

panennya daripada fokus dalam memberdayakan. Jadi lebih 

diutamakan kepada mereka yang hanya bekerja serabutan serta 

ibu rumah tangga. Hadirnya konsep pemberdayaan 

                                                 
11 Serabutan biasa disebut buruh kerah biru atau pekerja yang hanya 

menggunakan tenaga otot dalam bekerja untuk mendapatkan balasan berupa 

pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Serabutan sering 

digunakan untuk para pekerja atau buruh yang hanya bekerja jika ada yang 

membutuhkan jasanya, bila tidak mereka juga tidak memiliki penghasilan. 
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memberikan sesuatu perubahan yang mendasar bagi jama’ah 

serta masyarakat sekitar serta dapat menunjang kelancaran 

aktivitas keseharian majelis ta’lim. 

Pengembangan sumber daya manusia melalui 

pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah cita-

cita besar tentang maksimalisasi fungsi majelis ta’lim sebagai 

wadah pemberdayaan untuk kesejahteraan umat Islam. Salah 

satu daerah yang berpotensi dan dinilai melakukan 

pemberdayaan ekonomi umat adalah masyarakat di Desa 

Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo melalui 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. Majelis ini terletak  di 

perbatasan kota Magetan, Wonogiri dan Ponorogo. 

Desa ini merupakan desa yang padat penduduk sehingga 

berpotensi melakukan program pemberdayaan masyarakat, 

khususnya dibidang ekonomi. Seperti yang sudah berjalan 

sampai saat ini yakni dari sisi kuliner atau makanan, 

pembuatan pentol bakso yang setiap hari dibuat dan di jual oleh 

jamaah dari majelis ta’lim dengan menyewa kios. Dari segi 

peternakan, majelis ta’lim mampu membeli kambing sebanyak 

4 ekor yang saat ini jumlanya sudah mencapai 10 ekor. 

Kemudian dari segi pertanian, jamaah dari majelis ta’lim 

menanami bawang merah yang panen setiap 60 hari sekali, 

dengan bibit 4kg menghasilkan 60 kg setiap kali panennya.  
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Sebelumnya masyarakat khususnya ibu rumah tangga 

hanya mengandalkan pemberian dari suami yang mayoritas 

bekerja sebagai petani, namun sejak adanya kegiatan 

pemberdayaan para ibu serta masyarakat yang bekerja 

serabutan  memiliki penghasilan tambahan serta kertampilan 

mandiri sehingga kedepannya masyarakat mampu berdiri 

sendiri untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dari kegiatan 

pemberdayaan tersebut. Sebenarnya masih banyak potensi 

yang bisa digali sehingga bisa lebih berkembang secara optimal 

mengingat desa ini merupakan perbatasan antar kota dan antar 

provinsi yang setiap hari selalu ramai, seperti halnya 

pembuatan tahu atau kerupuk yang tak hanya mudah dalam 

pembuatannya dan bisa dipastikan laris karena harga yang 

masih terjangkau dan selalu dicari. Kalau untuk aksesoris atau 

souvenir sepertinya kurang terlalu diminati sehingga akan 

menjadi penjualan yang slowmoving. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sangat diperlukan 

sebagai motor penggerak, dimana majelis ta’lim yang memiliki 

ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi 

produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga 

kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.12 

                                                 
12 Purnomo dan Zulkifliansyah, Manajemen Strategi: Sebuah Konsep 

Pengantar (Jakarta: LPE3UI, 1999), 95. 
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Berangkat dari kenyataan ini, perlu dilakukan kajian lebih 

lanjut dan mendalam. Tujuannya untuk lebih mengetahui pola 

pembedayaan, faktor pendukung dan penghambat dalam 

melakukan pemberdayaan serta strategi dalam 

mengoptimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat disana 

yang dapat dijadikan sebagai pilot project bagi pemberdayaan 

ekonomi umat berbasis majelis ta’lim lainnya. Terdorong dari 

permasalahan diatas, penulis mencoba untuk menyusun sebuah 

tulisan dalam bentuk tesis dengan judul “Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Identifikasi  Masalah 

Berikut latar belakang masalah di atas dapat di identifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih ada masyarakat yang belum memiliki kemampuan 

dan keterampilan untuk menunjang ekonomi mandiri. 

2. Masih ada masyarakat yang tergolong dalam ekonomi 

rendah. 

3. Masih ada warga yang tidak mengikuti kegiatan 

pemberdayaan karena kesibukan masing-masing. 

4. Kurangnya kesadaran dan sikap partisipatif masyarakat 

sekitar terhadap potensi yang dimiliki oleh desa Pohijo. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di 

atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada pola 

pemebrdayaan, strategi pemberdayaan serta faktor pendukung 

dan penghambat pemberdayaan  ekonomi masyarakat di Desa 

Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok 

permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

sudah berjalan di Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah? 

2. Strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalisasi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo 

melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo 

melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus masalah yang dikemukakan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengungkap pola pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang sudah berjalan di Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim 

Al-Mutma’innah agar pemberdayaan lebih berkembang 

dan produktif lagi. 

2. Mengungkap strategi yang digunakan untuk 

mengoptimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

3. Mendeskripsikan faktor yang mendukung dan 

menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa 

Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi 

kontribusi khususnya bagi masyarakat desa Pohijo dan 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah, dalam hal ini pengurus 

dan jama’ah majelis ta’lim. Hasil penelitian juga 

diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah 
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pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

memberdayakan usaha ekonomi syariah berbasis majelis 

ta’lim. 

b. Penelitian ini mampu memberikan tambahan khazanah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih lengkap di 

bidang ekonomi syariah , baik bagi kalangan akademisi 

maupun bagi masyarakat secara luas. diharapkan pula 

penelitian ini dapat memberikan kejelasan dan 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang 

berarti bagi masyarakat desa Pohijo dan Majelis Ta’lim 

khusus nya di kota Ponorogo dalam menerapkan prinsip 

pemberdayaan ekonomi berbasis Majelis Ta’lim. 

b. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengurus 

dan masyarakat agar semakin berkembang dan mampu 

menjadi tolak ukur majelis ta’lim yang memiliki potensi 

besar dalam memberdayakan usaha ekonominya. 

Dapat menjadi inisiator serta turut memberikan inspirasi 

sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa 

Pascasarjana IAIN Ponorogo, supaya dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut yang sekiranya terkait dengan gagasan 

peneliti. 
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G. Studi Penelitian Terdahulu 

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi 

fokus penelitian. Ada beberapa penelitian yang menggunakan 

teori yang sama dengan penelitian ini yakni teori 

pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti penelitian melalui 

development yang ditulis oleh Agus Triyono dan Mohammad 

Sofiand. Agus pernah melakukan penelitian dalam bentuk 

jurnal dengan nama jurnal Komuniti, Vol. 6, No. 2 pada 

September 2014 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Community Development Program Posdaya (Pos 

Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik 

Cilacap Jawa Tengah”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Posdaya 

PT Holcim berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat 

berbasis 4 pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan 

lingkungan. Dalam pelaksanaannya PT. Holcim bekerjsama 

dengan beberapa wilayah melakukan pengembangan Pos 

Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang terbagi dalam 

beberapa jenis program, yakni pengembangan sumber daya 

manusia serta penambahan alat-alat untuk menunjang kegiatan 

Posyandu tersebut karena mengingat anak-anak adalah generasi 

penerus yang utama dalam setiap program pembangunan. Dari 
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segi pendidikan, PT Holcim berupaya untuk melakukan 

pendampingan dan pemberdayaan dimulai dari langkah awal 

yaitu pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) dengan cara 

memberikan pelatihan yang diberikan kepada seluruh guru 

Paud. Pelatihan tersebut dilakukan dengan cara pemberian 

materi seminar yang relevan dengan pengetahuan dan 

pertumbuhan kecerdasan anak tentunya. Dari segi ekonomi, 

PT. Holcim Indonesia Tbk memberikan bantuan berupa 

pemberian wadah khusus berupa Toko Oleh-Oleh yang 

bernama “Panginyongan” yang memuat dan menjual seluruh 

hasil olahan maupun kerajinan masyarakat posadaya. Dari 

kegiatan lingkungan, PT Holcim Indonesia mengadakan 

kerjabakti secara rutin dan berkala. Selain itu, untuk menjaga 

lingkungan agar terlihat segar dan hijau masyarakat dan desa 

yang membentuk program Posdaya mendapatkan segala 

macam pohon dan tanaman yang bisa dikonsumsi oleh warga, 

seperti seledri, terong, tomat maupun cabe mulai dari bibit, 

tanah, sampai pada polybagnya.13 

Mohammad Sofiandi pernah melakukan penelitian pada 

tahun 2015 yang dituliskan di sebuah tesis dengan judul 

                                                 
13 Agus Triyono, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community 

Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim 

Indonesia Tbk Pabrik Cilacap Jawa Tengah”, Jurnal KomuniTi, 

Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 6 Nomor 2 pada 

(2014), 120. 
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Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Di Desa 

Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul (Studi Kasus Lembaga 

Community Development Yayasan Suara Bhakti). Dengan 

kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yang ada di 

dusun tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat 

berbasis lingkungan. Mereka menggunakan konsep dan sistem 

IFS (Inegrated Farming System) sistem pertanian yang 

terintegrasi. Lembaga yang memprakarsai pemberdayaan ini 

adalah lembaga Community Development Yayasan Suara 

Bhakti. Dalam memberdayakan masyarakat mereka mendirikan 

CTC (Community Training Center). 

Tujuan dari lembaga ini memberikan penyadaran terhadap 

masyarakat tentang limbah yang bisa dimanfaatkan menjadi 

banyak sesuatu yang bisa bermanfaat seperti pupuk. Bersamaan 

dengan pembangunan Komplek CTC ini, maka lembaga 

Community development membentuk kelompok ternak 

Mekarsari, kelompok ini bermula dengan adanya ibu-ibu 

setempat yang memelihara sapi gaduhan (bagi hasil). Di dalam 

komplek CTC ini ada beberapa fasilitas di antaranya tabung 

biogas yang bisa berubah menjadi energi yang terbarukan, 
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MCK (mandi cuci kakus) biogas, tanaman organik, dan kolam 

ikan.14 

Selain itu, ada beberapa penelitian yang menggunakan 

teori yang sama yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat 

namun melalui desa yang ditulis oleh Ully Hikmah Andini dkk, 

Yohanes Aris Purwanto dkk dan Anik Sudarismiati dkk. Ully 

Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat 

pernah melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan nama 

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 12, pada tahun 

2012, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari 

Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa 

Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penelitian yang ada di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari 

beberapa bagian yakni dari segi pertanian/ perkebunan, 

perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang 

dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah kabupaten 

sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. 

Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah 

kabupaten dan desa, pemerintah desa menjadikan masyarakat 

                                                 
14 Muhammad Sofiandi, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan 

Di Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul (Studi Kasus Lembaga 

Community Development Yayasan Suara Bhakti)”, Tesis. Yogyakarta:UIN 

Sunan Kalijaga, 2015. 
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desa sebagai subjek dan objek pembangunan, dengan 

melakukan pemberdayaan seperti memberikan 

pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi 

simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum 

yang dibutuhkan. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber 

daya alam melimpah dari sektor pertanian dan sumber daya 

manusia yang maju, globalisasi dan kemajuan teknologi yang 

mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan 

UKM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya 

modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang 

rendah.15 

Yohanes Aris Purwanto, Kukuh Murtilaksono dan Sri 

Malahayati Yusuf pernah melakukan penelitian dalam bentuk 

jurnal dengan nama Jurnal Ilmiyah Pengabdian kepada 

Masyarat Agrowisata, No. 1, Vol.1 pada Mei 2015 dengan 

judul “Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan 

Kopi Desa Mandiri Energi di Kampung Lebakpicung Desa 

Hegarmanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

pengolahan kopi secara tradisional telah dilaksanakan oleh 

                                                 
15 Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat, 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa 

Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Malang: Universitas 

Brawijaya, Volume 2 Nomor 12 (2012), 10.  



19 

 

 

masyarakat kampung lebakpicung, peningkatan teknologi 

pengolahan kopi untuk menghasilkan kopi bubuk yang khas 

produksi masyarakat lebakpicung dapat diterima oleh 

masyarakat. Alternatif penggunaan energi listrik yang idle di 

siang hari dari mikrohidro telah dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi pengolahan kopi bubuk. Sejalan dengan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber pembangkit energi 

listrik mikrohidro ini, telah dibentuk koperasi atas inisiasi 

masyarakat setempat dengan pendampingan dari para peneliti 

PPLHIPB. Koperasi Bangkit Maju Bersama dibentuk dengan 

tujuan untuk mengelola keberlangsungan mikrohidro. 

Meskipun belum disahkan secara legal sebagai badan hukum, 

tetapi dengan wadah koperasi ini, koperasi Bangkit Maju 

Bersama ini sudah menjalankan aktivitasnya sebagai koperasi. 

Aktivitas utama dari koperasi ini adalah memelihara 

keberlangsungan mikrohidro termasuk mengumpulkan iuran 

penggunaan listrik dari masyarakat Kampung Lebakpicung.16 

Anik Sudarismiati dan Muhammad Yusuf Ibrahim pernah 

melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan nama jurnal 

                                                 
16 Yohanes Aris Purwanto, Kukuh Murtilaksono dan Sri Malahayati Yusuf, 

“Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Kopi Desa Mandiri 

Energi di Kampung Lebakpicung Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber 

Kabupaten Lebak Banten”, Jurnal Ilmiyah Pengabdian kepada Masyarat 

Agrowisata, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Volume 1 Nomor 1 (2015),  

30. 
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yakni Jurnal Pengabdian, Vol. 2, No. 1 , pada Juli 2018 dengan 

judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program 

Pelatihan Pembuatan Pizza Pada Anggota PKK Dawuhan 

Kabupaten Situbondo”. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 

ini bermanfaat khususnya Bagi ibu-ibu Kelompok PKK 

RT.001 RW.002 Kelurahan Dawuhan dalam upaya 

peningkatan jiwa wirausaha, yang dicapai dari kegiatan 

pengabdian ini adalah pertama meningkatnya pengetahuan, 

kemampuan, pengalaman dan kreatifitas Ibu-ibu kelompok, 

kedua peluang untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu 

Kelompok PKK sangat besar melalui membuka usaha olahan 

makanan khususnya produk pizza. Ketiga yaitu meningkatnya 

kesejahteraan keluarga Kelompok PKK dan masyarakat pada 

umumnya dan keempat terwujudnya program pokok PKK 

Kabupaten Situbondo. Diharapkan atas dilaksanakannya 

program pemberdayaan ekonomi keluarga ini mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat.17 

Persamaan dengan penelitian terdahulu, yakni sama-sama 

menggunakan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

                                                 
17Anik Sudarismiati dan Muhammad Yusuf Ibrahim, “Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pelatihan Pembuatan Pizza Pada 

Anggota PKK Dawuhan Kabupaten Situbond”, Jurnal Pengabdian. 

Situbondo: Universitas Abdurrahman Shaleh Situbondo, Voume 2 Nomor 1 

(2018), 92. 
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lebih mengembangkan apapun yang berpotensi di lingkungan 

tersebut yang dapat mensejahterakan serta membantu 

masyarakat dalam segi ekonomi. Perbedaan dengan kajian 

terdahulu adalah banyaknya pemberdayaan masyarakat di Desa 

Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah dalam bidang 

ekonomi yang menarik untuk di teliti oleh penulis. Sehingga 

majelis ta’lim yang ada bukan hanya sekedar tempat 

berkumpul dan belajar agama saja, akan tetapi memberikan 

solusi bagi umat dalam hal permasalahan ekonominya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan beberapa aspek 

diantaranya: 

1. Penelitian Lapangan 

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(Field Reasearch) yaitu penelitian yang objeknya mengenai 

gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga bisa disebut 

dengan penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan 

pendekatan deskripsif kualitatif.18 Objek penelitian ini 

                                                 
18 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115. 
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difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa 

Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. Untuk metode 

pendekatan penelitiannya, penelitian kualitatif ini secara 

spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. 

Penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan subyek penelitian, dimana 

penelitian dilakukan secara detail dan mendalam mengenai 

program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 

majelis ta’lim tersebut. 

b. Lokasi Penelitian 

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah 

bahwa penelitian ini akan mengambil lokasi di yang terletak di 

Desa Poihijo Kecamatan Sampung Kab. Ponorogo melalui 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. Pemilihan lokasi ini dipilih 

karena menurut penulis menarik dari pemberdayaan lain, 

karena majelis ta’lim biasanya sering difokuskan hanya kepada 

kajian keislamaan saja atau sebagai pusat kegiatan dakwah 

dengan bentuk ta’lim atau tabligh akbar, namun fungsi majelis 

ta’lim yang lainnya seperti tempat pembinaan dan 

pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, 

wadah berkegiatan dan berkreativitas serta untuk memperoleh 

ketrampilan sebagai bekal bagi masyarakat juga diperhatikan di 

majelis ta’lim ini. Bentuk pemberdayaan yang diperoleh 
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masyarakat adalah pemberdayaan pada aspek ekonomi yakni 

dari segi kuliner dengan memberdayakan bakso, dari segi 

peternakan dengan memberdayakan kambing dan dari segi 

pertanian dengan memberdayakan bawang merah dimana 

ketiganya sampai sekarang berjalan semuanya. 

2. Data Dan Sumber Data Penelitian 

1. Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Untuk 

mendapat data primer ini, penulis mengadakan observasi 

(pengamatan) serta wawancara kepada pengurus Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah yakni Bapak Suyanto dan Ibu 

Kalim serta beberapa masyarakat yakni Ibu Katirah beserta 

suami yang mengurusi kambing, ibu yem dan beberapa 

masyarakat yang mengurusi bawang merah dan ibu sri dan 

beberapa masyarakat yang mengurusi bakso. 

2. Sekunder, data ini diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak yang mengetahui tanpa terlibat langsung dengan 

kegiatan yang ada hubungannya dengan materi tesis ini. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus yaitu 

dengan mempelajari fenomena yang terjadi saat ini 

dimasyarakat yang berkaitan erat dengan pembahasan 

masalah ini. Untuk mendapat data sekunder ini, penulis 

melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pohijo yakni 
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Bapak Hartanto, S.E bahwa beliau sangat mendukung 

adanya majelis ta’lim Al-Muthmainnah di desanya karena 

selain dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam 

ilmu agama Islam, masyarakat juga diberikan pelatihan 

dalam pemberdayaan ekonomi yang di adakan majelis 

ta’lim sehingga masyarakat yang menganggur 

mendapatkan kegiatan serta pekerjaan baru dan pastinya 

sedikit banyak terbantu dalam masalah ekonominya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, yang digali melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi.19 Pengambilan data dilakukan secara 

simultaneus cross sectional (dalam arti berbagai kegiatan 

subyek penelitian tidak diambil dari sumber yang sama namun 

berbeda-beda), kemudian diinterpretasi berdasarkan 

kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, 

interaksi faktor-faktor dan hal lainnya yang memacu atau 

menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru 

                                                 
19 Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Obsevation and 

Analysis (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. Lihat, John 

W. Creswell, Reasearch Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 266-267. 
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berdasarkan unsur-unsur yang ada.20 Secara teknis, 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara mendalam (indepth inteview).  

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada informan tersebut. 

Ada dua bentuk wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur dan ridak 

terstruktur. Keduanyan utntuk menanyakan pemahaman, 

pendapat, pandangan, sikap dan penjelasan  para informan 

tentang kegiatan yang sering mereka lakukan. 

b. Observasi  

 Observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus majelis ta’lim, jama’ah dan 

warga sekitar  Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah baik dalam 

bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Pengamatan 

penting dalam penggalian data sebab peranan penelitilah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya.21 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi dalam sebuah penelitian lapangan 

dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, 

                                                 
20 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake 

Serasin, 1998), 42-43, dan S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik 

(Bandung: Transito, 1996), 126. 
21 Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational Setting 

(Syracuse New York: Syracuse University Press, 1972), 3. 
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sehingga metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari 

data yang terkait dengan berbagai hubungan atau variabel 

baik berupa buku-buku, majalah, makalah dan lain 

sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk 

memperkuat terhadap hasil observasi dan interview. 

Peneliti mengumpulkan data dengan melihat hardcopy 

mengenai bantuan dana dari BMKT (Badan Kontak 

Majelis Ta’lim) pusat dan Kementerian Agama (Kemenag) 

Ponorogo yang digunakan sebagai awal modal pembuatan 

bakso sampai berkembang, pembelian beberapa kambing 

hingga pembelian bibit bawang merah dalam program 

pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Melihat softcopy 

mengenai struktur organisasi dan foto-foto jama’ah yang 

sedang melakukan permberdayaan  di Majelis Ta’lim. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah memperoleh data dalam penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan 

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil 

kesimpulan. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan 

metode deskriptif, yaitu membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau 
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daerah tertentu.22 Teknik pengolahan data adalah teknik 

pengolahan data pada penelitian yang meliputi: 

a. Display 

Display disini adalah pembanding antara teori dengan 

masalah sebenarnya, dengan mencari data reduksi 

kemudian data tersebut kita display dalam penelitian 

kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat antara teori pemberdayaan dengan pola 

pemberdayaan yang sudah berjalan disana, strategi yang 

seharusnya digali dan beberapa faktor pendukung dan 

penghambat dalam melakukan pemberdayaan di desa 

Pohijo. Ketika data sudah ada maka display ini dapat 

mempermudah kita dalam memahami apa yang terjadi, 

serta merencanakan program kerja selanjutnya sehingga 

bisa lebih mengoptimalkan potensi yang sudah ada. 

b. Reduksi data 

Setelah penulis mengumpulkan beberapa data mentah, 

data yang diperoleh kemudian di pecah dalam beberapa 

kelompok dan diadakan kategorisasi. Penulis 

memfokuskan penelitian pada segi ekonomi dengan 

memisahkan segi pendidikan serta sosial pada 

                                                 
22 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 

15-20. 
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pemberdayaan masyarakat di desa Pohijo ini. Karena 

penulis menganggap majelis ta’lim yang notabene sebuah 

lembaga pendidikan nonformal di suatu daerah yang 

biasanya sering difokuskan hanya kepada kajian 

keislamaan saja atau sebagai pusat kegiatan dakwah 

dengan bentuk ta’lim atau tabligh akbar, namun mampu 

memberdayakan masyarakatnya dalam segi ekonomi nya 

dengan mengolah dan menjual hasil kreatifitas dan 

keterampilan masyarakat yang di bombing dan di bina oleh 

pengurus majelis ta’lim. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah mengutip definisi tentang pemberdayaan 

masyarakat dari beberapa tokoh, penulis setuju dengan Jim 

Ife yang menyatakan bahwa pemberdayaan itu merupakan 

adanya ketersediaan sumber daya yang berpotensi, 

kesempatan, pengetahuan, serta keterampilan yang 

dimiliki masyarakat untuk diolah menjadi suatu barang 

ekonomis sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan hidup dalam jangka waktu panjang, 

sebagimana yang terjadi pada masyarakat desa Pohijo, 

selain potensi dan sumber daya yang melimpah, 

masyarakat yang terampil serta waktu yang senggang 
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untuk mengolah barang menjadi suatu barang yang dapat 

diperjual belikan. 

5. Teknik Analisis Data 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagi sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen, dan gambar. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan saat data terkumpul seperti yang dikemukakan oleh  

Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam mengalisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.23 

Aktivitas dalam menganisis data kualitatif yaitu : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-

catatan lapangan tertulis. Sebagaimana pengumpulan data 

berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari 

reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat 

tema-tema,  membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-

pemisahan, menulis memo-memo). Dan reduksi data/ 

                                                 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: ALFA 

BETA, 2008), 39.  
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pentransformasian proses terus menerus setelah kerja 

lapangan, hingga laporan akhir lengkap.24 

 Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari 

analisis. Pilihan-pilihan peneliti, potongan-potongan data 

untuk diberi kode, untuk ditarik keluar dan rangkuman 

pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya 

semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data 

adalah suatu bentuk analisis yang memepertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu 

cara dimana  kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan.25 

 Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data 

lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap 

dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, 

dipilih hal-hal pokok, difokuskan dalam hal-hal yang 

penting kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya 

pada saat pengumpulan data berlangsung diadakan tahap 

reduksi data, kemudian membuat ringkasan. 

b. Pola Data (Data Display) 

 Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah 

pola data. Kita mendefinisikan “pola” sebagai suatu 

                                                 
24 Emzir, 129-130. 
25 Ibid. 
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kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.26  

Pola data berguna untuk memudahkan peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, pola data 

diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto-foto kegiatan 

pemberdayaan berlangsung. Akan tetapi, paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini 

adalah dengan teks naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah ketiga dari aktivitas analisis  adalah penarikan 

dan verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah 

sebagian dari suatu konfigurasi dari penelitian tertentu. 

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti 

memproses. Secara singkat, makna muncul dari data yang 

telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, 

konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.27 Penarikan 

kesimpulan yakni melakukan verifikasi secara terus 

                                                 
26 Ibid., 132. 
27 Emzir, 133. 
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menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu 

sejak awal memasuki lokasi penelitian serta selama proses 

pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari 

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering 

timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam 

penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil 

penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta 

dokumentasi hasil penelitian.  

Berikut ini adalah gambar dari analisis data pola interaktif 

menurut Miles dan Huberman. Gambar tersebut akan 

memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data 

kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, 

proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai 

data yang ditemukan sudah jenuh.28 

                                                 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 42. 
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Gambar mengenai komponen analisis data pola interaktif 

Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan 

tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. 

Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat 

dicapai, kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat 
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kepercayaan diperiksa dengan teknik pemeriksaan triangulasi, 

dimana triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data 

dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan 

sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada 

waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. 

Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam 

teknik pemeriksaan dengan penggunaan sumber data, metode, 

dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan 

data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan 

wawancara ke beberapa informan yakni pengurus Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah disini Bapak Suyanto dan Ibu Kalim 

serta beberapa pemberdaya yakni Ibu Katirah beserta suami 

yang mengurusi kambing, ibu yem dan beberapa pemberdaya 

lain yang mengurusi bawang merah serta ibu sri dan beberapa 

pemberdaya lain yang mengurusi bakso. Peneliti menyanyakan 

dan memeriksa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari pra 

pemberdayaan, pada waktu pemberdayaan berlangsung, hingga 

pencapaian sementara yang dihasilkan.  Adapun yang peneliti 

lakukan adalah mengecek kegiatan pemberdayaan dengan data-

data yang sudah ada, baik dari dokumen, foto maupun 

wawancara dengan pihak-pihak yang tidak terlibat secara 

langsung. 
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B. Sistematika Penulisan 

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 

beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub 

bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama 

lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. 

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan tesis, meliputi latar belakang masalah yang 

memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Identifikasi masalah 

menjelaskan pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Di 

mana pada proses ini bisa dikatakan proses paling penting 

diantara proses lain. Batasan masalah yang memaparkan 

tentang ruang lingkup masalah atau upaya membatasi masalah 

agar tidak terlalu luas atau lebar sehingga penelitian bisa fokus 

untuk dilakukan. Rumusan masalah berupa pertanyaan  yang 

akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan 

penelitian merupakan tujuan dari perpecahan masalah. Manfaat 

penelitian dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk penulis dan pembaca. Kegunaan penelitian 

merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian di mana 

menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. 

Studi penelitian terdahulu memaparkan tentang penelitian 

yang dapat menjadi rujukan penelitian ini. Metode penelitian 
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berisi tentang jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis 

penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan 

penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti adalah sebagai 

pengamat dan bertindak sebagai partisipan. Lokasi penelitian di 

Majelis Ta’im Al-Muthmainnah di Desa Pohijo Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorgo. Sumber dan jenis data yaitu 

berupa kata-kata atau tindakan, tertulis, foto dan statistik. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

meliputi: reduksi data, mengelola data, penarikan kesimpulan 

dan memverifikasi data. Pengecekan keabsahan temuan terdiri 

dari keikutsertaan yang diperpanjang, pengamatan yang tekun, 

triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, kecukupan 

referensial, dan tahapan penelitian. Terakhir sistematika 

pembahasan yang merupakan gambaran dari seluruh isi tesis  

ini. 

Bab kedua, kajian teori. Dalam setiap penelitian kualitatif 

ada teori yang digunakan untuk membabaca  data. Teori yang 

dipakai peneliti dalam penelitian ini  adalah terori 

pemberdayaan masyarakat dan teori perubahan sosial yang 

meliputi pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, 

metode pemberdayaan, pola pemberdayaan, pendekatan 

pemberdayaan, tahap-tahap pemberdayaan,sasaran 
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pemberdayaan, indikator keberhasilan pemberdayaan, strategi 

pemberdayaan, proses pemberdayaan, dampak pemberdayaan. 

Dalam teori perubahan sosial meliputi pengertian perubahan 

sosial, teori-teori perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan 

sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perubahan 

sosial. 

Bab ketiga, data umum. Bab ini memaparkan tentang 

gambaran umum desa Pohijo meliputi letak geografis, jumlah 

penduduk, mata pencaharian penduduk, pendidikan desa 

Pohijo, keadaan sosial masyarakat, serta kondisi ekonomi 

masyarakat. Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah yang meliputi 

profil singkat dan sejarah, visi dan misi, susunan kepengurusan 

serta kegiatan yang sering dilakukan. 

Bab keempat, rumusan satu. Paparan data (tesis) tentang 

pola pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan disana 

dengan memberikan ketrampilan serta pekerjaan masyarakat 

untuk berwirausaha dengan menjual hasil pemberdayaan 

melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

Bab kelima, rumusan dua. Paparan data (tesis) tentang 

bagaimana strategi yang digunakan untuk mengoptimalisasi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo melalui 

Ta’lim Al-Muthmainnah. Mulai dari mengelola usahanya 
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hingga omset perbulan yang didapat serta upaya yang 

dilakukan untuk memaksimalkan potensi dari usaha itu. 

Bab keenam, rumusan tiga. Paparan data (tesis) tentang 

faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pohijo melalui 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

Bab ketujuh, bab terakhir (penutup) dalam  penelitian ini 

berisi jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan 

kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang dipandang perlu 

bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Istilah pemberdayaan dalam Oxfort English Dictionary 

adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari 

kata empower yang mengandung dua pengertian: (i) to give to 

(memberi kekuasaan, men galihkan kekuatan atau 

mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (ii) to give ability to, 

enable (usaha untuk member kemampuan). Pemberdayaan 

berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. 

Berdaya  suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya 

kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya 

menngkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati 

diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan 

dan mengembangkan diri secara mandiri.1 

                                                 
1 Maskuri Bakri, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan RRA dan PRA 

(Surabaya: Visipress Media, 2017), 17-18. 
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Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses 

untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan dan atau 

proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau 

langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis 

yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat 

yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses 

akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara 

bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik 

knowledge, attitude maupun practice menuju pada penguasaan 

pengetahuan, sikap perilaku, sadar dan kecakapan serta 

keterampilan yang baik, sehingga mereka memiliki kekuatan 

atau kemampuan dalam 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, 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, 
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berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.2 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan 

dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai 

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Menurut beberapa pakar definisi pemberdayaan dilihat dari 

tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife 

menyatakan bawa pemberdayaan adalah penyediaan sumber 

daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga 

                                                 
2 Edi Suharto, 59-60. 
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mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.3 

Menurut Gunawan sumohadiningrat, pemberdayaan adalah 

upaya untuk membangun daya yang dimilki masyarakat  

dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan 

kesadaran tentang potensi yang dimilki mereka serta berupaya 

untuk mengembangakannya, dengan kata lain memberdayakan 

adalah memampukan memandirikan masyarakat.4 

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim 

pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat 

yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan 

berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam 

menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan 

meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.5 Menurut 

Totok Mardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam 

arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

kemiskinan.6 

                                                 
3 Jim Ife, Community Development, Creating Community Alternatives-

Vision, Analisis and Practice (Meulbore : Addison Wesley Longman,1997), 

182. 
4 Gunawan Sumihadiningrat, Pembangunan Daerah Dan Pengembangan 

Masyarakat  (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 165. 
5 Azis Muslim, 3. 
6Totok Mardikanto dan Poerwowo Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Perspektif Kebijakan Publik  (Bandung : Alfabeta, 2013), 61. 
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Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan 

mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power 

or authority, sedangkan pengertian kedua to give ability to or 

enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan 

otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain 

pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan 

atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain 

untuk melakukan sesuatu.7 Khan mengemukakan bahwa 

pemberdayaan merupakan hubungan antar personil yang 

berkelanjutan untuk membangun kepercayaan  antar karyawan 

dan managemen antara masyarakat dan pemerintah, sedangkan 

menurut Bryan dan Rue pemberdayaan merupakan bentuk 

desentralisasi yang melibatkan pemberian tanggung jawab pada 

bawahan  dalam membuat keputusan.8  

Pemberdyaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua 

makna pokok, yakni meningkatkan kemampuan (to give ability 

or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan 

program pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat 

mencapai tingkat kemmapuan yang diharapkan dan 

meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian 

                                                 
7 Suryana, Pemberdayaan Masyarakat ( Semarang: UNNES Press, 2009), 

16-17. 
8 Makuri Bakri, 18-19. 
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wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam 

pengambilan keputusan (to give authority) dalam rangka 

membangun diri dlingkungannya secara mandiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Dari beberapa pengertian menurut beberapa pakar diatas 

dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat 

kelompok yang lemah di dalam masyarakat sehingga menjadi 

berdaya melalui berbagai kegiatan baik melalui motivasi, 

dorongan dan peningkatan pengetahuan, serta menggali 

kemampuan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat 

masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memliki 

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondsi 

eksternal.9 Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan 

adalah  untuk membentuk amsyarakat serta  individu yang 

mampu mandiri dalam menjalani kehidupan. Menurut 

Mardikanto, tujuan pemberdayaan yaitu beragam upaya 

                                                 
9 Edi Suharto, 60. 
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perbaikan, seperti perbaikan pendidikan dengan cara 

menumbuhkan semangat belajar seumur hidup agar pendidikan 

lebih baik, perbaikan aksesbilitas, ketika pendidikan telah baik 

maka aksesbilitas masyarakat mengenai inovasi juga akan 

semakin baik.  

Selanjutnya adalah perbaikan tindakan, dengan terjadi 

perbaikan pendidikan dan aksesbilitas maka tindakan 

masyarakat juga akan lebih baik. Perbaikan kelembagaan, 

apabila telah terjadi perbaikan tindakanmaka jejaring kemitraan 

usaha juga akan berkembang dengan baik. Perbaikan usaha 

akan tercapai setelah terjadi perbaikan pendidikan, aksesbilitas 

dan kelembagaan. Selanjutnya perbaikan pendapatan yaitu 

dengan tercapainya perbaikan usaha maka akan memperbaiki 

keadaan pendapatan keluarga atau masyarakat, dengan 

pendapatan yang baik maka selanjutnya aka nada perbaikan 

lingkungan baik fisik maupun social karena pendapatan 

masyarakat yang rendah menjadi penyebab kerusakan 

lingkungan, selanjtnya yaitu terjadi perbaikan kehidupan 

setelah tercapai perbaikan pendapatan dan lingkungan, dan 

yang terakhir adalah perbaikan masyarakat yaitu dengan 

melalui tercapainya perbaikan kehidupan dan lingkungan. 

Menurut Sulistyani tujuan pemberdayaan adalah 

membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, 
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miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau 

dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat 

tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih 

mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, 

namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.10 

Menurut Agus Syafi‟i, tujuan pemberdayaan masyarakat 

adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan 

untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik 

secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti 

masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya. Payne mengemukakan bahwa 

suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya 

bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk 

mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia 

lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk 

mengurangi efek hambatan peribadi dan sosial dalam 

melakuakan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya 

                                                 
10 Sulistyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat 

(Bandung: Gava Media, 2004), 79. 
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yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari 

lingkungannya.11  

Berdasarkan pendapat Totok Mardikanto, dapat ditegaskan 

bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperbaiki 

segala aspek dan visi kehidupan dimasyarakat yang masih 

belum optimal. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi 

perbaikan pendidikan, usaha, pendapatan masyarakat, 

lingkungan dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemberdayaan 

melalui majlis ta’lim al-mutma’innah menjadi suatu langkah 

yang baik untuk memperbaaiki segala aspek kehidupan 

masyarakat sekitarnya karena peran masyarakat lokal sangat 

menentukan.  

 

3. Metode Pemberdayaan 

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun 

suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun 

gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang 

berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan. 

a. SL/ FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan 

tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang 

                                                 
11 Agus Ahmad Syarfi’I, Managemen Masyarakat Islam (Bandung: 

Gerbang Masyarakat Baru), 39. 
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sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, 

berbagi pengalaman (sharing), tentang alternative dan 

pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling 

efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang 

dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar-bersama, SL/ FFS 

biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang 

berkompeten. 

b. FGD (Focus Group Discussion) atau Diskusi Kelompok 

yang Terarah. 

Pada awalnya, FGD digunakan sebagai teknik 

wawancara pada penelitian kualitatif yang berupa “in 

depth interview” kepada sekelompok informan secara 

terfokus. FGD nampaknya semakin banyak diterapkan 

dalam kegiatan perencanaan dan atau evaluasi program. 

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan 

interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang 

tidak saling mengenal) yang oleh seorang pemandu 

(moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman 

dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau 

kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya.  

Sejalan dengan itu, pelaksanaan FGD dirancang sebagai 

diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku 

kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif 
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dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan 

seringkali juga mengundang narasumber. Sebagai suatu metode 

pengumpulan data, FGD dirancang dalam beberapa tahapan, 

yaitu: 

1) Perumusan kejelasan tujuan FGD, utamanya tentang isu-

isu pokok yang akan dipercakapkan, sesuai dengan tujuan 

kegiatannya. 

2) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. 

3) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para 

pemangku kepentingan kegiatan terkait, dan atau 

narasumber yang berkompeten. 

4) Persiapan ruangan diskusi, termasuk (komputer dan LCD, 

papan tulis, peta singkap, kertas plano, kertas meta plan, 

spidol berwarna, dll. 

5) Pelaksanaan diskusi. 

6) Analisis data (hasil diskusi). 

7) Penulisan laporan, termasuk lampiran tentang transkrip 

diskusi, rekaman suara, photo, dll. 

Sebagai suatu metode pengumpulan data, pemandu/ 

fasilitator memegang peran strategis, karena keterampilannya 

memandu diskusi akan sangat menentukan mutu proses dan 

hasil FGD. Tentang hal ini, Krueger (1994) menyampaikan 

adanya beberapa jenis pertanyaan yang harus disiapkan, yaitu: 
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a)  Pertanyaan pembuka, yang sebenarnya hanya berfungsi 

sebagai pencairan suasana (ice breaking), agar proses 

interaksi/ diskusi antar peserta dapat berlangsung lancar. 

b) Pertanyaan pengantar, tentang isu umum yang sebenarnya 

hanya berfungsi sebagai pencairan suasana (ice breaking), 

agar proses interaksi/diskusi antar peserta dapat 

berlangsung lancar. 

c) Pertanyaan transisi, yaitu pertanyaan tentang isu-isu pokok 

yang berfungsi untuk membuka wawasan partisipan 

tentang topik diskusi. 

d) Pertanyaan kunci, yang terdiri sekitar 5 (lima) isu yang 

akan dikaji melalui FGD. 

e) Pertanyaan penutup, tentang cacatan tambahan yang ingin 

disampaikan oleh para peserta. 

Metode pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan 

pendidikan orang dewasa Terkait dengan beragam metode 

pemberdayaan masyarakat tersebut, Freire (1973) menyatakan 

bahwa kegiatan pendidikan orang dewasa (seperti halnya 

pemberdayaan masyarakat) merupakan proses penyadaran 

menuju kepada pembebasan. Oleh sebab itu, proses 

pemberdayaan masyarakat harus dibebaskan dari upaya-

upayamenciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk 

penindasan “baru”. Artinya, melalui pemberdayaan, penerima 
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manfaat harus diberi kesempatan seluasluasnya untuk 

menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya 

nalarnya, sehingga di dalam proses pemberdayaan tersebut 

kedudukan fasilitator (sebagai penyidik) dan penerima manfaat 

(yang dididik) berada dalam posisi yang setara. 

Selaras dengan itu, salah satu ciri utama dari 

pemberdayaan yang penting diperhatikan adalah, tidak 

tergantung pada seberapa banyak materi yang diajarkan, atau 

seberapa jauh tingkat pemahaman penerima manfaat terhadap 

materi yang disampaikan, tetapi lebih dicirikan pada seberapa 

jauh program pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan 

dialog antara fasilitator (sebagai pendidik) dan penerima 

manfaat (yang dididik). Karena itu, pemilihan metode 

pemberdayaan harus lebih diutamakan pada metodemetode 

yang memungkinkan adanya dialog baik antara fasilitator 

(sebagai pendidik) dan penerima manfaat (yang dididik) 

maupun antara sesama penerima manfaatnya. Dengan 

demikian, metode diskusi umumnya lebih baik disbanding 

dengan metode kuliah atau ceramah.12 

Berkaitan dengan hal ini, Scmidt (1974) menekankan agar 

pemilihan metode pemberdayaan masyarakat harus selalu 

mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai oleh program 

                                                 
12 Totok Mardikanto, 210-211. 
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pemberdayaan yang pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu 

menata pengalaman masa lampau yang telah dimilikinya 

dengan cara baru serta memberikan pengalaman baru 

(pengetahuan, sikap, keterampilan). 

Ciri lain, kegiatan pendidikan non-formal (termasuk 

fasilitator) selalu diprogram sesuai dengan “kebutuhan 

penerima manfaat”. Artinya, berbeda dengan pendidikan 

formal yang telah memiliki program yang dibakukan, sehingga 

setiap peserta harus mengikuti/menyesuaikan diri dengan 

program pendidikan tersebut. Setiap kegiatan pendidikan non-

formal (kegiatan pemberdayaan masyarakat) harus selalu 

menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan penerima 

manfaatnya. Dengan demikian, metode pemberdayaan 

masyarakat yang akan dipilih harus selalu disesuaikan dengan: 

karakteristik penerima manfaatnya, sumberdaya yang tersedia 

atau yang dapat dimanfaatkan, serta keadaan lingkungan 

(termasuk tempat dan waktu) diselenggarakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat tersebut. 

 

4. Pola-Pola Pemberdayaan 

Arti kata pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yaitu, pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat 

atau dihasilkan. Pola secara harfiah berarti “bentuk”, dalam 
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pemakaian secara umum pola merupakan interpretasi terhadap 

hasil observasi dan pengukurannya yang diperoleh dari 

beberapa sistem. Sedangkan menurut Agus Suprijono, pola 

diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses 

aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang 

mencoba bertindak berdasarkan pola itu.13 Dari pengertian di 

atas peneliti mengasumsikan bahwa pola pemberdayaan 

merupakan bentuk pada sebuah karakteristik dari sebuah 

bentuk atau kumpulan dari beberapa bentuk. 

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, 

maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses 

menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan, 

dan atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum 

berdaya.14 Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, 

terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui 

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk 

                                                 
13 Agus Suprijono, Model-model Pemberdayaan (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Jaya, 2011), 45. 
14 Maskuri Bakri, 17-18.  
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menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari 

lingkungannya. Maka pengertian pola pemberdayaan adalah 

pola atau ragam yang digunakan untuk proses menuju berdaya 

yang diberikan dari pihak yang memiliki daya ke pihak yang 

kurang berdaya. untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan 

dalam dua sub bab sebagai berikut. 

a. Karateristik Pola Pemberdayaan Dari Atas Ke Bawah (Top 

Down) 

Selama ini pemberdayaan didekati dengan berbagai 

pola pendekatan, diantaranya pola pendekatan dari atas 

kebawah (top down). Pola top down cenderung 

menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian 

melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat 

keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. 

Selain itu pendekatan ini sering disebut sebagai 

pendekatan policy centered karena fokus perhatian peneliti 

hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh 

fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak.15 

Artinya dalam pola pemberdayaan melalui pendekatan Top 

down sasaran pemberdayaan hanya menjadi objek sasaran 

dari yang akan menerima dan menikmati hasil 

                                                 
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), 34. 
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pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan 

obyek pemberdayaan. 

Pola top down mempunyai kelebihan dimana proses 

pembangunan dapat berjalan cepat, dan target-target yang 

telah ditetapkan dapat dicapai tepat pada waktunya. 

Namun pola pendekatan demikian sangat ditentukan oleh 

kemampuan penyediaan dana negara atau pemberdaya dan 

sangat ditentukan oleh kemauan dan kesungguhan 

pemberdaya keberlangsungannya. Nyatanya, posisi sentral 

yang mendominasi proses pembangunan ternyata dapat 

melemahkan masyarakat, dan menimbulkan hubungan 

yang timpang (tidak serasi). Disatu pihak lahir budaya 

“perintah” dikalangan pelaksana pemberdayaan di lain 

pihak akan lahir sikap “diam dan menunggu”. Kini dengan 

semakin kompleknya bidang dan permasalahan 

pembangunan yang harus diselesaikan, semakin disadari 

bahwa pola pemberdayaan dari atas (top down) kurang 

menguntungkan bagi kelangsungan proses pemberdayaan. 

Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan 

dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat.16 

Secara garis besarnya kegiatan pemberdayaan top down 

                                                 
16 Payne, Modern Social Work Theory (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2011), 204. 
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dapat dikategorikan menjadi 2(dua) fase yaitu perencanaan 

dan pelaksanaan. 

Pada top down planning dari pola perencanaan yang 

dilakukan top down adalah berasal dari atasan yang 

ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil 

keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya 

sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait 

dengan pemberdayaan, perencanaan top down planning 

atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh 

pemberdaya yang ditujukan kepada masyarakat dimana 

masyarakat sebagai pelaksana saja. Dari atas ke bawah 

(top down). Kemudian pendekatan ini mendesak bagian 

bawah bekerja sesuai kemauan atasan atau pemberdaya di 

dalam perencanaan tanpa memedulikan situasi nyata 

bagian bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, 

tetapi ada banyak hal yang terlewatkan karena sempitnya 

forum informasi dan komunikasi. Biasanya menimbulkan 

kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu 

efektif.17 

Pada pelaksanaannya pola top down menggunakan 

paradigma pembelajaran pedagogi, yang langkah-

langkahnya menurut Knowles sebagai pribadi yang 

                                                 
17 Ibid. 
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tergantung hubungan pelajar dengan pengajar merupakan 

hubungan yang bersifat pengarahan, pengalaman pelajar 

masih sangat terbatas karena itu dinilai kecil dalam proses 

pendidikan, teknik komunikasi yang digunakan adalah satu 

arah yaitu dari pengajar kepada pelajar, pendidik 

menentukan apa yang akan dipelajari bagaimana dan 

kapan belajar, perspektif waktu dan orientasi terhadap 

belajar diajarkan bahan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pendekatannya (subject centered).18 Pada pola 

ini, yang menjadi aktor dalam kegiatan pelatihan atau 

pelatihan adalah pengajar atau pelaksana pemberdaya. 

Pendekatan top down identik dengan command and control 

keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada 

kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada 

bawahan. 

Kelemahan pola top down: pertama, program-program 

kesejahteraan yang didesain dibiayai dan dikelola secara 

sentralistis ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk 

dapat berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh 

birokrasi. Kedua, program-program kesejahteraan 

semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada 

                                                 
18 Sujarwo, Strategi Pembelajaran Orang Dewasa (Jakarta: Pemakalah 

Dosen Jurusan PLS FIP UNY), 4. 
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manajemen birokrasi yang kaku dan tidak lentur, yang 

tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, 

rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan daat 

diberikan oleh birokrasi. Konsep top down kurang 

memperoleh partisipasi masyarakat, karena rakyat tidak 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan.19 

b. Karateristik Pola Pemberdayaan Dari Bawah Ke Atas 

(Buttom Up) 

Proses pemberdayaan menuntut adanya keterlibatan 

(partisipasi) dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi 

yang ada semaksimal mungkin untuk mampu melakukan 

pembangunan secara mandiri. Namun modifikasi pola 

pendekatan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang kita 

harapkan mengingat pola pendekatan di atas telah cukup 

mengakar. Seiring dengan permasalahan diatas, kita 

mengenal pola pendekatan yang disebut ‘bottom up’. Suatu 

pola yang mencoba melakukan koreksi dan melengkapi 

kekurangan-kekurangan yang ada pada pola pemberdayaan 

top down. Pola pendekatan yang kedua ini memakai 

konsep “partisipasi” sebagai kata kunci. Partisipasi 

masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan 

                                                 
19 Ibid., 35. 
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dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan 

keputusan. 

Pola pendekatan bottom up dalam kegiatan 

pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan 

mengedepankan partisipasi masyarakat atau klien dalam 

setiap tahap kegiatan pemberdayaan. mencoba melibatkan 

masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan. Pendekatan 

yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari 

dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan 

bersama oleh masyarakat, sejumlah nilai dan sistem 

dipahami bersama. Pola bottom up memulai dengan situasi 

dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain pola 

kedua ini menampatkan manusia sebagai subyek. 

Pendekatan bottom up lebih memungkinkan penggalian 

dana masyarakat untuk pembiayaan pemberdayaan. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki, dan 

merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

pemberdayaan, yang notabene memang untuk kepentingan 

mereka sendiri.20 

Pendekatan yang digunakan pada pola ini memberikan 

kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang 

lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya. Pola 

                                                 
20 Payne, Modern Social Work Theory, 209. 
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buttom up membutuhkan waktu yang lama dan belum 

menemukan bentuknya yang mapan. Dari uraian tersebut 

dapat dikatakan bahwa pola pemberdayaan bottom up 

berlawanan dengan pola pemberdayaaan top down. Selain 

dari pengertian yang berbeda, pada pola ini pun memiliki 

tahapan yang berbeda dari pola top down. 

Buttom up Planning adalah perencanaan yang dibuat 

berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan, 

menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan 

atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam 

pengertian kegiatan pemberdayaan, bottom up planning 

atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun 

berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan 

pemberdaya hanya sebagai fasilitator.21  

Dari bawah ke atas (bottom-up), pendekatan ini 

merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, 

sehingga setiap keputusan yang diambil dalam 

perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan 

mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk 

melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak 

waktu dan tenaga untuk perencanaan. Diperlukan 

                                                 
21 Ibid., 302. 
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pengembangan budaya perusahaan yang sesuai. 

Kemudian, pada pelaksanaannya pola bottom up 

menggunakan paradigma pembelajaran Andragogi, yang 

langkah-langkahnya menurut Knowles antara lain bahwa 

Si pelajar bukan yang telah masuk secara psikologis 

hubungan belajar dengan pengajar merupakan hubungan 

saling membantu yang timbal balik, pengalaman belajar 

orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya 

multi komunikasi oleh semua peserta pengajar maupun 

pelajar, pelajar perlu mempelajari berdasarkan pada 

persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan situasi sosial 

mereka, Tempat belajar merupakan proses untuk 

penemuan masalah dan pemecahan masalah pada saat itu 

juga pendekatannya (problem centered).22 Pada pola ini, 

komunitas adalah aktor dalam kegiatan pelatihan. Teknik 

komunikasi yang dilakukan pada pendekatan ini 

menggunakan teknik komunikasi dua arah, dimana peserta 

lebih aktif dalam kegiatan pelatihan. 

 

5. Pendekatan Pemberdayaan 

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian 

tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan 

                                                 
22 Sujarwo, Strategi Pembelajaran Orang Tua, 4. 
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pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, 

yaitu: 

a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara 

optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan 

masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural yang 

menghambat. 

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus 

mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian 

mereka. 

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang 

(apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang 

tidak menguntungkan rakyat kecil. 

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 
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kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan 

posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar 

tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara 

berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan 

harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan 

yang memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha.23 

 

6. Tahap-Tahap Pemberdayaan 

Menurut Randy R. Wrihatnolo, pemberdayaan adalah 

sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai 

proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, 

pengkapasitasan, dan pendayaan secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Edi Suharto, 67. 
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Gambar 1. 

Tahapan Pemberdayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 Tahap pertama dalam kegiatan 

pemberdayaan adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang 

hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk 

pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai sesuatu. 

Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada 

mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi 

berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai 

kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.24 Program-program 

yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan 

pengetahuan yang bersifat kognisi, believe (percaya), dan 

healing (penyembuhan). Prinsip dasarnya adalah membuat 

                                                 
24 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen 

Pemberdayaan (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009), 2-3. 
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target mengerti bahwa mereka perlu (membangun demand) 

diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam 

diri mereka (tidak dari luar). 

Tahap kedua adalah pengkapasitasan, inilah yang sering 

kita sebut capacity building atau dalam bahasa yang lebih 

sederhana memampukan atau membangun kapasitas untuk 

diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu 

terlebih dahulu. misalnya sebelum memberikan otonomi 

daerah, seharusnya daerah-daerah yang tidak diotonomikan 

diberi program kemampuan atau capacity building untuk 

membuat mereka cakap (skillful) dalam mengelola health 

otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas 

tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. 

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia 

baik dalam konteks individu maupun kelompok. Artinya 

dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan 

kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau 

kekuasaan yang akan diberikan.25 

Tahapan ketiga adalah pemberian daya itu sendiri dalam 

makna sempit. Pada tahapan ini kepada target diberikan daya, 

                                                 
25 Randy R. Wrihatnolo, dkk, 4. 
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kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan 

kualitas kecakapan yang telah dimiliki.26 

Melihat konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pemberdayaan itu merupakan suatu rangkaian 

tahapan. Secara garis besarnya bisa dikategorikan menjadi 

3(tiga) tahap, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan , dan 

pendayaan. 

 

7. Sasaran Pemberdayaan 

Sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan, perlu kiranya 

dipikirkan siapa-siapa saja yang layak menjadi sasaran 

pemberdayaan itu sendiri. Schumacher memiliki pendangna 

bahwa pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat 

miskin yang tidak harus menghilagkan ketimpangan structural 

terlebih dahulu. Menurutnya, masyarakat miskin sesungguhnya 

mempunyai daya untuk membangun, bergerak secara mandiri 

demi hidup yang lebih baik.27 

Secara umum masyarakat yang harus diberdayakan adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
26 Ibid. 
27 Suryana, Pemberdayaan Masyarakat (Semarang: UNNES Press, 2009), 

29. 
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Masyarakat yang belum mandiri, yaitu masyarakat yang 

tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan masih 

menggantungkan hidupnya dengan panggilan orang lain. 

a. Masyarakat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang 

memang hidup serba berkekurangan, setelah berusaha 

secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan namun 

apa yang didapatkan masih belum atau kurang dalam 

mencukupi kebutuhannya. 

b. Mereka yang sebenarnya mempunyai kesempatan dalam 

melakukan upaya untuk memperoleh rezeki namun dalam 

menjalani pekerjaan atau usahanya, sehingga seringkali 

banyak mengeluh ketika penghasilan yang diperolehnya 

tidak mampu memcukupi kebutuhan dasar hidupnya dan 

keluarganya.28 

Sasaran kegiatan pemberdayaan pada penelitian ini yaitu 

masyarakat di Desa Pohijo yang tergabung dan mengikuti 

Majelis Ta’lim Al’Muthma’innah. Pemaknaan pemberdayaan 

selanjutnya seiring dengan konsep good governance. Konsep 

ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam 

proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah 

pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin 

hubungan kemitraan yang selaras. 

                                                 
28 Ibid. 
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8. Indikator Pembedayaan 

Dalam melaksanakan pemberdayaan di suatu wilayah 

ataupun kelembagaan , sekiranya harus memliki indikator 

keberhasilan untuk mengetahui bahwa pemberdayaan tersebut 

berhasil atau tidak. Menurut edi Suharto dalam bukunya 

“Membangun Mayarakat Memberdayakan Masyarakat” bahwa 

keberhasilan dalam pemebrdayaan masyarakat data dilihat dari 

keberdayaan mereka yang menyangkut kemempuan ekonomi, 

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan 

kemampuan kultural dan politis.29 

 Menurut  Schuler, Hashhemi, dan Riley mengembangkan 

beberapa indikator pemberdayaan yang disebut dengan indeks 

pemberdayaan, yang meliputi kebebasan mobilitas, 

kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli 

komoditas besar, terlibat dalam pembuatan 

keputusankeputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari 

dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan 

dalam kampanye dan protes-protes, jaminan ekonomi dan 

kontribusi terhadap keluarga.30 Menurut Totok Mardikanto 

dalam bukunya “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif 

                                                 
29 Edi, 63. 
30 Totok Mardikanto, 289-290. 
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Kebijakan Publik” bahwa terdapat enam (6) indikator untuk 

mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yakni: 

a. Jumlah warga yang hadir dalam kegiatan. 

Frekuensi kehadiran tiap warga. 

b.  Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk 

memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang di 

kemukakan. 

c. Jumlah dana yang dapat di gali oleh masyarakat untuk 

menunjang pelaksaan program kegiatan. 

d. Berkurangnya masyrakat yang menderita penyakit malaria. 

e. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.31 

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat dalam 

bukunya “Pemberdayaan Masyarakat dan JPS (Jaring 

Pengamanan Sosial)” bahwa indikator untuk mengukur 

keberhasilan pemberdayaan masyarakat yakni: 

1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 

2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang 

dilakukan penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya 

yang ada. 

3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di 

lingkungannya. 

                                                 
31 Ibid., 291-292. 
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4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai 

dengan makin berkembangnya usaha produktif, makin 

kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem 

administrasi kelompok. 

5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan 

pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial 

dasarnya.32 

 

9. Strategi Pemberdayaan 

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran yang khusus.33 Sedangkan menurut 

Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi’i strategi adalah 

rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan ditempuh 

dalam upaya memecahkan suatu masalah yang tengah di 

hadapi. Kata strategi tentu bukan (statement) yang bersifat 

menggeneralisir bisa digunakan oleh siapa saja dalam 

menghadapi persoalan yang ada.34  

                                                 
32 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS (Jaring 

Pengamanan Sosial) (Jakarta: Gramedia, 1999), 138. 
33 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 1092. 
34 Nanih Machhendrawaty dan Agus Ahmad Syafe’I, Pengembangan 

Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), 97. 
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Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam 

mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara 

mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat 

dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih 

lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan. 

Menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui tiga aras, yaitu: 

a. Aras mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara 

individu melalui bimbingan, konseling, stress 

management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-

tugas kehidupannya. Pola ini sering disebut pendekatan 

yang berpusat pada tugas (task centered aproach). 

b. Aras 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-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 
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c. Aras makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar 

(large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan 

pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar 

memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi 

untuk memahami situasi mereka sendiri untuk memilih dan 

menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

Dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan 

masyarakat adalah langkah-langkah untuk memperoleh 

kekuatan dalam menguatkan diri dari segala bentuk 

ketidakberdayaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat 

yang aman, selamat, makmur dan sejahtera. 

 

10. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Parsons menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya tidak ada 

literatur yang menyatakan bahwa tidak ada proses 

pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara 

pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan 

perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal 

ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, 

tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan 



73 

 

 

melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi 

pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun 

pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan 

kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau 

system lain diluar dirinya.35 

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep yang 

fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial 

merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara 

subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek 

akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis 

besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari 

subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah 

beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek 

(yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan 

dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek 

lain.36 

 

 

 

                                                 
35 Edi Suharto, 66. 
36 Moh. Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Aksi 

Metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 169. 
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Dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 105: 37 

                    

                

         
 

 

Artinya: 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS. Al-Taubah:105) 
 

Surat At-Taubah ayat 105 tersebut menjelaskan tentang 

perintah Allah kepada umat-Nya untuk bekerja. Maka Allah 

senantiasa akan melihat pekerjaanmu dan memberikan apa 

yang telah kita kerjakan. Pada pembahasan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat ini, Allah akan memberikan apa yang 

telah kita kerjakan yaitu mencukupkan kebutuhan hamba-Nya. 

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan 

oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam 

adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan 

                                                 
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 298. 



75 

 

 

alternatif pola pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, 

ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.38 

Menurut Dubois dan Milley, dia memberikan beberapa cara 

atau teknik yang lebih spesifik yang dapatdilakukan dalam 

pemberdayaan masyarakat: 

a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon 

empati, menghargai pilihan dan hak klien dalam 

menentukan nasibnya sendiri (self determination), 

menghargai perbedaan dan  keunikan individu serta 

menekankan kerjasama klien (client partership). 

b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan 

harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, 

berfokus pada klien dan menjaga kerahasiaan klien. 

c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang, memperkuat 

partisipasi klien dalam semua aspek pemecahan masalah, 

menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan 

sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam 

pembuatan keputusan dan evaluasi. 

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial 

melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan 

dalam pengembangan profesional, riset dan rumusan 

kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitas pribadi ke 

                                                 
38 Nanih Machendrawati, dkk, 29. 
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dalam isu-isu public, penghapusan segala bentuk 

diskriminasi dan ketidaksertaan kesempatan.39 

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting 

dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah 

partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan 

ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang 

berlangsung. Selain itu Strategi yang harus dilakukan dalam 

proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses 

pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap 

minat dan kepentingan pada progam pemberdayaan. 

 

11. Tujuan Dampak Pemberdayaan 

Perubahan sosial terjadi pada sesuatu hal yang kecil hingga 

pada yang besar atau global, perubahan sosial terjadi bermula 

pada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan. 

Sedangkan dampak sendiri peneliti mengartikan sebuah 

perubahan berupa fisik atau non fisik yang dihasilkan karena 

adanya suatu sebab. Secara etimologis dampak artinya 

pelanggaran, tubrukan, atau benturan, sedangkan pendekatan 

secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep 

dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian 

dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial 

                                                 
39 Ibid., 68. 
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yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.40 Dampak biasanya 

dikategorikan dalam sosial ekonomi dan sosial budaya. 

a. Dampak Sosial Ekonomi 

Secara umum, dampak sosial merupakan suatu kajian 

yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu 

kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area.41 Dalam 

hal ini peneliti mendefinisikan dampak sosial ekonomi 

yaitu perubahan lingkungan sosial ekonomi yang 

disebabkan oleh adanya suatu kegiatan. Perubahan 

Lingkungan social ekonomi ini antara lain meliputi 

peningkatan pendapatan dan pergeseran mata pencaharian 

pada warga masyarakat. Keberdayaan secara ekonomi 

dapat dilihat lebih jelas dari beberapa hal dibawa ini:  

1) Peningkatan pendapatan, masyarakat yang pada awalnya 

memiliki penghasilan rendah, dengan adanya program 

pemberdayaan ini penghasilan masyarakat tersebut 

meningkat. Dampak sosial ekonomi yang dimaksud yaitu 

berkaitan keadaan ekonomi dengan adanya pemberdayaan 

                                                 
40 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), 37. 
41 Ibid., 34. 
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yang berlangsung dalam peningkatan pendapatan 

keseharian di dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.42 

2) Pergeseran Okupasi, merupakan sebuah pergeseran mata 

pencaharian yang terjadi pada masyarakat serta merupakan 

bentuk khusus dari fungsi individu dan merupakan dasar 

bagi seseorang individu untuk mendapatkan peluang 

pendapatan atau keuntungan yang sifatnya kontinyu dan 

lebih baik. Pergeseran okupasi berkaitan dengan usaha 

memperoleh sejumlah pendapatan dengan cara melakukan 

aktifitas kerja, sehingga dari perubahan sosial ekonomi 

tersebut masyarakat lebih mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik. Pergeseran mata pencaharian contohnya 

masyarakat yang awalnya hanya menjadi buruh industry 

atau buruh tani kini bertambah dengan pekerjaan yang lain.  

b. Dampak Sosial Budaya 

Pada hakekatnya dengan adanya perubahan sosial 

budaya pada masyarakat hal tersebut akan membawa 

akibat, baik positif maupun negatif ditengah masyarakat. 

Penelitian dampak sosial budaya sebagai perubahan yang 

terjadi akibat dari suatu kegiatan yang mempengaruhi 

kehidupan sosial budaya di masyarakat (dalam hal ini 

perubahan partisipasi warga dalam aktivitas di 

                                                 
42 Edi Suharto, 65. 



79 

 

 

masyarakat). Perubahan lingkungan sosial budaya ini 

meliputi perubahan pranata sosial dan perubahan ritual 

budaya. Perubahan Pranata sosial adalah perubahan nilai-

nilai, norma moral serta kepercayaan. Sedangkan 

Perubahan ritual budaya masyarakat misalnya gotong 

royong, keramah tamahan dan adat istiadat. Dampak sosial 

budaya adalah hasil dari adanya kegiatan yang 

berhubungan dengan kultur di masyarakat seperti aktivitas 

kegotongroyongan warga masyarakat dan lain 

sebagainya.43 Pada intinya membahas pengaruh dengan 

adanya kegiatan baru yang muncul di tengah-tengah 

masyarakat. 

 

B. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Beberapa definisi perubahan sosial yang dikemukakan 

oleh para ahli sebagai berikut: 

a. Selo Soemardjan mengemukakan bahwa perubahan sosial 

sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang 

memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai, 

                                                 
43 Randy R. Wrihatnolo, 230. 
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sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat.44 

b. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa perubahan 

sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam 

struktur masyarakat.45 

c. Maclver: perubahan sosial dikatakannya sebagai 

perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social 

relation ships) atau sebagai perubahan terhadap 

keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.46 

d. Robert H. Lauer: mendefinisikan perubahan sosial 

menunjuk kepada perubahan fenomena sosial diberbagai 

tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual 

hingga ketingkat dunia.47 

 

2. Teori-Teori Perubahan Sosial 

Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat 

dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu teori klasik dan 

teori modern. Namun kecenderungan terjadinya perubahan 

sosial akan terus berlangsung sepanjang masih interaksi 

                                                 
44 Idianto Muin, Sosiologi Jilid 3 (Jakarta: Erlangga, 2006), 4. 
45 Abdul Syani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 164. 
46 Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, Sosiologi suatu pengantar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 304. 
47 Dewi Wulaunsari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika 

Aditama, 2009). 126. 
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antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi 

karena adanya perubahan unsur-unsur yang mempertahankan 

keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-

unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. 

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang dinamis. Teori-teori yang 

menjelaskan terjadinya perubahan sosial adalah sebagai 

berikut:  

a. Teori Evolusi (Evolution Theory) 

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang 

memerlukan  proses yang cukup panjang. Dalam proses 

tersebut terdapat beberapa tahapan yanag harus dilalui 

untuk mencapai perubahan yang diingkan. Perubahan 

evolutif pada kehidupan pada manusia memberikan makna 

yang berarti pada kemajuan karena perubahan itu 

berdampak pada pola pikir dan pola tingkah laku manusia 

yang kemudian membangun kebudayaan dan peradaban. 

Misalnya, dibuatnya beragam senjata untuk 

memperthakankan kehidupan dan sebagai alat mencari 

kehidupan. 48 

                                                 
48 Beni Ahmad Saebani, Perspektif  Perubahan Sosial (Bandung: Pusstaka 

Setia, 2016), 91. 
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Pemikiran evolusionisme baru mencakup berbagai ide. 

Beberapa Antropolog kontemporer menyamakan evolusi 

dengan perubahan. Sebagaian lain membayangkan evolusi 

sebagai pertumbuhan, perkembangan, atau kemajuan. 

Wolf membayangkan evolusi dalam arti perkembangan 

kumulatif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Aspek 

kuantitatif secara tersirat menyatakan tingkatan evolusi 

menurut skala numerik. Dengan demikian, kebudayaan 

dapat dibedakan tingkatnya, misalnya, menurut jumlah 

energi yanag digunakan atau  ciri-ciri demografis, atau 

menurut insensitas komunikasi. 

Aspek kualitatif berarti kemunculan komponen 

kebudayaan baru yang memasukkan dan menyatukan 

komponen yang ada menurut cara baru. Sebagian besar 

penemuan merupakan penyatuan bagian-bagian yang telah 

ada sebelumnya menurut cara baru. Dengan demikian, 

Negara adalah penemuan sosial yang menghasilkan 

perubahan kualitatif dalam organisasi kebudayaan. 

Perubahan kualitatif utamanya adalah terjadinya perubahan 

dan bagian kebudayaan sebelumnya tidak terspesialisasi 

menjadi kebudayaan yang berfungsi atas dasar bagian-

bagian yang terspesialisasi. Artinya, perubahan dari 
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masyarakat pemburu dan pengumpul makanan kebentuk 

masyarakat yang lebih rumpil.49 

b. Teori Konflik (Conflict Theory) 

Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan 

kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa 

sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini 

berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan 

bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling 

penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. 

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan 

sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia 

yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam 

setiap bagian masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip 

dasar teori konflik, yaitu konflik sosial dan perubahan 

sosial, selalu melekat dalam struktur masyarakat.50 

c. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory) 

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural 

lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung teori 

fungsionalitas untuk menjelakan bahwa perubahan 

tidaklepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan 

dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur 

                                                 
49 Ibid., 92-94. 
50 Ibid., 99. 
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kebudayaan dapat berubah dengan sangat cepat, tetapi 

unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan 

perubahan unsur tersebut. Hal tersebut menyebabkan 

ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan. 

Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau 

cultural lag. 

Para penganut teori fungsionalis lebih menerima 

perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak 

memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai hal 

yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses 

pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah 

diintegrasikan ke dalam kebudayaan. Apabila ternyta 

perubahan itu bermanfaat, perubahan itu bersifat 

fungsional dan akhirnya diterima masyarakat. Akan tetapi 

jika terbukti disfungsional, atau tidak bermanfaat, 

perubahan akan ditolak. Tokoh teori ini adalah William 

Ogburn.51 

d. Teori Siklus 

Teori ini memandang bahwa perubahan sosial itu tidak 

dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh 

apapun. Hal ini disebabkan dalam setiap masyarakat 

terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. 

                                                 
51 Beni Ahmad Saebani, 99-100. 



85 

 

 

Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu 

kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang 

wajar dan tidak dapat dihindari.52 

 

3. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa 

mengambil beragam bentuk, mulai dari yang kecil hingga 

besar, secara cepat ataupun lambat, direncanakan maupun 

tidak. Soerjono Soekanto membedakan perubahan sosial 

menjadi beberapa bentuk sebagai berikut: 

a. Perubahan Sosial Lambat 

Perubahan sosial lambat disebut pula evolusi, yaitu 

perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan 

ada serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling 

mengikuti dengan lambat pula. Pada evolusi, perubahan 

terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak 

tertentu. Perubahan terjadi karena usaha masyarakat 

menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan 

kondisi baru yang timbul. Ada beberapa teori yang 

mendasari perubahan lambat, yaitu sebagai berikut:53 

 

                                                 
52 Ibid. 
53 Idianto Muin, 7. 
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1) Teori Perubahan Unilinier 

Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa Manusia 

dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami 

perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula 

dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang 

kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor-

pelopor teori tersebut antara lain August Comte, Herbert 

Spencer, dan lain-lain. 

2) Teori Perubahan Universal 

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan 

masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu 

yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan 

manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. 

Prinsipprinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer, 

yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat 

merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen 

ke kelompok heterogen, baik sifat maupun susunannya.54 

3) Teori Perubahan Multilinier 

Menekankan pengamatan terhadap tahap-tahap 

perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. 

Misalnya, meneliti pengaruh perubahan sistem mata 

                                                 
54 Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati,  267. 
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pencaharian, dari berburu ke pertanian, terhadap sistem, 

bentuk, dan pola kekeluargaan. 

b. Perubahan Sosial Cepat 

Perubahan-perubahan sosial yang belangsung dengan 

cepat dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan 

masyarakat dinamakan revolusi. Dalam revolusi, 

perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan 

terlebih dahulu. Perubahan cepat sebenarnya bersifat 

relatif, sebab dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama 

juga. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris menjadi 

masyarakat industri mungkin saja memelukan waktu 

puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya.  

Suatu perubahan sosial dikatakan revolusi bila dapat 

mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, 

seperti sistem kekerabatan, hubungan antara buruh dan 

majikan, spesialisasi pekerjaan, keeratan interaksi sosial, 

dan lain sebagainya. Revolusi dapat didahului oleh suatu 

pemberontakan atau peristiwa-peristiwa lain yang dialami 

oleh masyarakat.55 Misalnya revolusi industri di Inggris, di 

mana perubahan-perubahan terjadi dari tahap produksi 

tanpa mesin menuju ke tahap produksi menggunakan 

mesin. Perubahan tersebut dianggap cepat karena 

                                                 
55 Ibid,. 
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mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, 

seperti sistem kekeluargaan, hubungan anatra buruh 

dengan majikan dan seterusnya.56 

Menurut Soerjono, syarat-syarat terjadinya suatu revolusi 

adalah sebagai berikut: 

1) Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 

Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas 

terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk 

mencapai perbaikan dengan perubahan kedaan tersebut. 

2) Adanya seorang atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin masyarakat tersebut. 

3) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan 

tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaska 

rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program 

dan arah bagi geraknya masyarakat. 

4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan 

pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut 

terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh 

masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan 

yang abstrak, misalnya perumusan sesuatu ideologi 

tersebut. 

                                                 
56 Soerjono Soekanto, 268. 
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5) Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di 

mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk 

memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum 

(pemilihan waktu yamg tepat) yang dipilih keliru, maka 

revolusi dapat gagal.57  

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 merupakan contoh suatu revolusi yang tepat 

momentum nya. Pada waktu itu, perasaan tidak puas di 

kalangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dan ada 

pemimpin-peminpin yang mampu menampung keinginan 

keinginan tersebut, sekaligus merumuskan tujuannya. Saat itu 

bertepatan dengan kekalahan kerajaan Jepang yang menjajah 

Indonesia sehingga sangat tepat untuk memulai suatu revolusi 

yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 

menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.58 

c. Perubahan Sosial Kecil 

Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi 

pada unsur-unsur struktur sosial,tetapi tidak membawa 

pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena 

tidak mengakibatkan perubaga pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Perubahan mode pakaian, misalanya, 

                                                 
57 Abdul Syani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 69. 
58 Soerjono Soekanto, 269. 
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tidak akan membawa pengaruh yang besar bagi 

masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyrakatan. 

d. Perubahan Sosial Besar 

Perubahan sosial besar merupakan suatu perubahan yang 

akan membawa pengruh besar pada masyarakat. Misalnya, 

dalam proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat 

agraris, perubahan pada berbagai lembaga kemasrakatan akan 

ikut mempengaruhi hubungan kerja, sistem kepemilikan, 

hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan lain-lain. 

Contoh lainnya dapat kamu lihat pada daerah dengan angka 

kelahiran penduduk yan tinggi. Di daerah ini, kepadatan 

penduduk di suatu wilayah memberikan pengaruh yang sangat 

besar59 terhadap jumlah area tanah pertanian untuk masing-

masing petani, bertambahnya pengangguran tersamar di deda-

desa; banyak anak-anak dan perempuan menjadi buruh tani, 

munculnya lembaga-lembaga gadai tanah, sistem bagi hasil 

yang terutama bertujuan untuk mendapatkan manfaat sebesar 

mungkin dari sebidang tanah yang tidak yang tidak begitu luas, 

kemiskinan; dan tindakan kriminalitas.60 

 

                                                 
59 Idianto Muin, 8. 
60 Ibid,. 
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e. Perubahan Sosial Direncanakan 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan 

merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah 

direncakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak 

mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak 

yang menghendaki perubahan (agen of change), yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang mendapat 

kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih 

lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change 

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. 

Dalam melaksanakannya, Agent of change langsung 

tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan 

perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula61 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainnya. 

Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang 

direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta 

pengawasan agent of change tersebut. Cara-cara 

memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dibamakan rekayasa sosial 

                                                 
61 Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 270. 
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(social engineering) atau sering pula dinamakan (social 

planning).62 

f. Perubahan Sosial Yang Tidak Direncanakan 

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak 

dikendaki) merupakan perubahan yang berlangsung begitu 

saja dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat serta 

dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang 

tidak diharapkan. Perubahan sosial yang tidak 

direncanakan berlangsung bersama-sama dengan 

perubahan yang direncanakan dan saling memengaruhi. 

Contoh, bertambahanya jumlah pengangguran di daerah 

pedesaan sebagai akibat dari perubahan sistem pertanian 

tradisional menjadi sitem pertanian modern yang 

menggunakan mesin-mesin. Contoh lainnya adalah 

perubahan mode pakaian, pola pergaulan remaja, atau 

selera makan masyarakat sebagai akibat dari tayangan 

acara televisi yang disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia, 

termasuk mayarakat tradisional pedesaan.63 

 

 

 

                                                 
62 Ibid,. 271. 
63 Idianto Muin, 10. 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial 

a. Faktor Pendorong Perubahan Sosial 

1) Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses 

yang menyangkut dalam hal ini adalah diskusi (diffusion). 

Diffusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan dari orang perorangan kedapa orang 

perorangan yang lain atau dari satu masyarakat ke 

masyarakat lain. 

2) Adanya sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan 

disekolah mengajarkan kepada setiap orang (siswa atau 

mahasiswa) bermacam-macam ilmu pengetahuan untuk 

diketahui atau dikuasai. Oleh karena itu pendidikan 

memberi suatu nilai tertentu bagi manusia dalam membuka 

pikirannya secara lebih rasional atau cara berpikir ilmiah. 

Pendidikan mengajarkan pada setiap orang agar dapat 

berfikir lebih objektiv terutama terhadap penilaian manfaat 

kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.64 

3) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang 

(deviation) yang bukan merupakan delik. 

4) Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification). 

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial 

                                                 
64 Dewi Wulaunsari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika 

Aditama, 2009). 131. 
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vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kedapa 

para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. 

Dalam keadaan demikian, sesorang mungkin akan 

mengadakan identivikasi denga wargawarga yang 

mempunyai status lebih tinggi. 

Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian 

rupa sehingga seseorang merasa berkedudukan sama 

dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih 

tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan 

golongan tersebut. Identifikasi terjadi di dalam 

superordinasi-sub ordinasi. Pada golongan yang 

berkedudukan lebih rendah, acap kali terdapat perasaan 

tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan 

tersebut dalam sosiologi disebut status-anxiety. Status-

anxiety menyebabkan seseorang berusaha menaikan 

kedudukan sosialnya.65 

5) Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen 

atau masyarakat yang anggota nya memiliki perbedaan 

latarbelakang kebudayaan, agama, ras dan ideologi akan 

mudah mengalami pertentangan. Pertentangan terjadi 

karena adanya pertemuan unsur-unsur yang berbeda tadi. 

Oleh karena itu, di tuntut sejumlah kompromi antar 

                                                 
65 Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 283. 
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anggota sehingga akan mendorong terjadinya perubahan 

dalam masyarakat tersebut. 

6) Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang 

kehidupan. Ketidakpuasan sebagaian besar anggota 

masyarakat terhadap sistem kemasyarakatan, ekonomi, 

politik dan keamanan, akan mendorong masyarakat 

melakukan perubahan dengan cara menciptakan sistem 

baru agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nya. 

7) Orientasi ke masa depan. Umumnya, masyarakat 

beranggapan bahwa masa depan berbeda dengan masa 

sekarang sehingga mereka berusaha menyesuaikan diri, 

baik yang sesuai dengan keinginannya maupun keadaan 

yang buruk. Untuk itu, perubahan harus dialakukan agar 

dapat menerima masa depan yang lain dari pada masa 

sekarang. 

8) Pandangan bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar 

untuk memperbaiki hidupnya. Terdapat suatu ajaran atau 

keyakinan di masyarakat yang menyebutkan bahwa yang 

dapat mengubah atau memperbaiki keadaan nasib manusia 

adalah manusia itu sendiri, dengan  bimbingan Tuhan.66 

Jika seseorang ingin nasibnya berubah, ia harus berusaha. 

                                                 
66 Idianto Muin, 18. 
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Usaha ini akan mendorong ke arah penemuan baru dalam 

bentuk cara hidup dan pola interaksi dimasyarakat. 

b. Faktor Penghambat Perubahan Sosial 

1) Kurang berhubungan dengan masyarakat lain 

Masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan 

masyarakat lain, umunya, adalah masyarakat terasing atau 

terpencil. Denga keadaan seperti ini, mereka tidak 

mengetahui perkembangan perkembangan yang terjadi 

pada masyarakat lain di luar. Dengan tidak adanya unsur 

baru atau asing, masyarakat cenderung statis. 

2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 

Menurut soerjono soerkanto, terlembatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok 

masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat tersebut 

berada di wilayah yang terasing, sengaja mengasingkan 

diri, atau lama dikuasai (dijajah) oleh bangsa lain, 

sehingga mendapat pembatasan-pembatasan dalam 

berbagai bidang. Padahal, perkembangan ilmu 

pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat 

memicu terjadinya perubahan sosial di masyarakat. 

3) Sikap masyarakat yang sangat tradisional 

Sikap yang mengagung-agungkan tradisi lama dan 

anggapan bahwa tradisi tidak dapat diubah akan sangat 
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menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut 

akan menjadi lebih parah apabila masyarakat tersebut 

dikuasai oleh golongan konservatif.67 

4) Adanya kepentingan yang telah tertanam kuat sekali dalam 

suatu organisasi sosial 

Mereka sangat menikmati kedudukan nya karena 

dimungkinkan oleh sistem lapisan-lapisan kedudukan 

enggan melepaskan kedudukan yang sedang 

dipangkunya. Bahkan tidak jarang mereka 

mengidentifikasikan dirinya dengan usaha-usaha dan 

jasa-jasanya di dalam membentuk organisasi sosial 

tersebut. 

5) Adanya rasa takut atau terjadinya kegoncangan pada 

transisi kebudayaan 

Hal ini dimungkinkan kehawatiran adanya unsur-

unsur dari luar yang memimiliki derajat integrasi yang 

tinggi akan menggoyahkan integrasi yang telah ada dan 

menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek 

tertentu dalam masyarakat. 

 

6) Sikap tertutup terhadap hal-hal yang baru 

                                                 
67 Ibid., 19. 
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Sikap seperti ini sering dijumpai pada masyarakat 

yang pernah dijajah, misalnya mereka yang pernah dijajah 

bangsa Barat, pengaruh pengalaman sejarah pahit dari 

bangsa penjajah membentuk siakp anti terhadap hal-hal 

yang berbau Barat tersebut. 

7) Asal hambatan yang bersifat ideologis 

Hambatan seperti ini dalam perubahan sosial dapat 

ditemui pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur 

kebudayaan rohaniah kuat sekali. Apabila ada, hal ini 

sangat membahayakan kehidupan mereka, oleh karena itu 

mereka menolak hal-hal yang demikian.68 

8) Adat atau kebiasaan 

Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku 

bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala 

kebutuhan pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola 

perilaku tersebut efektif lagi di dalam memenuhi 

kebutuhan pokok, krisi akan muncul. Mungkin adat atau 

kebiasaan yang mencangkup bidang kepercayaan, sistem 

mata pencaharian pembutan rumah, cara berpakaian 

tertentu, begitu kokoh sehingga sukar untuk diubah.69 

                                                 
68 Dewi Wulansari, 133. 
69 Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 286. 



 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA POHIJO KECAMATAN 

SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO DAN MAJELIS 

TA’LIM AL-MUTHMAINNAH 

 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Pohijo 

1. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung merupakan salah satu dari 21 

Kecamatan yang ada adi Ponorogo. Kecamatan Sampung 

memiliki 12 desa, salah satunya desa Pohijo, desa yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini. Desa Pohijo adalah salah satu 

desa yang terletak di batas paling barat kecamatan Sampung. 

Secara umum keadaan geografis Desa Pohijo memiliki luas 

wilayah sebesar 786,00 Ha. Desa Pohijo merupakan daerah 

dataran tinggi beriklim tropis dengan musim kemarau dan 

penghujan yang silih berganti sepanjang tahun. Suhu udara 

rata-rata 29 derajat celcius dengan ketinggian antara 91 meter 

sampai 381 meter di atas permukaan laut. 

Secara batas wilayah, Desa Pohijo memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 
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Sebelah timur  : Desa Jenangan Kecamatan Sampung 

Sebelah barat : Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro 

Kabupaten   Wonogiri Jawa Tengah 

Sebelah utara  : Kabupaten Magetan 

Sebelah selatan : Desa Pagerukir Kecamatan Sampung 

 

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. 

 

Secara Demografis, Desa Pohijo merupakan pemukiman 

dengan penduduk padat namun penyebarannya tetap dalam 
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keadaan merata. Dengan jumlah penduduk menurut hitungan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019 

jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.467 jiwa. Terbagi 

menjadi 3 Dusun (Dsn), 7 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun 

Tetangga (RT). Jumlah penduduk total individu mencapai 

4.595 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 2.298 jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebesar 2.297 jiwa. Berikut 

adalah data Demografi yang di dapatkan: 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2.298 orang 

2 Perempuan 2.297 orang 

Total 4.595 orang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Buku  

Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

2. Keadaan Sosial, Budaya, Agama Dan Kesehatan Desa 

Pohijo 

Dibawah ini adalah jumlah penduduk menurut pendidikan. 

Jika dilihat, rata-rata penduduk tamat menempuh pendidikan 

pada jenjang Perguruan Tinggi (PT) dengan jumlah 60 orang. 
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Pada pendidikan jenjang SLTA dengan jumlah 692 orang. Pada 

pendidikan jenjang SMP dengan jumlah 561 orang. Pada 

pendidikan tamat SD dengan jumlah 2.194 orang. Kemudian 

penduduk yang tidak/ belum tamat SD dengan jumlah 474 

orang dan penduduk yang tidak/belum sekolah dengan jumlah 

435 orang. Dilihat dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa 

mayoiritas penduduk desa Pohijo adalah tamatan SD. 

 

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak/ Belum Sekolah 435 orang 

2 Tidak/ Belum Tamat SD 474 orang 

3 Tamat SD 2.194 orang 

4 Tamat SMP 561 orang 

5 Tamat SLTA 692 orang 

6 Tamat Perguruan Tinggi 60 orang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Buku  

Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Membicarakan ekonomi masyarakat Pohijo maksudnya, 

membicarakan mata pencaharian yang menjadi sumber 

kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-
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hari. Berdasarkan profil Desa Pohijo mata pencaharian 

penduduk cukup beragam namun terdapat mata pencaharian 

mayoritas yaitu petani dan industry rumahan. Tani yang 

dimaksudkan yaitu mereka mendapatkan penghasilan dari hasil 

jagung, padi serta sayuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini : 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani Pengusaha 1.266 orang 

2 Buruh Tani 471 orang 

3 Pengusaha Industri 71 orang 

4 Buruh Industri 258 orang 

5 Pengusaha Bangunan 12 orang 

6 Buruh Bangunan 219 orang 

7 Pedagang 86 orang 

8 Angkutan 21 orang 

9 PNS 23 orang 

10 Pegawai Swasta 74 orang 

11 TNI-Polri 4 orang 

12 Pensiunan 9 orang 
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13 Lainnya 144 orang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Buku  

Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Sebagian besar penduduk menurut mata pencaharian, 

dengan jumlah 1.266 orang sebagai petani pengusaha, 471 

orang bekerja sebagai buruh tani, 258 orang bekerja sebagai 

buruh industri, 86 orang bekerja sebagai pedagang, 74 orang 

bekerja sebagai pegawai swasta, 71 orang sebagai pengusaha 

industri, 23 orang bekerja sebagai PNS, 21 orang sebagai 

angkutan, 12 orang sebagai pengusaha bangunan, 9 orang 

pensiunan dan 4 orang bekerja sebagai TNI-Polri. Dilihat dari 

jumlah tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk 

desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo bekerja 

sebagai petani. 

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani pengusaha 

dan buruh tani serta pengusaha industri dan buruh industri 

besar di mana nanti hasilnya dibagi dua entah sedikit atau 

banyak, sehingga penghasilan mereka sangat saling 

ketergantungan. Hal ini menunjukkan adanya kemiskinan yang 

terjadi di Desa Pohijo. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Suyanto, baru beberapa tahun belakangan ini 

masyarakat sudah menyadari akan pentingnya pemanfaatan 

lahan yang selama ini terabaikan, sehingga masyarakat Desa 
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Pohijo yang mempunyai lahan saat ini telah aktif mengolah 

tanahnya untuk menanam sayuran, diantaranya wortel, kol, 

tomat, cabai, bawang merah dan lain sebagainya mengingat 

desa Pohijo tanah nya subur dan cuaca nya cocok untuk 

bertanam.  

 

Tabel 2.4 

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam 4.416 orang 

2 Kristen - 

3 Katholik 2 orang 

4 Hindu - 

5 Budha - 

6 Konghuchu - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Buku  

Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Dalam data jumlah penduduk Kecamatan Sampung, di 

Desa Pohijo penduduk yang memeluk agama Islam sejumlah 

4.416 orang, dan agama Katholik sejumlah 2 orang. tidak ada 

penduduk desa yang memeluk agama Kristen, Budha dan 

Khonghucu. 
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Tabel 2.5 

Jumlah Sarana Agama & Budaya 

 

No Jenis Sarana Agama dan 

Budaya 

Jumlah 

1 Masjid 12 

2 Mushalla 15 

3 Gereja Protestan - 

4 Gereja Katholik - 

5 Pura - 

6 Vihara - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 

Buku  Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Dalam data jumlah penduduk Kecamatan Sampung, di 

Desa Pohijo sarana peribadatan seperti Masjid sejumlah 12 

bangunan dan Mushalla sejumlah 15 bangunan. Untuk Gereja 

Kristen, Gereja Katholik, Pura dan Vihara tidak ada. Kegiatan 

yang dilakukan lembaga kemasyarakatan agama adalah 

menghidupkan syiar agama seperti, Majelis Ta’lim ibu-ibu 

melakukan kegiatan pengajian secara rutin terutama 

memperdalam ilmu agama, dimasjid dan mushala dilakukan 

shalat berjamaah, walaupun jumlahnya sedikit, kecuali pada 

hari jumat dan peringatan-hari-hari besar islam seperti 
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peringatan maulid nabi, isra’miraj dan dibulan suci ramadhan. 

Peran masjid dan mushalla masih dalam sebatas untuk ritual 

ibadah mahdah (shalat) saja, sedangkan untuk fungsi lainnya 

seperti ekonomi dan sosial belum dirasakan oleh masyarakat, 

kecuali kegiatan pengumpulan zakat mal dan zakat Fitrah yang 

selanjutnya dibagikan kepada penduduk yang berhak 

menerimanya. 

Tabel 2.6 

Jumlah Sarana Ekonomi 

 

No Jenis Sarana Ekonomi Jumlah 

1 Pasar 1 buah 

2 Pasar Hewan 0 

3 Pedagang Padi/ Polowijo 5 buah 

4 Toko 31 buah 

5 Prancangan 36 buah 

6 Depot/ Rumah Makan 10 buah 

7 Warung 11 buah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 

Buku  Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Dari segi perekonomin, terdapat 1 buah Pasar, tidak 

ada Pasar Hewan, 5 buah Pedagang Padi/ Polowijo, 31 buah 

Toko, 36 buah Prancangan, 2 buah Depot/ Warung Makan dan 
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11 buah Warung. Dari keberadaan Sarana Ekonomi dainggap 

cukup membantu masalah perekonomian pada masyarakat 

setempat. 

Tabel 2.7 

Jumlah Sarana Kesehatan 

 

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah 

1 Rumah Sakit - 

2 Rumah Sakit Bersalin - 

3 Puskesmas - 

4 Puskesmas Pembantu - 

5 Apotek - 

6 Klinik/ Balai Kesehatan - 

7 Posyandu 3 buah 

8 Polindes - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 

Buku  Kecamatan Sampung Dalam Angka 2019 

 

Dari segi kesehatan, hanya terdapat 3 buah Posyandu 

yang hanya beroperasi setiap satu bulan sekali. Sayangnya 

kurangnya Sarana Kesehatan di Desa Pohijo membuat 

masyarakat desa yang sakit harus berobat ke kecamatan 

Sampung atau ke Kota Ponorogo. 
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B. Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

1. Profil Singkat Dan Sejarah 

Pada hakikatnya manusia mempunyai kecendurungan 

untuk bertuhan. Manusia dalam hidupnya mempunyai tiga 

fungsi yang harus diemban yaitu sebagai makhluk religi, 

sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu. Sebagai 

makhluk religi manusia dilahirkan telah memiliki atau 

membawa bakat untuk percaya pada Tuhan. Sebagai makhluk 

sosial manusia akan selalu berhubungan atau membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya. Begitu juga sebagai makhluk 

individu, manusia mempunyai kemandirian dalam hidup. 

Pembinaan umat manusia adalah salah satu peran agama 

Islam yang bertujuan menjadikan manusia sebagai makhluk 

yang sempurna. Umat Islam adalah masyarakat yang 

berfondasikan persaudaraan, cinta kasih, tolong menolong dan 

tidak ada perbedaan kulit putih dan hitam, kaya atau miskin. 

Melalui Islam, manusia mengetahui sejarah, yakni sejarah yang 

dimulai sejak Allah menciptakan hingga sekarang ini. Seiring 

perkembangan zaman banyak hal yang dapat kita nikmati dari 

perkembangan diberbagai bidang yang melaju begitu cepat 

yang dapat membawa pengaruh besar terhadap masyarakat. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Suyanto selaku 

penanggung jawab Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah ini. 
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Majelis Ta’lim sebagai institusi pendidikan islam yang 

berbasis masyarakat dimana peran strategisnya terletak dalam 

mewujudkan learning society suatu masyarakat yang memiliki 

tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan dapat menjadi wahana belajar sekaligus 

penyampaian pesan agama kepada masyarakat.  

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah didirikan oleh Bapak 

Suyanto dan Ibu Kalim pada tanggal 11 Desember 2011. Ide 

Bapak Suyanto dan Ibu Kalim dalam mendirikan Majelis 

Ta’lim tersebut didasari pada kondisi masyarakat desa Pohijo 

dianggap mulai sedikit-sedikit melupakan nilai-nilai 

keagamaan serta merosotnya moralitas akibat pengaruh budaya 

barat. Masyarakat desa Pohijo sebenarnya masih mempunyai 

semangat dan niat untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan, 

namun tidak adanya pegangan ilmu yang cukup untuk 

mengetahui yang harusnya di ikuti atau tidak. Sehingga 

beberapa masyarakat mengikuti semua kajian yang ada di 

Kabupaten Magetan maupun di Kecamatan Purwantoro 

Kabupaten Wonogiri. Ada beberapa masyarakat desa Pohijo 

mengikuti Islam garis keras bahkan ada beberapa masyarakat 

yang meyakini bahwa yang dilakukan bahkan disuruh oleh 

gurunya itu benar, padahal dalam Islam itu salah, baik dari segi 

sosial, budaya maupun Agama Islam. 
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Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah pada awal berdirinya 

masih sederhana, satu bangunan dengan Masjid  Diponegoro 

yang letaknya tidak jauh dari Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

Awalnya jumlah anggotanya sangat sedikit dan hanya untuk 

kalangan dewasa dan orang tua. Adapun kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan Majelis Ta’lim tersebut pada mulanya untuk 

memberikan bimbingan kepada ibu-ibu tentang tata cara shalat 

yang benar, belajar tentang do’a dan ahlak sehari-hari. Tapi 

walau demikian materi yang diberikan kepada majelis taklim 

tersebut berkisar tentang ke islaman yang menyangkut aspek 

akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Memang sulit 

menentukan kurikulum, sebab dari segi kehadiran jamaah yang 

tidak tetap seperti disekolah pendidikan formal. 

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, 

maka Majelis Ta’lim tersebut juga membuka kesempatan bagi 

anak-anak dan remaja. Pembukaan kesempatan bagi kalangan 

anak dan remaja didasarkan pada keinginan untuk membina 

dan menanamkan nilai-nilai agama Islam secara utuh, tidak 

sekedar bagi kalangan orang tua, namun juga anak-anak dan 

remaja. Hal ini dikarenakan, masa anak dan remaja sangat 

rentan dengan pengaruh negative lingkungan dan masyarakat 

maupun budaya barat. Melalui pembinaan dan bimbingan 

Majelis Ta’lim maka usaha untuk meminimalisir penyakit 
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sosial yang sekarang menjangkiti masyarakat, misalnya 

perjudian, perampokan dan bentuk kriminalitas yang lain 

banyak berkurang. 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah berdiri di Desa Pohijo 

Kecamatan  Sampung Kabupaten Ponorogo. Majelis Ta’lim ini 

sekarang masih aktif dan memiliki keanggotaan yang 

meningkat. Menurut Bapak Suyanto selaku ketua Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah mengatakan, bahwa “peningkatan 

anggota dikarenakan Majelis Taklim tersebut membuka 

peluang bagi kalangan anak dan remaja serta aktivitas-

aktivitasnya yang selalu berkembang pesat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Majelis Ta’lim ini berdiri sendiri 

sehingga anggotanya bukan khusus dari jamaah suatu masjid 

melainkan seluruh warga yang berkenan hadir dalam setiap 

kegiatannya, mengingat desa Pohijo adalah desa dari 

Kecamatan Sampung yang paling Barat sehingga berbatasan 

langsung dengan Wonogiri Jawa Tengah serta Kecamatan 

Parang Kabupaten Magetan. 

Seperti wawancara dengan salah seorang pengisi kegiatan 

Majelis T’lim Al-Muthmainnah, Ibu Kalim bahwa peserta atau 

jamaah Majelis Ta’lim banyak yang berpendidikan rendah. 

Jamaah Majelis Ta’lim menginginkan ustadz atau guru yang 

memberikan pelajaran tidak perlu yang berpendidikan tinggi, 
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yang penting dapat menyesuaikan diri dengan jamaah Majelis 

Ta’lim bila perlu dengan bahasa dan gaya yang lucu dalam 

penyampaian ceramah. 

Ada beberapa kesulitan dalam menyampaikan materi yang 

ditetapkan oleh Majelis Ta’lim ataupun ustaz yaitu: 

a. Peserta atau jamaah Majelis Ta’lim berasal dari latar 

belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang rendah 

pengetahuannya tentang agama, ada yang sederhana. 

b. Waktu. Waktu yang diberikan untuk para ustaz dalam 

menyampaikan pelajaran hanya berkisar antara 30-60 

menit. Waktu yang demikian adalah masa yang pendek 

bagi seseorang yang menimba ilmu dari guru, apalagi 

Majelis Ta’lim dilakukan hanya satu kali dalam satu bulan. 

c. Kecenderungan jamaah diantara jamaah ada yang 

menginginkan pengajian tentang ibadah saja, ada pula 

yang ingin pelajaran ahlak dan ada pula yang ingin materi 

tentang aqidah. Memperhatikan selera jamaah tersebut 

tentu berakibat sulitnya membuatkan kurikulum dan materi 

yang akan diajarkan kepada jamaah. 

Dengan demikian, Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah  tidak 

memiliki kurikulum khusus, hanya namun tidak keluar dari 

basis keislaman. Akibat tidak adanya kurikulum, maka 
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implementasinya dari kegiatan Majelis Ta’lim belum begitu 

terlihat dalam kehidupan beragama. 

 

2. Visi Dan Misi 

Visi Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah adalah mewujudkan 

masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah. Misi Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah adalah: 

a. Mengedepankan rasa persatuan dan persaudaraan sesame 

umat Islam. 

b. Meningkatkan motivasi, potensi jamaah di dalam 

perkembangan belajarnya. 

c. Mengoptimalkan kedisplinan jamaah dalam beribadah dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di Majelis Ta’lim 

Al-Muthmainnah 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah dapt di akses semua kalangan mulai dari 

kalangan anak dan remaja serta kalangan orang tua di Desa 

Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan 

masyarakat sekitar, maka visi dan misinya lebih diorientasikan 

pada pembinaan kalangan remaja. Terkait dengan hal tersebut 
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maka visi dan misi Majelis Taklim Al-Muthmainnah melatih 

dan mendidik generasi muda tentang agama.1 

 

3. Susunan Pengurus Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Seperti halnya organisasi lain yang memiliki struktur 

oeganisasi yang jelas, maka Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo juga 

membentuk struktur organisasi secara jelas untuk menunjang 

pelaksanaan Majelis Ta’lim tersebut. Secara jelas, struktur 

organisasi Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah di Desa Pohijo 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam 

susunan kepengurusan berikut. 

 

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TA’LIM 

AL-MUTHMAINNAH 

Pelindung : Kepala Desa 

Pengasuh : Kalimatul Aliyah, Spd.I 

Penasihat : Sukatno 

Penanggung Jawab : Suyanto 

Koordinator : Edi Suwarno 

Ketua I : Sriyatun 

                                                 
1  Bapak Suyanto, (Penanggung Jawab Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), 

Wawancara Pribadi, Ponorogo 01 Mei 2020. 
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Ketua II : Hartini 

Sekretaris I : Murjiati 

Sekretaris II : Darniati 

Bendahara I : Miatun 

Bendahara II : Sulastri 

Bidang-bidang 

Pengkaderan : Katemi (Koordinator) 

Pendidikan : Musyrifah (Koordinator) 

Dakwah dan 

Kemasyarakatan 
: Partun (Koordinator) 

Sosial dan 

Lingkungan Hidup 
: Anik Kawati (Koordinator) 

Ekonomi dan 

Agrobisnis 
: Yanti (Koordinator) 

Pembangunan : Sagi (Koordinator) 

Perlengkapan : Jamini (Koordinator) 

 

4. Kondisi Pengurus Dan Anggota Majelis Ta’lim  Al-

Muthmainnah 

a. Kondisi Pengurus 

Salah satu penunjang keberhasilan Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah adalah susunan kepengurusan yang baik, 

sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab dan tidak 
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ada tumpang tindih dalam menjalankan tugas. Di samping itu, 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnaha juga diasuh oleh ustadz-

ustadz yang meiliki kapabilitas keilmuan yang berbeda-beda 

sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Ustad-ustadah yang 

ikut mengelola Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah adalah Ibu 

Kalimatul Aliyah, Bapak Edi Suwarno, Ibu Sriyatun, Bapak 

Suradi dan Ibu Hartini. 

Susunan biografi pendidikan Ustadz-ustadz yang mengajar 

di Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah adalah sebagai berikut: 

1) Pimipinan: Ibu Kalimatul Aliyah, pernah belajar di MA 

Joresan Mlarak Ponorogo , kemudian melanjutkan studi 

nya di Insuri. Sebelumnya pernah belajar di pondok 

pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. 

2) Bapak Edi Suwarno, pernah belajar di Pondok Pesantren 

Al-Hasan Kepatihan Wetan Ponorogo. 

3) Ibu Sriyatun, pernah di Pondok Pesantren belajar Al-Hasan 

Kepatihan Wetan Ponorogo. 

4) Bapak Suradi, pernah belajar di Pondok Psantren Al-

Bukhori Sampung Ponorogo. 

5) Ibu Hartini, pernah belajar di Pondok Psantren Al-Bukhori 

Sampung Ponorogo. 
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b. Kondisi Anggota 

Anggota Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah memiliki dua 

kategori, yaitu kalangan orang dewasa (orang tua) dan anak-

anak. Anggota Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah dewasa 

membentuk satu wadah dalam bentuk jamaah Majelis Ta’lim 

Al-Muthmainnah, sedangkan anak-anak dibentuk Madrasah 

Tarbiyatul Qur’an.2 Jumlah Anggota Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah sejumlah 60 orang. 

c. Jama’ah Dewasa 

Jumlah jamaah dewasa Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

sekitar 900 orang, dengan perincian 100 orang jamaah laki-laki 

dan 800 orang jamaah perempuan. Untuk kisaran usia remaja 

sampai lansia (15 Tahun-80 Tahun), rata-rata jamaah justru 

dalam usia lanjut yakni 50-80 tahun. 

d. Jama’ah Anak-anak 

Jumlah jamaah anak-anak Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah sebanyak 157 orang, dengan perincian 67 orang 

jamaah laki-laki dan 90 orang jamaah perempuan. Untuk 

kisaran usia dimulai dari Paud sampai SD kelas 6 (4tahun-

12tahun). 

 

                                                 
2 Bapak Suyanto, (Penanggung Jawab Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), 

Wawancara Pribadi, Ponorogo 2 Mei 2020, pukul 11.00 WIB. 
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e. Kondisi Anggota Pemberdaya Mayarakat 

Untuk lebih mendukung berjalannya kegiatan di Majelis 

Ta’lim ini, pengurus beserta anggota menambahi kegiatan 

yakni dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. 

Jumlah anggota pemberdayaan berkisar 32 orang. Untuk lebih 

lengkap nya ada dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 8. 

Jumlah Anggota Pemberdayaan Masyarakat 

 

No Nama Anggota Usia Jenis Pertisipasi 

1.  
Ibu Katirah 55 Tahun 

Pemberdaya 

Kambing 

2. 
Bapak Mulyono 60 Tahun 

Pemberdaya 

Kambing 

3. 
Bapak Narto  53 Tahun 

Pemberdaya 

Kambing 

4. 
Bapak Toimin 50 Tahun 

Pemberdaya 

Kambing 

5. 
Bapak Anton 56 Tahun 

Pemberdaya 

Kambing 

6. 
Ibu Yem 39 Tahun 

Pemberdaya 

Bawang Merah 

7. 
Ibu Rohmah 45 Tahun 

Pemberdaya 

Bawang Merah 

8. 
Ibu Budi 44 Tahun 

Pemberdaya 

Bawang Merah 

9. 
Ibu Maisaroh 35 Tahun 

Pemberdaya 

Bawang Merah 
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10. 
Ibu Maimunah 35 Tahun 

Pemberdaya 

Bawang Merah 

11. Ibu Hesti 29 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

12. Ibu Ida 30 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

13. Ibu Inah 47 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

14. Ibu Zahro 42 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

15. Ibu Paini 40 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

16. Ibu Erlik 34 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

17. Ibu Nuryani 33 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

18. Ibu Jati 40 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

19. Ibu Peny 36 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

20. Ibu Heni 30 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

21. Ibu Siti 29 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

22. Ibu Rina 28 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

23. Ibu  Siska 33 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

24. Ibu Reza 30 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

25. Ibu Vian 31 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

26. Ibu Raras 29 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 
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27. Ibu Ratna 29 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

28. Ibu Susi 28 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

29. Ibu Lusi 30 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

24. Ibu Indah 38 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

25. Ibu Dyah 35 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

26. Ibu Atik 36 Tahun Pemberdaya 

Bawang Merah 

27. Ibu Rosidah 29 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

28. Ibu Ayu 28 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

29. Ibu Yuli 30 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

30. Ibu Ajeng 38 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

31. Ibu Endang 35 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

32. Ibu Ninik 36 Tahun Pemberdaya Bakso/ 

Pentol 

 

5. Kegiatan Pengajian Di Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah 

Aktivitas Majelis Ta’lim merupakan sebuah bentuk 

kegiatan yang dilakukan di Majelis Ta’lim setiap harinya. 

Bentuk aktivitas tersebut sangatlah bermacam-macam, Majelis 

Ta’lim merupakan sebuah wadah untuk belajar pengetahuan 
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agama. Kegiatan Majelis Ta’lim merupakan sebuah 

pembelajaran yang penting bagi para peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman, karena di Majelis Ta’lim kita selalu 

diajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik. 

Aktivitas Majelis Ta’lim Al-Muthminnah setiap harinya 

yaitu pengajian rutinan untuk anak-anak di Madrasah 

Tarbiyatul Qur’an setiap jam 14.00-16.30. Kemudian setiap 

malam Selasa Pahing dan malam Selasa Pon pengajian rutinan 

untuk jamaah dewasa yang di isi dengan belajar Fiqh dalam 

kitab Sulam Taufiq. Kemudian untuk malam Ahad Pahing 

pengajian rutinan untuk jamaah dewasa yang di isi dengan 

belajar tasawuf islam dalam kitan Nasho’ihul Ibad. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA 

POHIJO MELALUI MAJELIS TA’LIM AL-

MUTHMAINNAH 

 

 

 

A. Pola Pemberdayaan Masyarakat Yang Sudah Berjalan 

Di Desa Pohijo Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pemberdayaan dilakukan untuk mencapai kemandirian 

masyarakat yang mana merupakan suatu proses. Dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan adanya pola 

pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pola 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Desa 

Pohijo yaitu pertama melalui proses penyadaran, masyarakat 

ditumbuhkan terlebih dahulu kesadarannya akan potensi yang 

dimiliki. Dengan proses penyadaran maka kemampuan dalam 

membangun ekonomi menjadi ada. Kesadaran masyarakat 

dibangun dengan melalui motivasi yang diberikan oleh 

pengurus Majelis Talim Al-Muthmainnah. Sebagai 

penanggungjawab serta pendiri Majelis Talim Al-

Muthmainnah wajib memberikan penyadaran, penguatan 

kapasitas serta pendayaan akan potensi dan kesempatan untuk 
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mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Pohijo 

khususnya jama’ah Majelis Ta’lim. 

Berikut merupakan pola pemberdayaan yang dilakukan 

pengurus Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah: 

1. Membangun Kesadaran Ekonomi Masyarakat 

Kegiatan penyadaran dilakukan oleh pengurus Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah yang ditujukan untuk masyarakat desa 

Pohijo dan sekitar agar memiliki motivasi untuk berpartisipasi 

mengembangkan usaha ekonomi. Yang berperan dalam tahap 

penyadaran ini adalah pengurus Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah. Kegiatan ini dimulai dengan menyadarkan 

masyarakat Desa Pohijo dan sekitarnya akan potensi yang 

dimiliki oleh desa melalui masyarakat, sehingga dapat 

dikembangkan menjadi desa yang produktif dengan potensi 

yang dimiliki, diharapkan akan membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam upaya memberikan motivasi dan arahan kepada 

masyarakat, Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah mengadakan 

suatu pertemuan sebagai proses awal untuk mengenalkan 

kepada masyarakat bahwa potensi yang dimiliki dapat 

dikembangkan dan masyarakat yang menjadi subjek dalam 

pengembangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan 

Bapak Suyanto, sebagai berikut:  
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“...jadi masyarakat kita kumpulkan untuk menambah 

kesadaran mereka bahwa di Desa Pohijo melaui Majelis Ta’lim 

ini ada peluang usaha dan bagaimana menangkap peluang ini 

untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka mbak..”1  

Pola pemberdayaan dengan penyadaran terhadap warga di 

desa Pohijo dilakukan dengan melalui pendampingan dan 

sosialisasi, sosialisasi merupakan kegiatan yang sangat penting 

dikarenakan melalui sosialisasi maka Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah dapat mengenalkan apa yang menjadi pogram 

dari pemberdayaan ekonomi masyarakat disana. Pendampingan 

dan sosialisasi yang dilakukan di desa Pohijo  ini tidak hanya 

dari Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah saja tetapi juga dibantu 

dari pihak luar seperti kepala desa dan kepala kecamatan dalam 

menyadarkan sikap masyarakat agar berpartisipasi dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Suratno selaku Carik/ Sekretaris 

Desa: 

“...Kita sudah mengadakan koordinasi dan pembinaan ke 

Ibu-ibu jamaah, bahkan sudah ada paguyuban jamaah ibu-ibu. 

Yang pasti untuk motornya, kita serahkan di Majelis Ta’lim 

Al-Muthmainnah, kalau kita selaku dari Pemerintah Desa 

                                                 
1 Bapak Suyanto, (Penanggungjawab  Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), 

Wawancara Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020, pukul 13.00 WIB. 
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memfasilitasi sesuai dengan tukpoksi kami, terkait dengan 

jembatan informasi yang berkaitan dengan desa Pohijo.”2 

Adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan 

pemerintah desa dan kecamatan menjadi kekuatan tersendiri 

untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran ekonomi bagi 

masyarakat di pedesaan dalam mengembangkan daerah serta 

mendapatakan tambahan penghasilan, karena Majelis Ta’lim 

dan instansi pemerintah desa memang bertugas sebagai 

fasilitator dan motivator dalam pendampingan, sebagaimana 

yang disampaikan Ibu Kalim:  

“…nah itu untuk memotivasi bagi masyarakat desa, butuh 

adanya pendampingan dan pembinaan itu tadi, otomatis 

masyarakat akan tergerak sendiri. Desanya itu menjadi 

mandiri, kita hanya sebatas fasilitator dan koordinasi, karena 

semua pure dari masyarat desa sendiri”3 

2. Penguatan Kapasitas 

Penguatan kapasitas yaitu memberikan daya atau kuasa, 

masyarakat harus mampu terlebih dahulu. Dalam artian 

masyarakat sudah memiliki keterampilan atau potensi sehingga 

dapat digali dalam kegiatan ini. Penguatan kapasitas dapat 

                                                 
2 Bapak Suratno, (Sekretaris Desa/ Pohijo Kecamatan Sampung), 

Wawancara Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020, pukul 13.00 WIB. 
3 Ibu Kalim, (Pengasuh  Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 14 Januari 2020, pukul 10.30 WIB. 
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diberikan secara individu atau kelompok organisasi. Kegiatan 

pemberdayaan dilakukan dengan sengaja untuk memberikan 

daya dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang 

membutuhkan daya, masyarakat yang dimaksud disini adalah 

peserta/ pemberdaya. Peningkatan kapasitas dapat diberikan 

melalui pelatihan, workshop, konsultasi secara individual. 

Pelaksanaan pelatihan dilihat dari konsep pelatihan sebagai 

proses pemberdayaan merupakan sebuah proses secara kolektif 

sebagai media intervensi, pengetahuan dan keterampilan 

digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap 

untuk memecahkan masalah. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bpk Suyanto: 

 “...jadi kita memberikan pelatihan ke masyarakat dari di 

Majelis Ta’lim sampai dilapangan. Pokoknya kita dampingi 

saja mbak sampai mereka bener-bener bisa dan mampu secara 

mandiri memberdayakan semuanya, awalnya memang gak 

langsung faham mbak, jadi harus berkali-kali menjelaskannya, 

semua dilakukan selain agar Majelis Ta’lim hidup, mereka juga 

bisa dapet tambahan penghasilan ..”4 

Hal ini sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, dimana setelah masyarakat diberikan kesadaran 

                                                 
4 Ibu Kalim, (Pengasuh  Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 14 Januari 2020, pukul 10.30 WIB. 
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melalui sosialisasi, maka selanjutnya diberikan penguatan 

kapasitas khususnya dalam bidang ekonomi produktif. 

Pelatihan tersebut ditujukan bagi masyarakat desa Pohijo untuk 

memberikan daya agar mereka mampu memiliki kemampuan 

sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang 

baik tentu akan memudahkan masyarakat memiliki bekal 

keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka 

sehingga dapat menambah pendapatan. 

3. Pendayaan 

Pendayaan adalah pemberian daya dan kekuatan kepada 

target yang disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang 

dimiliki masyarakat. Masyarakat diberikan daya dengan 

memberikan kesempatan sesuai dengan potensinya masing-

masing. Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah selaku fasilitator 

hanya menyiapkan dana, lahan serta peralatan yang dibutuhkan 

untuk berjualan bakso, menanam bawang merah dan untuk 

berternak kambing selebihnya masyarakat yang menggerakkan 

kegiatan pemberdayaan itu sendiri. 

“...untungnya mereka tidak cepat menyerah mbak, terus 

belajar terus bertanya terus mencoba jika gagal dilakukan 

berulang kali. Saya selaku penanggung jawab sangat senang 

mengajak orang-orang untuk maju dan manut malahan mereka 

aktif banget melakukan kegiatan ini...” 
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Secara tidak langsung dengan memberikan kesempatan kepada 

pemberdaya, kegiatan pemberdayaan dapat dimulai dan 

berjalan. 

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi di masyarakat 

melalui Majelis Ta’lim diperlukan adanya model atau pola 

yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pengurus 

Majelis Ta’lim. Seperti yang telah dikemukakan diatas pola 

pemberdayaan dilakukan untuk memudahkan mencapai tujuan 

pemberdayaan yang ditujukan masyarakat. Melalui pola 

pemberdayaan yang dirancang secara jelas proses 

pemberdayaan juga akan terlaksana sesuai dengan target yang 

diharapkan untuk mencapai keberhasilan. 

Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah yaitu dengan 

pendekatan buttom-up yang mana atas dasar inisiatif 

masyarakat sendiri. Pendekatan buttom-up atau sering disebut 

dengan pendekatan partisipasif adalah proses penyusunan 

perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama 

lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur 

terkait dalam masyarakat. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi 

pendekatan buttom-up dalam kegiatan pemberdayaan di desa 

Pohijo ternyata dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam 
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mengembangakan desa dan masyarakatnya. Program-program 

pemberdayaan yang perencanaannya disusun dengan 

pendekatan buttom-up selalu dapat diterima dan mendapat 

dukungan partisipasi masyrakat di dalam pelaksanaannya baik 

berupa sumbangan dana/ material maupun tenaga. Ini dapat 

dimaknai bahwa perencanaan dari kegiatan pemberdayaan 

masyarakat secara buttom-up efektif mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan di desa mereka. 

Sebagaimana hasil penelitian Bryant Corralie dan Louise 

White (1985) yang mengemukakan bahwa pendekatan  buttom-

up dalam perencanaan pembangunan desa sangat efektif 

karena: (1) melalui pendekatan buttom-up amsyarakat dapat 

memberi tanggapan, jawaban atau feed-back kepada  pihak 

pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, 

laporan, keluhan dan lainnya. (2)  Melalui pendekatan buttom-

up masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan 

aspirasi, permintaan atau tuntutannya kepada masyarakat. (3) 

Melalui pendekatan buttom-up dapat terjadi tawar-menawar, 

permufakatan atau kerjasama antara masyarakat dan 

pemerintah. (4) Melalui pendekatan buttom-up dapat terjadi 

proses exchange antara masyarakat dan pemerintah.5 

                                                 
5 Riedel Legi, W.Y Rompas, Jericho d. Pombengi, “Implementasi 

Pendekatan Butttom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di 
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Dapat disimpulkan bahwa implementasi pendekatan 

buttom-up dalam mengembangkan desa melalui kegiatan 

pemeberdayaan masyarakat secara baik dan benar akan 

mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi, artinya 

semakin baik implementasi pendekatan buttom-up dalam 

pengembangan desa, maka akan semakin mendorong 

partisipasi masyarakat dalam bergerak menuju perubahan yang 

lebih baik. 

 

B. Perubahan Sosial Jama’ah Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah di Desa Pohijo  

Perubahan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu 

proses yang terus-menerus, artinya bahwa setiap masyarakat 

pada kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi 

perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat 

yang lain tidak selalu sama. Kecenderungan terjadinya 

peubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari 

pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan 

sosial akan terus berlangsung masih terjadi interaksi 

antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi 

karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang 

                                                                                                        
Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Pembangunan, 

Manado: Universitas Negeri Manado, Volume 1 Nomor 1, 59. 
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mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan 

dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan 

masyarakat, seperti unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis 

dan kebudayaan. Perubahan tersebut dilakukan untuk 

menyesuaikan perkembangan zaman yang dinamis. 

Berikut beberapa kondisi sebelum, sedang dan hasil dari 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah di Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. 

1. Kondisi Sebelum merencanakan kegiatan pemberdayaan 

Awalnya kegiatan pemberdayan masyarakat belum 

terbesit sedikitpun di Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah, 

tujuan utama hanya untuk syiar agama Islam dan 

pendidikan Qur’an untuk anak-anak. Lambat laun terlihat 

masalah dari mayoritas jama’ah yaknib dari segi ekonomi, 

karena mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga dengan 

suami mayoritas bekerja sebagai petani. Kemudian 

pengasuh Majelis Ta’lim Ibu Kalim mempunyai rancangan 

terhadap kemajuan Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah, yakni 

program pemberdayaan masyarakat dan panti jompo 

syariah. 

Sempat dibantah oleh pengurus Majelis Ta’lim karena 

membuat panti jompo tidaklah mudah dan cepat dan 
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membutuhkan dana yang besar. Kemudian dari 

musyawarah pengasuh beserta pengurus memutuskan 

untuk menambah kegiatan baru yakni pemberdayaan 

masyarakat diluar pengajian rutinan. 

2. Kondisi sedang berlangsung merencanakan kegiatan 

pemberdayaan 

Setelah diputuskan bahwa kegiatan pemberdayaan 

akan segera dilaksanakan, masih di pikirkan pemberdayaan 

apa yang cocok untuk pertama kali di coba, kemudian 

salah seorang pengurus mengatakan bahwa berjualan 

bakso mungkin bisa digunakan sebagai awal dari kegiatan 

pemberdayaan. Karena biaya nya juga tidak begitu banyak 

dan proses pembuatannya tidak terlalu susah membuat 

pemberdayaan bakso kemudian menjadi pilihan awal 

Majelis Ta’lim dalam kegiatan pemberdayaan.  

3. Kondisi hasil perencanaan kegiatan pemberdayaan 

Kemudian membentuk anggota pemberdaya yang 

memiliki potensi ke arah kuliner. Bahan baku dan 

beberapa alat yang digunakan seperti panci, piring sendok 

dan lain sebagainya telah disiapkan sampai lahan untuk 

digunakan berjualan sudah disewa.  
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4. Kondisi sebelum proses kegiatan pemberdayaan 

Kondisi masyarakat Desa Pohijo khususnya jama’ah 

Majelis Ta’lim Al-Muhmainnah sebelum proses perubahan 

sosial pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat 

diidentifikasi melalui hal-hal berikut ini: 

a. Rendahnya tingkat pendidikan (kuantitas dan kualitas 

pendidikan di Desa Pohijo), berdasarkan data pada bab dua 

mayoritas penduduk desa Pohijo adalah lulusan SD. Hal 

ini dikarenakan rendahnya SDM dari orangtua yang tidak 

meneruskan pendidikan setelah lulus SD bahkan SMP. 

b. Interaksi sosial yang kuat (gotong royong, kerja sama, 

musyawarah, saling sapa, sopan santun), kebiasaan 

masyarakat jawa yang kental akan sopan santunnya sangat 

melekat pada masyarakat desa Pohijo. 

c. Rendahnya ukuran komunitas karena minimnya kualitas 

sumber daya manusia. 

d. Ketergantungan dengan orang lain 

Seperti wawancara dengan pemberdaya yakni Ibu 

Katirah, Ibu Yem dan Ibu Sri sebagai wakil dari beberapa 

kelompok pemberdayaan. Ibu Katirah menuturkan “Saya 

hanya sebagai Ibu Rumah Tangga mbak, suami saya 

bekerja sebagai petani. Jika tidak musim panen saya 

mengirit-irit pengeluaran sampai waktu panen tiba, karena 
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penghasilan utama kita hanya itu.”6 Sama hal nya dengan 

penuturan Ibu Yem “saya hanya petani dan buruh lepas 

mbak, jika tidak musim panen dan tidak ada orang yang 

membutuhkan jasa saya saya hanya dirumah saja.”7 

Ibu Sri yang lebih muda dari Ibu katirah dan Ibu Yem 

menuturkan, “jika tidak segera bergerak dan hanya 

mengandalkan uang dari suami yang bekerja  sebagai 

petani kita tidak bisa gerak mbak, makanya sebelum saya 

mengikuti pelatihan membuat bakso di Majelis Ta’lim ini 

saya sudah berjualan jajan serta minuman di rumah saya.”8 

e. Adat istiadat yang masih kental dan sering dilakukan 

misalnya memberikan sesaji sebelum melakukan kegiatan 

bertani. Selain itu ada nya kewajiban dan larangan yang 

dinilai harus dipatuhi padahal dalam agama tidak ada, 

khususnya dalam Islam. 

5. Kondisi sedang berlangsung kegiatan pemberdayaan 

Kondisi jama’ah Majelis Ta’lim Al-Muhmainnah 

ketika sedang berlangsung kegiatan pemberdayaan antara 

lain: 

                                                 
6 Ibu Katirah, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020. 
7 Ibu Yem, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020. 
8 Ibu Sri, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara Pribadi, 

Ponorogo 20 Januari 2020. 
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a. Bertambahnya pengetahuan yang di dapat masyarakat baik 

dari kegiatan pengajian rutinan maupun dari kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

selain pemberdayaan, yakni pengajian rutinan untuk dewasa 

dan anak-anak. Seperti wawancara dengan Bapak Rudi 

“Alhamdulillah mbak dengan adanya Majelis Ta’lim ini 

kami bisa tahu Islam dengan benar, sebelumnya kami 

bingung karena hampir semua pengajian kami ikuti dan ada 

yang berbeda dari Islam pada umunya. 

b. Meningkatnya tingkat pendidikan karena tersedianya 

kualitas dan kuantitas Sekolah di desa Pohijo serta para 

orang tua sudah menyekolahkan anaknya untuk bisa 

mendapatkan pekerjaan. 

c. Mata pencaharian menjadi heterogen karena mulai banyak 

lapangan pekerjaan non pertanian. 

6. Kondisi jama’ah Majelis Ta’lim setelah dilaksanakannya 

kegiatan pemberdayaan 

Setelah kurang lebih 8 tahun kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di desa Pohijo membuat sebagian masyarakat desa 

mengalami perubahan pada sikap, perilaku serta kebiasannya. 

Kondisi jama’ah Majelis Ta’lim Al-Muhmainnah setelah 
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dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat 

diidentifikasi melalui hal-hal berikut ini: 

a. Berkembangnya teknologi modern yang membantu 

kegiatan masyarakat Desa Pohijo salah satunya adalah 

telepon genggam, laptop, komputer, warnet dan jaringan 

internet. 

b. Bertambahnya penghasilan pemberdaya setiap bulannya, 

sehingga dapat membantu perekomian mereka. Biasanya 

dalam bertani, penghasilan yang didapat dalam satu hari 

Rp 20.000, penghasilan bisa diambil setiap hari atau di 

ambil nanti pada waktu panen. Namun dengan adanya 

pemberdayaan, khususnya pentol dan bawang merah setiap 

hari pemberdaya selalu mendapatkan hasil dari 

berdagangnya pada saat itu. 

c. Bertambahnya pengetahuan keterampilan membuat 

beberapa pemberdaya  mampu membuat bakso sendiri dan 

dijual sendiri di rumahnya, ada yang sudah 

mempraktekkan bertanam bawang merah di lahannya 

sendiri. 

d. Dengan didirikannya Majelis Talim Al-Muthmainnah di 

Desa Pohijo membuat semakin pudarnya adat istiadat yang 

sering dilakukan masyarakat misalnya memberikan sesaji 

sebelum melakukan kegiatan bertani dan sebagainya 
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karena mereka sudah mengetahui hukum dan aturannya 

dalam Islam. 

e. Tersedianya fasilitas-fasilitas umum salah satunya jalan 

raya yang di aspal karena akses Desa Pohijo yang sangat 

strategis dan mengingat Desa Pohijo sering didatangi 

jama’ah nya dari berbagai daerah.  

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA POHIJO MELALUI MAJELIS 

TA’LIM AL-MUTHMAINNAH 

 

 

 

A. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

Pengurus dan Jama’ah Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah di desa pohijo 

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari 

pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada 

pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di 

masyarakat. Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat 

dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar 

masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan 

kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka 

terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, 

permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. 

Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di 

pedesaaan. 
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Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan 

yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab 

itu setiap pelaksaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi 

dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sehari-hari, strategi 

sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu 

yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau 

penerima manfaat yang dikehendaki.1 

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khusunya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti 

bukan saja bebas menggunakan pendapat, malainkan bebas dari 

kelaparan bebas dari kebodohan. Menjangkau sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasajasa yang 

mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan 

dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.2 

Beragam strategi yang terurai dalam kegiatan dapat 

dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan 

potensi diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

                                                 
1 Totok Mardikanto, 167. 
2 Edi Suharto, 58. 
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hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan 

masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang 

disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di 

masyarakat desa Pohijo. 

Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat 

desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu 

Strategi dengan Aras Mezzo. Strategi aras mezzo adalah 

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-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. Strategi pada pemberdayaan 

masyarakat di desa Pohijo ini antara lain meliputi program 

pelatihan bercocok tanam bawang merah, pelatihan berternak 

kambing serta memasak bakso yang enak. 

Apabila dilihat dari aras mezzo, tujuan dari kegiatan 

pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan tersebut tak lain 

untuk membekali masyarakat dengan keahlian agar mampu 

hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. 
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1. Strategi yang Dilakukan Pengurus Majelis Talim Al-

Muthmainnah Pra Pemberdayaan 

Sebelum memutuskan untuk menambah kegiatan dalam 

Majelis Talim, penanggung jawab Majelis Ta’lim serta 

pengurus melakukan musyawarah apa saja langkah nyata 

strategi yang harus di lakukan sebelum kegiatan pemberdayaan 

berlangsung. berikut langkah yang dilakukan sebelum kegiatan 

pemberdayaan antara lain yakni: 

a) Membuat sistem kelembagaan yang kuat, yakni membuat 

program kegiatan yang disepakati secara bersama anggota 

Majelis Ta’lim, meningkatkan kepercayaan diri dengan 

kemampuan yang baik dalam menyampaikan saran dan 

masukan yang membangun strategi itu juga diharapkan 

dapat membuat aturan main yang khas dan baku serta 

dicatat untuk mensepakati sebagai arah kegiatan Majelis 

Ta’lim. Program kegiatan ini juga diharapkan dapat 

mendorong peningkatan kinerja pengurus dan anggota baik 

dalam kegiatan sosial keagamaan maupun kegiatan lain 

yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan jamaah Majelis Ta’lim. 

b) Merancang kegiatan ekonomi produktif yang disesuaikan 

dengan sumber daya lokal seperti praktek bertanam 

bawang merah, praktek memasak bakso/ pentol serta 
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berternak kambing dengan memanfaatkan modal finansial 

yang telah ada, mengingat adanya sumber dana yang 

berasal dari anggota maupun sumbangan-sumbangan yang 

berasal dari berbagai donatur juga menjadi kekuatan bagi 

Majelis Ta’lim dalam menunjang program-program yang 

telah ada. Sumberdana yang beragam dan tetap ada ini 

dapat dijadikan sebagai modal awal dalam menjalankan 

usaha ekonomi produktif. 

c) Menyiapkan bahan pokok yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pemberdayaan, seperti pada pemberdayaan bawang merah, 

pengurus menyiapkan bibit bawang merah, lahan untuk 

menanam bawang merah serta irigasi air untuk menyiram 

bawang merah. Pada pemberdayaan kambing, pengurus 

juga harus menyiapkan pakan dan obat untuk kambing 

serta lahan untuk untuk membuat kandang kambing. Pada 

pemberdayaan bakso, pengurus juga harus menyiapkan 

tempat unutk berjualan bakso. 

2. Strategi yang Dilakukan Pengurus Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah Pada Waktu Kegiatan Pemberdayaan 

Berlangsung 

Setelah berlangsung kegiatan pemberdayaan di Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah, penanggung jawab beserta pengurus 

selalu melakukan inovasi baru agar pemberdayaan lebih 
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berkembang dan tidak mati. Berikut langkah yang dilakukan 

pengurus dalam memperbaiki pemberdayaan, antara lain: 

a. Peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan serta kegiatan 

pendampingan 

Peningkatan pendidikan merupakan suatu usaha untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. 

Pendidikan tidak harus bernuansa formal, tetapi juga 

dituangkan sebagai pendekatan pendidikan non formal. 

Misalnya melalui pelatihan , praktek lapangan, magang, 

studi banding, dan lain-lain. 

Pemberdayaan masyarakat dibidang peningkatan mutu 

pendidikan yang dilakukan oleh pengurus Majelis Ta’lim 

Al-Muthmainnah sesuai dengan hasil wawancara dengan 

informan salah satu dari masing-masing anggota 

pemberdayaan disebutkan bahwa: “Sampai sejauh ini, 

materi dan praktek yang diberikan pada kami sedikit 

banyak sudah mampu memberikan kesadaran pada kami 

bahwa melalui pendidikan dapat menggerakkan partisipasi 

masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan pemberdayaan 

ini. Seperti adanya pelatihan berternak kambing, saya dan 

suami bisa dengan baik bagaimana cara berternak dari 

kambing yang mau melahirkan sampai siap dijual. 
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Perasaannya seneng banget mbak, dapat pelatihan gratis 

dan saya bisa mengikutinya terus.”3 

Pelatihan berternak kambing dilakukan oleh pengurus 

Majelis Ta’lim dengan jamaah langsung, kebetulan 

penanggung jawab yakni Bapak Suyanto sebelumnya 

memiliki kambing puluhan. Beliau ingin mengamalkan 

ilmu bagaimana cara merawat kambing dengan baik, agar 

masyarakat ada kesibukan tambahan dirumah. Bapak 

suyanto memberikan pelatihan langsung di Majelis Ta’lim 

setiap satu minggu sekali sebanyak 3 kali, Bapak Suyanto 

selaku pengurus Majelis Ta’lim mengawasi dan memberi 

langsung cara-cara yang tepat agar kambing sehat sampai 

siap dijual. 

Ibu Yem dalam wawancara saya juga merasa senang 

bisa serta merta gratis mengikuti pelatihan bertanam 

bawang merah yang dilakukan oleh pengurus Majelis 

Ta’lim sebanyak 3 kali, lalu kami mengelola langsung. 

“Baru kali ini saya tau bertanam bawang merah itu 

menyenangkan mbak, kami diberi ketrampilan dengan 

                                                 
3 Ibu Katirah, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020. 
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baik. Alhamdulillah panen kita sampai saat ini belum 

pernah gagal mbak.”4 

Serta kelompok pemberdayaan lain, yakni Ibu Sri, 

“kami senang bisa meracik sendiri bagaimana membuat 

bakso yang enak yang dibuat dengan bahan ekonomis. 

Pelatihan bakso, diadakan di awal pembentukan kegiatan 

pemberdayaan sebanyak 4 kali yang didampingi dari 

Majelis Ta’lim sendiri.”5 

b. Peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan 

Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan 

non formal yang pembahasan materinya sangat fleksibel 

(disesuaikan dengan kebutuhan sasaran), penyuluhan 

diterapkan dengan sistem pendidikan orang dewasa dengan 

sasarannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai 

banyak pengalaman di bidangnya. Sejauh pengamatan 

peneliti, strategi peningkatan mutu dan frekuensi 

penyuluhan bagi masyarakat desa Pohijo melalui Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah yang di lakukan oleh pemerintah 

desa masih belum sepenuhnya dikembangkan, hal ini dapat 

dianalisa dari keterlibatan pemerintah desa untuk berperan 

                                                 
4 Ibu Yem, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara 

Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020. 
5 Ibu Sri, (Jamaah Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), Wawancara Pribadi, 

Ponorogo 20 Januari 2020. 
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menghadirkan petugas tenaga penyuluh pertanian dari 

pemerintah kabupaten. 

c. Penguatan kelembagaan 

Langkah-langkah pemberdayaan kelembagaan 

anggota pemberdaya sebagai suatu upaya perubahan sosial 

diawali dengan dilakukan pertemuan rutin anggota setiap 

satu bulan sekali di akhir bulan, hal ini dilakukan agar 

terjadi koordinasi antar anggota dan saling tukar informasi, 

dari pengurus hingga semua anggota anggota pemberdaya. 

Selain menyampaikan informasi, dalam pertemuan rutin 

juga sharing-sharing tentang masalah yang dihadapi 

pemberdaya mulai dari masalah promosi penjualan, 

kondisi alam dan yang lainnya. 

d. Penyebaran Informasi 

Informasi dimaksud contohnya berkaitan dengan 

produk unggulan, sumber-sumber bahan baku, dan 

informasi pemasaran. Kedua adalah kelemahan masyarakat 

sendiri dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah 

tersedia di lingkungan mereka. Hal ini dapat disebabkan 

oleh motivasi masyarakat yang rendah untuk mengakses 

informasi tersebut atau keterbatasan masyarakat karena 

minimnya informasi mengenai media sosial. Dalam kasus 

kedua ini pemberdayaan dapat diupayakan dengan 
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kampanye pentingnya informasi bagi masyarakat. Sesuai 

dengan informasi yang disampaikan oleh penanggung 

jawab kegiatan pemberdayaan, yakni Bapak Suyanto 

“minimnya masyarakat desa khususnya anggota 

pemberdaya yang mempunyai smartphone dan mengelola 

media sosial, sehingga penyebaran informasi masih 

menggunakan sistim mulut ke mulut. Namun terlepas dari 

itu kami tetap berupaya untuk memaksimalkan kegiatan 

pemberdayaan ini”6Dalam ilmu pembangunan dikenal 

dengan cara yang biasanya disebut dengan pengembangan 

masyarakat. 

Pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang 

direncanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri 

dengan fasilitator dan pemerintah. Tujuan besar 

dilakukannya pengembangan masyarakat adalah untuk 

peningkatan kualitas hidup yang semakin baik. Meliputi 

multi sektor seperti ekonomi, sosial, religi, politik, budaya, 

kesehatan, dan lainnya. Selain itu tujuan secara internalnya 

adalah untuk memberikan kekuatan, motivasi, dorongan, 

partisipasi, dan bentuk lainnya agar masyarakat dapat 

                                                 
6 Bapak Suyanto, (Penanggung Jawab Majelis Ta’lim Al-Muthma’innah), 

Wawancara Pribadi, Ponorogo 20 Januari 2020. 
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menyelesaikan problemnya secara mandri. Dengan 

memanfaatkan segala potensi yang dapat digunakan demi 

tercapainya tujuan di atas.7 

 

B. Efektifitas strategi pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan Pengurus dan Jama’ah Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah di desa pohijo 

Efektifitas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh 

Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah dapat 

dilihat melalui perubahan sikap dan perilaku yang dialami oleh 

masyarakat setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, apakah 

mengalami perubahan sosial atau tidak. Efektivitas dianalisis 

melalui tiga aspek, yakni aspek kognitif (pengetahuan), aspek 

afektif (sikap) dan aspek psikomotorik (kecenderungan 

bertindak). Berikut efektifitas yang telah dilakukan oleh 

masyarakat desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah: 

1. Aspek Kognitif 

Dalam aspek kognitif, efektifitas dapat dilihat dari 

hasil atau tingkat pengetahuan yang diperoleh dari 

pemateri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

                                                 
7 Edi Suharto, 39. 
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Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa 

pemberdaya mangenai materi dalam pelatihan serta dalam 

praktek yang diberikan oleh pengurus Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah selama kegiatan pemberdayaan 

berlangsung. Dalam hal ini aspek kognitif dinilai melalui 

beberapa indikator, yaitu  jenis bawang merah, bagaimana 

cara menanam bawang merah dari penanaman pupuk, 

menyiram hingga panen. sebagian kecil pemberdaya yang 

faham sebelum permberdayaan ini dilakukan, setelah 

pelatihan dan praktek langsung pemberdaya sedikit banyak 

langsung faham cara yang tepat bertanam bawang merah 

hingga panen.  

Untuk bakso yakni apa saja bahan-bahan pembuat 

bakso, bagaimana cara membuat adonan bakso hingga cara 

memasak bakso yang tepat. Mayoritas pemberdaya hanya 

bisa cara memasak bakso saja namun untuk membuat 

adonan sedikit dari jumlah pemberdaya yang faham cara 

manual membuat adonan bakso. Setelah mengikuti 

pelatihan membuat basko pemberdaya bisa cepat 

menangkap bagaimana langkah awal  pembuatan hingga 

akhir. 

Untuk kambing yaitu bagaimana cara merawat 

kambing, dari membantu melahirkan anak, memberi 
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makan minum, memandikan kambing dan menjaga tubuh 

kambing tetap sehat. Kambing merupakan makhluk hidup 

sama seperti manusia, butuh makan, minum, tidur dan lain 

sebagainya. Maka dalam perawatan kambing harus lebih 

ekstra ketimbang pemberdayaan yang lainnya. Dengan 

adanya pelatihan yang diberikan penanggungjawab dari 

Majelis Ta’lim, pemberdaya faham cara merawat kambing, 

walaupun awal berternak kambing pemberdaya pernah 

mengalami kegagalan dalam membantu melahirkan anak 

kambing. Hampir semua pemberdaya memahami tentang 

apa yang telah disampaikan penanggungjawab kegiatan ini 

dalam pelatihan maupun praktek. 

2. Aspek Afektif 

Dalam aspek afektif, efektifitas  dapat dilihat dari 

perubahan sikap dan perilaku pemberdaya setelah 

mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Pada 

penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pemberdaya 

mengenai perasaan setelah mengikuti program 

pemberdayaan masyarakat, dorongan perubahan sikap dan 

kemauan berbagi informasi dengan apa yang sudah 

diperoleh selama melakukan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 
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Dari beberapa pemberdaya mayoritas  mendukung 

program pemberdayaan ini. Hal ini menunjukkan tingkat 

afektif yang menerima kegiatan ini tinggi, hal ini didukung 

perasaan senang selama mengikuti kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ini. Selain itu pemberdaya yang mengikuti 

kegiatan pembuatan bakso dengan senang hati berbagi 

informasi kepada tetangga atau keluarga yang tidak 

mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut agar sama-

sama bisa. 

3. Aspek Psikomotorik 

Dalam aspek psikomotorik, efektifitas  dapat dilihat 

dari keterampilan yang di peroleh selama mengikuti 

kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh desa Pohijo 

Melalui Majelis Ta’lim. Pada penelitian ini peneliti 

mewawancarai beberapa pemberdaya mengenai siapa siapa 

saja yang tidak mendapatkan keterampilan, yang tidak 

menanam bawang merah, tidak membuat adonan bakso 

dan tidak memberi makan minum kambing. Namun 

hampir semua pemberdaya mengatakan mereka semua 

diberi kesempatan untuk mengikuti dari awal 

pemberdayaan hingga akhir dan di dampingi penanggung 

jawab dari kegiatan ini. Hampir semua pemberdaya 

penerima program pemberdayaan masyarakat memiliki 
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keterampilan dalam membuat adonan bakso, menanam 

bawang merah dan berternak kambing sesuai dengan apa 

yang sudah diajarkan pada pelatihan  selama kegiatan 

pemberdayaan. 

Jadi pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo melalui 

Majelis Ta’lim cukup efektif terhadap perubahan di bidang 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan masyarakat 

terhadap sikap dan perilaku yang sudah berubah lebih baik 

antara lain, mereka sudah bisa mendapatkan tambahan 

penghasilan dari program pemberdayaan, interaksi sosial 

antar jama’ah yang notabene terdiri dari 3 kabupaten yakni 

Kabupaten Magetan, Kabupaten Purwantoro dan 

Kabupaten Ponorogo juga semakin erat, penggalian 

potensi yang dimiliki desa maupun masyarakat semakin 

terlihat dan keluar. 

Peningkatan percaya diri masyarakat dalam 

menghadapi permasalahan yang timbul akibat 

pengangguran dan kemiskinan, kemampuan komunikasi 

masyarakat dalam forum pembangunan terlihat semakin 

baik. Kondisi itu muncul akibat kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di Desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim serta 

adanya forum musyawarah di desa dan kecamatan yang 

dapat menjadi sarana membina komunikasi diantara 
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masyarakat. Namun proses pemberdayaan masyarakat 

disini peneliti pandang kurang efektif karena terkadang 

masyarakat yang harusnya memberdayakan pada waktu itu 

terkendala dengan musim panen dari hasil pertanian 

mereka, jadi lebih memprioritaskan panen nya dan 

pemberdayaan dilakukan belakangan. 

Menurut Edi Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian 

tujuan pemberdayaan diatas telah dicapai melalui penerapan 

pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5 P, yaitu: 

a) Dalam pemungkinan, kondisi fisik sudah sangat 

mendukung, dalam hal ini tanah yang subur dan irigasi air 

yang lancar berpotensi dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu dari faktor internal nya, yakni 

masyarakatnya sendiri sangat berpartisipasi dan antusias 

Masyarakat yang antusias dalam kegiatan ini membuat 

potensi untuk berkembang ada.  

b) Dalam penguatan, Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah juga 

sudah memperkuat pengetahuan masyarakat melalui 

sosialisasi secara langsung dan menanyakan masalah 

mayoritas jamaah itu apa dan berusaha mencari solusi 

yang tepat, yakni dengan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat karena semua jamaah mengeluh dengan 

perekonomian mereka. 



155 

 

 

c) Dalam perlindungan, Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

juga melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

yang lemah agar tidak tertindas dengan kelompok yang 

kuat. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat 

yang ada di Desa Pohijo dilakukan dengan hati-hati dan 

penuh perlindungan dari Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

agar kegiatan ini berlangsung dengan nyaman antara 

pemberdaya dan pengurus Majelis Ta’lim. Pemberdayaan 

ini sepenuhnya dikelola dan digunakan oleh pemberdaya, 

Majelis Ta’lim hanya wadah dari berkembang nya 

masyarkat, jadi tidak ada pihak yang menguntungkan diri 

sendiri. 

d) Dalam penyokongan, Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah  

juga sudah memberikan sokongan berupa bimbingan atau 

pelatihan yang diberikan kepada pemberdaya secara gratis. 

Bimbingan dan pelatihan diberikan kepada pemberdaya 

sejak wacana akan diadakannya kegiatan pemberdayaan 

hingga pendampingan pada saat praktek, diharapkan 

dengan pemberdayaan ini masyarakat bisa lebih produktif 

dan mandiri. 

e) Dalam pemeliharaan, Majelis Ta’lim juga sudah 

memberikan kesempatan serta keseimbangan dan 

keselarasan pada semua pemberdaya untuk belajar dan 
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mencoba apapun yang diajarkan dalam pelatihan 

pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki 

masing-masing pemberdaya. Hal ini membuat setiap 

pemberdaya berkesempatan berusaha yang sama agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. 
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BAB  VI 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN 

EKONOMI MASYARAKAT DI DESA POHIJO 

MELALUI MAJELIS TA’LIM AL-MUTHMAINNAH 

 

 

 

Majelis Ta’lim adalah lembaga pendidikan yang sangat 

berperan dalam pengkajian, pengajaran, dan dakwah, dengan 

demikian diharapkan dalam berbagai aktivitas dan dakwahnya 

dapat mengajak masyarakat untuk berperilaku ramah 

lingkungan dan memperlakukan lingkungan sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Majelis Ta’lim memiliki 

peran penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang 

melatar belakanginya, seperti keberadaan Majelis Ta’lim 

merupakan lemabaga pendidikan yang ada di Indonesia, 

sehingga keberadaannya sangat berpengaruh di tengah-tengah 

masyarakat. 

Para pelaku pemberdayaan memberikan respon yang 

berbeda terhadap program pemberdayaan yang ada di Majelis 

Ta’lim, adapun indikator yang dapat dikemukakan antara lain: 
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A. Faktor Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Di Desa Pohijo 

Dalam kegiatan pemberdaayaan agar dapat mencapai 

sebuah keberhasilan dan mempunyai pengaruh terhadap 

pemberdayaan untuk masyarakat sekitarnya tidak terlepas dari 

berbagai faktor yang mendukung. Faktor-faktor pendukung 

tersebut yang membuat sebuah desa dapat terus mengalami 

perkembangan ke arah yang lebih baik dan dapat mencapai 

sebuah tujuan bersama. Faktor pendukung dalam sebuah 

pelaksanaan program merupakan suatu kekuatan dari kegiatan 

yang diberikan.  

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendorong 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku 

penanggungjawab kegiatan pemberdayaan, yakni: 

1. Tingginya partisipasi yang responsif dari masyarakat 

dengan mengikuti program-program yang sudah terjadwal. 

Terlihat jelas sejak wacana akan di bangun Majelis 

Ta’lim di desa Pohijo, masyarakat desa Pohijo sudah 

sangat menunggu hingga jadi dan beroperasi. Kegiatan 

demi kegiatan yang di dilaksanakan disana juga berjalan 

dengan baik, terlihat jama’ah nya kian tahun kian 

bertambah banyak. Masyarakat semakin antusias dengan 
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di bentuknya kegiatan pemerdayaan yang ada pada Majelis 

Ta‘Lim Al-Muthmainnah. Program ini di bentuk oleh 

pengurus dan anggota Majelis Ta’lim tak lain hanya untuk 

membantu menambah penghasilan masyarakat sekitar 

yang notabene mayoritas masyarakat berkerja sebagai 

buruh lepas atau serabutan dan petani. Apapun yang 

diberdayakan semua nya akan di kelola oleh anggota 

pemberdayaan dan akan kembali ke mereka lagi. 

2. Kondisi fisik 

Dalam hal ini adalah tanah yang subur dan suhu 

lingkungan yang cocok untuk usaha tani holtikultural 

yakni bawang merah dan ternak kambing. Suburnya tanah 

dan suhu lingkungan membuat hasil panenan bawang 

merah lebih bagus dan bisa terjual cepat, sehingga hasil 

dari panenan sudah lebih dari cukup untuk menambah 

penghasilan masyarakat sebagai anggota pemberdayaan. 

Kualitas rumput dan tanaman unuk dimakan kambing pun 

juga bagus, sehingga kambing lebih sehat dan gemuk. 

3. Loyalnya jama’ah dan masyarakat 

Dalam hal ini adalah cara sebagian dari mereka 

memberikan hasil panen mereka kepada Majelis Ta’lim 

membuat tali silarurrahim antar jama’ah dan masyarakat 

menjadi lebih erat. Biasanya jika terdapat jadwal rutinan 
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pengajian, hasil panen dari masyarakat di olah oleh 

anggota majelis ta’lim dan digunakan sebagai menu untuk 

jama’ah yang hadir dalam pengajian. Seperti dalam tradisi 

mereka, jika ada masyarakat yang berkumpul, disitu dapat 

dipastikan ada makanan tanpa adanya iuran atau giliran 

siapa-siapa saja yang ingin memberi. Tradisi berbagi khas 

orang jawa yang jelas masih kental di desa ini membuat 

erat nya silaturrahmi dan banyaknya anggota Majelis 

Ta’lim. 

4. Adanya tuntutan para jama’ah dan anggota pemberdayaan 

untuk mengadakan pelatihan yang menunjang kepada 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Majelis Ta’lim. 

Tingginya keinginan masyarakat untuk terus belajar 

bagaimana cara memberdayakan dengan baik dan benar 

membuat usaha ekonomi Majelis Ta’lim  semakin 

berkembang. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini tak 

lain Majelis Ta’lim ingin berbagi ketrampilan dan 

menambah wawasan masyarakat dalam berternak 

kambing, bertanam bawang merah dan membuat adonan 

bakso yang enak tak lain selain dapat menambah 

penghasilan tambahan anggota pemberdayaan, masyarakat 

nantinya dapat bergerak secara mendiri dengan usahanya 

sendiri. 
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5. Letak Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah yang strategis serta 

waktu yang kondisional 

Majelis Ta’lim ini berada di tengah-tengah tiga kota, 

tepatnya perbatasan kabupaten ponorogo, kabupaten 

magetan dan purwantoro wonogiri, sehingga membuat 

masyarakat tidak jauh-jauh dalam mencari pekerjaan. 

Selain dapat mengerjakan pekerjaan utamanya, masyarakat 

dapat menyambi kegiatan berternak kambing dan bertani 

bawang merah, masyarakat merasa tidak direpotkan 

dengan jarak rumah mereka dengan Majelis Ta’lim. 

6. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah 

dalam hal ini RT, RW dan kepala desa serta 

pemerintah pusat, ini terbukti dengan adanya bantuan dana 

untuk kelancaran kegiatan di Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah. 

Dari beberapa faktor pendukung adanya Majelis Ta’lim 

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pohijo 

seharusnya bisa memotivasi masyarakat agar bisa lebih 

berkembang lagi. Banyak faktor internal dan eksternal yang 

sudah dimiliki desa maupun individunya membuat adanya 

Majelis Ta’lim dan kegiatan pemberdayaan dapat semakin 

mudah memberikan akses kepada masyarakat kepada 

kehidupan yang lebih baik. 
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B. Faktor Yang Menghambat Kegiatan Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Di Desa Pohijo 

Mengembangkan sebuah desa dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat agar lebih maju tidak selalu 

menemui kemudahan, tetapi juga terkadang harus melalui 

berbagai hal yang dapat menghambat kegiatan pemberdayaan 

desa tersebut.  

Adapun beberapa faktor penghambat dalam kegiatan 

pemberdayaan ini diantaranya adalah: 

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar 

Penduduk desa Pohijo tidak semua melakukan 

hubungan dengan masyarakat luar. Jauhnya letak desa 

dengan kota menjadi salah satu penyebab perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat tersebut 

menjadi lambat meskipun canggihnya media sosial yang 

sudah tidak diragukan lagi. Hal ini mengakibatkan 

masyarakat terasing dan terkurung dan tetap terkurung  

dalam pola-pola yang sempit dan lama. Selain itu mereka 

cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak 

mendorong kearah kemajuan. 
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2. Sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi 

Menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, 

dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial 

dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat 

tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi 

tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam 

suatu masyarakat. 

3. Ketergantungan (dependence) 

Adanya sifat saling ketergantungan terhadap orang 

lain dapat menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat 

membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama (misalnya 

terhadap pendamping sosial). Seperti yang telah 

disebutkan di awal bahwa tujuan dari kegiatan 

pemberdayaan ini tak lain agar masyarakat dapat mandiri 

dalam  berwirausaha. Dengan adanya pelatihan dan cara 

untuk menumbuhkan keterampilan masyarakat di harapkan 

mampu untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat 

bahwa mereka bisa dan mampu mandiri, meski masih 

terasa sulit untuk sekarang. 

4. Sarana Prasarana 

Karena letak Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah berada 

di pinggir jalan raya membuat tidak adanya lahan untuk 
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parkir jika terdapat jadwal pengajian rutinan bulanan. 

banyaknya jumlah jama’ah yang mengikuti pngajian 

akhirnya terpaksa memarkir kendaraannya di lahan dan 

pekarangan rumah tetangga Majelis Ta’lim dan di 

pinggiran jalan membuat kurang nyamannya serta was was 

terhadap kendaraan masing-masing. 

Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam 

program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-

kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu 

program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua 

kendala yang timbul. Ada faktor-faktor yang relatif mudah 

untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit 

untuk dirubah. 

Dalam faktor penghambat yang relatif mudah dan cepat 

untuk diatasi, misalnya masalah sarana dan prasarana untuk 

parkir jama’ah, pengurus Majelis Ta’lim memang tidak 

menyangka kalau jama’ahnya bisa mencapai dua ribuan dan 

selalu hadir di setiap pengajian rutinan, namun hal-hal kecil 

seperti ini seharusnya dipikirkan terlebih dahulu, langkah awal 

pengurus mengadakan pertemuan khusus untuk membahas 

beberapa hal yang bisa membuat kegiatan di Majelis Ta’lim 

sedikit memiliki masalah, entah dari kegiatan pemberdayaan 

atau kegiatan lain, agar semua bisa berjalan dengan baik. 
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Dengan membeli lahan dan sesegera mungkin membangunkan 

pagar khusus untuk arkir para jama’ah. 

Untuk faktor penghambat yang cukup sulit untuk dirubah, 

misalnya kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. 

Jauhnya letak desa dengan kota Ponorogo membuat 

masyarakat enggan untuk harus selalu kesana. Namun dengan 

adanya internet atau sosial media, harusnya masyarakat sudah 

bisa mengakses informasi apapun disana. Dari smartphone, 

misal tidak atau belum punya smartphone, di desa sudah 

disediakan warnet. Jika faktor utama karena masyarakat yang 

malas, seharusnya Pemerintah Desa memberikan sosialisasi 

terkait dengan masalah desa atau informasi penting yang 

urgent. 

Selain itu, adanya faktor penghambat yang membuat 

masyarakat ketergantungan dengan individu lain, dalam hal ini 

menjadi buruh atau menunggu orang yang membutuhkan 

jasanya cenderung membuat  masyarakat tidak mandiri. 

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, 

diharapkan masyarakat bisa mengambil ilmu dan bisa di 

praktekkan dirumah dengan membuka usaha sendiri. 

Menurut peneliti faktor penghambat yang lumayan sulit 

dihilangkan karena masih adanya masyarakat yang 

menganggap tradisi tidak dapat diubah secara mutlak. 
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Pemerintah Desa khususnya RT atau RW bisa secara berkala 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai inovasi 

atau cara yang seharusnya ditinggalkan atau tidak untuk 

menuju perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Agar 

masyarakat tidak stagnan, lulus sekolah langsung bertani. Hal 

ini bisa merubah masyarakat desa dengan bertani pun bisa 

dilakukan dengan cara modern, atau bisa bersekolah tinggi dan 

bisa mengembangkan desa lebih baik lagi dan sebagainya. 

 

 



 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi pada masyarakat desa Pohijo Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo melalui Majelis Ta’lim Al-

Muthainnah, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola/pola pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat 

desa Pohijo melalui  Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

yaitu pertama, Membangun Kesadaran Ekonomi, 

Masyarakat. Kedua, Penguatan kapasitas. Ketiga, 

Pendayaan, dalam hal ini pengurus memberikan daya dan 

kekuatan kepada target yang disesuaikan dengan kualitas 

kecakapan yang dimiliki masyarakat. Dalam kegiatan 

pemberdayaan ini, menggunakan pendekatan buttom up, di 

mana semua dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat 

sendiri, yakni dengan membangun kesadaran serta dapat 

menumbuhkan motivasi masyarakat dengan melakukan 

sosialisasi, kemudian membangun penguatan kapasitas 
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bagi anggota pemberdaya dari Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah untuk diberikan pelatihan dan 

pendampingan oleh pengurus serta penanggungjawab 

kegiatan itu.  

2. Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat 

desa Pohijo melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edi 

Suharto yaitu Strategi dengan Aras Mezzo. Strategi nyata 

yang dilakukan sebelum kegiatan pemberdayaan yang 

dilakukan melalui Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah yakni 

dengan membuat sistem kelembagaan yang kuat, 

merancang kegiatan ekonomi produktif serta menyiapkan 

bahan pokok yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pemberdayaan. Kemudian strategi yang dilakukan  pada 

waktu pemberdayaan berlangsung yakni dengan 

peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan serta kegiatan 

pendampingan, peningkatan mutu dan frekuensi 

penyuluhan, penguatan kelembagaan, serta penyebaran 

informasi. 

3. Faktor yang mendukung pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di desa Pohijo Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo yang pertama, yaitu tingginya 

partisipasi masyarakat dalam terlibat dan mengikuti 
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berbagai kegiatan di  Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. 

Kedua, kondisi fisik desa, dalam hal ini tanah yang subur 

dan suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tani 

holtikultural. Ketiga, loyalnya jama’ah dan masyarakat 

terhadap Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah. Keempat, 

adanya tuntutan dari jamaah dan anggota pemberdayaan 

untuk mengadakan pelatihan yang menunjang kepada 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Majelis Ta’lim. 

Kelima, letak Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah yang 

strategis serta waktu yang kondisional membuat 

masyarakat nyaman dengan kegiatan pemberdayaan ini. 

Keenam, adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan 

adanya bantuan dana untuk kelancaran kegiatan di Majelis 

Ta’lim Al-Muthmainnah. 

Sedangkan faktor yang menghambat pemberdayaan 

ekonomi masyarakat di desa Pohijo Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo yang pertama, kurangnya hubungan 

dengan masyarakat luar. Menyebabkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat 

menjadi lambat. Kedua, sikap masyarakat yang masih 

mempertahankan tradisi sehingga mengakibatkan 

terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat. Ketiga, 

adanya sifat saling ketergantungan terhadap orang lain 
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sehingga dapat menyebabkan proses “pemandirian” 

masyarakat membutuhkan waktu yang lama. Keempat, 

kurang memadainya sarana dan prasarana secara 

maksimal. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini kepala desa dan kepala 

kecamatan  diharapkan dapat mengoptimalkan peran mitra 

lokal untuk mendukung pelaksanaan program 

pemberdayaan. Dengan adanya peran mitra lokal dapat 

lebih mudah dalam memotivasi dan menggerakkan 

masyarakat. 

2. Sistem pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha secara 

berkelanjutan untuk memonitoring dan mengevaluasi 

secara berkala setiap setahun sekali agar program 

pemberdayaan dapat meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilannya dalam meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Penerapan ekonomi digital atau e-comerce 

melalui pemasaran secara online dengan menfaatkan 

media sosial di kalangan pemberdaya yang dijalankan oleh 

anggota atau pengurus Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

 

Kode : 01/W/14-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Narasumber : Ibu Kalimatul Aliyah, Spd.I 

Jabatan : Pengasuh Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah 

Tanggal Pencatatan : 14 Januari 2020 

Lokasi : KUA Babadan Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Karena mayoritas jama’ah dari Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah adalah perempuan (90%) dan rata-rata adalah 

ibu rumah tangga, maka dari hasil musyawarah dengan 

pengurus Majelis Ta’lim untuk membentuk kegiatan baru 

agar jama’ah bisa lebih produktif dan mandiri. Wacana 

setelah kegiatan pemberdayaan ini berlangsung dan 

membuahkan hasil, Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah akan 

merencanakan lagi kegiatan tambahan yakni Panti Lansia. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

 

Kode : 02/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Bakso dan Pentol Daging 

Narasumber : Bp. Suyanto 

Jabatan : Penanggungjawab Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah pada awalnya hanya 

memutuskan untuk melakukan satu pemberdayaan dahulu, 

yakni pemberdayaan bakso. Dari pemberdayaan bakso, 

pemberdaya sempat mengalami pasang surut dalam 

penjualan karena bakso dinilai terlalu mahal di desa, 

kemudian pemberdaya dan pengurus membuat inovasi baru 

yakni membuat pentol daging yang di nilai lebih ekonomis 

dengan melayani pembelian berapapun. Penjualan pentol 



 

iv 

daging bisa berkembang dan selalu bisa membayar uang 

sewa kios beserta gaji untuk pemberdayanya. Pemberdaya 

bisa dikatakan mandiri karena banyak dari pemberdaya yang 

sudah mendapatkan ilmu dari pembuatan bakso dan pentol 

di Majelis Ta’lim ini membuat mereka memutuskan untuk 

membuka warung dirumah sendiri karena selain mudah 

dalam pembuatan, pentol daging sangat diminati oleh 

masyarakat. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

 

Kode : 03/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Kambing 

Narasumber : Bp. Suyanto 

Jabatan : Penanggungjawab Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Kemudian saya mengusulkan inovasi baru dalam kegiatan 

pemberdayaan selain pembuatan bakso yakni berternak 

kambing. Selain kesibukan saya berada di Majelis Ta’lim 

ini, saya juga memelihara puluhan kambing, jadi mau 

sharing dan mengajari pemberdaya bagaimana berternak 

kambing agar kambing tetap sehat sampai siap jual. 

Pengurus dan pengasuh setuju, kita beli 4 kambing 

berpasangan. Kita rawat sampai melahirkan anak, namun 
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ketika mau melahirkan pemberdaya bingung karena saya 

berada di kota waktu itu, akhirnya mati 1. Belajar dari 

kejadian itu pemberdaya sangat berhati-hati dalam 

memelihara kambing. Alhamdulillah setiap hari raya Idul 

Adha kita sudah bisa menjual kambing untuk berkurban. 
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Kode : 04/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Bawang Merah 

Narasumber : Bp. Suyanto 

Jabatan : Penanggungjawab Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Setelah pemberdayaan bakso dan bawang merah berjalan, 

kita mencoba lagi untuk berinovasi baru yakni mencoba 

bertanam  bawang merah. Awalnya kita membeli 4 kg bibit 

bawang merah siap tanam, kita menyiram, memberi pupuk 

hingga menunggu waktu panen yakni 60 hari, alhamdulillah 

dari 4kg bibit bawang merah dapat menghasilkan 60 kg 

bawang merah siap jual. Berangkat dari sini pemberdaya 

semakin bertambah dan bibit sekali panen semakin banyak. 
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Tingginya Partisipasi masyarakat akan kegiatan 

pemberdayaan ini membuat Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah semakin maju dan berkembang. Banyak 

diantara pemberdaya yang sudah  paham betul bagaimana 

membuat bakso dan pentol, bertanam bawang merah serta 

berternak kambing membuat beberapa pemberdaya memilih 

berjualan sendiri. Dari sini kegiatan pemberdayaan sudah 

mulai memiliki dampak besar bagi masyarakat. 
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Kode : 05/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan 

Kambing 

Narasumber : Ibu Katirah 

Jabatan : Pemberdaya Kambing 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Dengan adanya kegiatan berternak kambing ini, saya dan 

suami bisa dengan baik bagaimana cara berternak dari 

kambing yang mau melahirkan sampai siap dijual., dapat 

pelatihan gratis dan saya bisa mengikutinya terus. Mengikuti 

kegiatan ini membuat saya mempunyai kesibukan dirumah, 

selain menambah ilmu dan keterampilan dalam memelihara 

kambing saya juga dapat penghasilan tambahan dari 

berternak kambing. Syukur alhamdulillah lewat 

pemberdayaan dari Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah ini 
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kami bisa mempunyai pemasukan tambahan. 
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Kode : 06/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan 

Bawang Merah 

Narasumber : Ibu Yem 

Jabatan : Pemberdaya Bawang Merah 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Baru kali ini saya tau bertanam bawang merah itu 

menyenangkan, kami diberi pelatihan dengan baik, dari awal 

sosialisasi hingga pendampingan ke sawah. Alhamdulillah 

panen kita sampai saat ini belum pernah gagal. Dengan 

mengikuti kegiatan ini membuat kami mempunyai 

kesibukan diluar rumah, selain menambah ilmu dan 

keterampilan, kita juga dapat penghasilan tambahan dari 

bertanam bawang merah ini. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

 

Kode : 07/W/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Wawancara : Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan 

Bakso dan Pentol 

Narasumber : Ibu Sri 

Jabatan : Pemberdaya Bakso dan Pentol 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Wawancara: 

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan bakso ini, kami 

dapat meracik sendiri bagaimana membuat bakso dan pentol 

daging yang enak, tentunya dengan bahan ekonomis namun 

bisa laba banyak. Kami mendapat pelatihan sampai praktek 

nya. Awal berjualan bakso kami sedikit mengalami 

penyusutan laba karena bakso dinilai sangat mahal di desa 

ini, awal jual dipatok dengan harga Rp 7000,- per porsi, 

namun bagi masyarakat desa Pohijo dengan Rp 7000,- 

mereka bisa mendapatkan makanan yang lebih 
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mengenyangkan, maka dengan inovasi baru kita membuat 

pentol daging yang di nilai lebih ekonomis dengan melayani 

pembelian berapapun pembeli akan membeli. Alhamdulillah 

kita dapat ilmu banyak dari kegiatan pemberdayaan ini, 

selain itu kami bisa mempunyai pemasukan tambahan. 
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Kode : 01/O/20-01/2020 

Bentuk : Tulisan 

Topik Observasi : Kegiatan Majelis Ta’lim Al-

Muthmainnah dari TPQ untuk anak-

anak hingga kegiatan pemberdayaan 

Narasumber : Bapak Suyanto 

Jabatan : Penanggungjaawab Majelis Ta’lim 

Al-Muthmainnah 

Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2020 

Lokasi : Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah 

Pohijo Sampung Ponorogo 

Deskripsi Hasil Observasi: 

Penulis mendatangi Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah dan 

sekaligus melakukan pengamatan. Hari pertama penulis 

melihat anak-anak sedang proses belajar mengajar al-Qur’an 

dan memaknai kitab. Penulis datang tepat waktu sore jadi 

proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan. Penulis pun 

membuat janji dengan beberapa pemberdaya untuk melihat 

langsung proses pemberdayaan itu. Hari kedua penulis 
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mendatangi lagi Majelis Ta’lim Al-Muthmainnah dan 

melakukan pengamatan kembali. Penulis bertemu beberapa 

pemberdaya untuk bertanya langsung apa kendala dari kegian 

ini. Dalam pemberdayaan kambing kendala terbesar saat ini 

jika kambing stres mereka juga kebingungan, belum lagi jika 

tidak mau makan. Namun semua obat biasa dicampurkan 

dengan makanan atau minuman mereka. Dalam 

pemberdayaan bawang merah kendala terbesar dalam 

pemberdayaan bawang merah biasanya waktu kondisi 

mendung dan identik dingin membuat bawang merah tidak 

bisa kering sepenuhnya, terpaksa mereka menjual dalam 

kondisi basah jadi harga dipasaran turun drastis. Dalam 

pemberdayaan bakso dan pentol daging kendala terbesar 

waktu itu adalah kurang tertariknya masyarakat membeli 

bakso karena dinilai bakso makanan yang tidak 

mengenyangkan dan dibanderol cukup mahal yakni Rp 7.000, 

maka dari itu mereka membuat inovasi baru yakni menjual 

pentol daging karena dipandang lebih murah, masyarakat pun 

bisa membeli nya dengan sesuka hati. 

Refleksi:  
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