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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Istilah Pemberdayaan sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena 

saat ini hal tersebut sudah banyak diwujudkan dalam bentuk program atau 

kegiatan secara institusional maupun oleh lembaga-lembaga non 

pemerintah dengan objek yaitu masyarakat dan merupakan elemen penting 

dalam proses pembangunan dan penyadaran pembangunan terhadap 

kesadaran dan keberdayaan masyarakat. Adapun beragam pengertian 

tentang pemberdayaan, diantaranya menurut Wuradji yang dikutip oleh 

Azis Muslim (2009:3), menyatakan bahwa : 

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang 

dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan 

melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar 

yang dihadapi dan meningkatkan kondidi hidup sesuai dengan 

harapan.  

 

Kemudian, menurut Edi Suharto (2010:60), “Pemberdayaan adalah 

proses dan tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan 

kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, 

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam 

sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 
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kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kehidupannya.Sejalan dengan kutipan di atas, Djohani dalam Anwas 

(2014:49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk 

memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi 

kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi 

keseimbangan”.Sehubungan dengan hal tersebut, Anwas (2014:48-49) 

menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling 

berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan 

kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga 

konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan dengan kekuasaan adalah 

terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, 

tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan 

kemandirian masyarakat.Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan 

masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar 

yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.Slamet 

dalam Anwas (2014:49) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan 

adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya 

sendiri dan memperbaiki kehidupannya”.Selain itu, pemberdayaan 

diartikan pula sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh 

Mardikanto (2013:100) diartikan sebagai : 

Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan 

dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar 
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bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri 

semua stake holders (individu, kelompok, kelembagaan) yang 

terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan 

yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin 

sejatera secar berkelanjutan.  

 

Merujuk dari kutipan tersebut, maka filosofi pemberdayaan dapat 

digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan. Banyak 

kepustakaan tentang falsafah penyuluhan diantaranya falsafah yang sedang 

berkembang yaitu falsafah 3-T yaitu teach, truth, and trust (pendidikan, 

kebenaran, dan kepercayaan/keyakinan). Artinya pemberdayaan merupakan 

pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini, dalam 

konteks pemberdayaan masyarakat dididik untuk menerapkan informasi 

baru yang telah di uji kebenarannya dan telah di yakini memberikan 

manfaat untuk perbaikan kesejahteraan.Selain itu kutipan yang sering 

dikemukakan oleh banyak pihak tentang filosofi atau falsafah 

pemberdayaan yaitu menurut Kesley dan Hearne dalam Mardikanto 

(2013:101)yang menyatakan bahwa : 

Falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya 

pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan 

masyarakat dan bangsanya, karena itu ia mengemukakan bahwa 

Falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk 

membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai 

manusia (helping people to help them selves). 

 

Pada dasarnya pemberdayaanmenyatakan bahwa setiap manusia dan 

masyarakat memiliki otensi yang dapat dikembangkan. Sehingga 

pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan 

motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikiserta 

berupaya untuk mengembangkannya.Winarmi dalam Suryana (2010:18) 
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mengungkapkan bahwa “Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal 

yaitu pengembangan (enabling), memperkuat daya (empowering), dan 

terciptanya kemandirian”.Oleh karena itu, umumnya sasaran dari 

pemberdayaan biasanya masyarakat yang tergolong masih atau belum 

berdaya secara material maupun non material agar dapat mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki hingga masyarakat menjadi 

mandiri.Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses 

perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat 

yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui berbagai 

kegiatan melaui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, 

menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat 

menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 

b. Prinsip Pemberdayaan 

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus 

ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) 

bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target 

capaian. Menurut Mathew dalam Mardikanto (2014:105) “Prinsip adalah 

suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam 

pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh 

Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum 

sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi 

pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun menurut Najiati 
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(2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan 

program pemberdayaan, yaitu : 

1) Prinsip Kesetaraan 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan 

masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan 

antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program 

pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan 

dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, 

pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses 

pembelajaran. 

2) Prinsip Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian 

massyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, 

dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk 

sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses 

pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi 

terhadap pemberdayaan masyarakat. 

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian 

Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan 

kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak 

memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak 

berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan 

sedikit. 
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4) Prinsip Berkelanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang umtuk berkelanjutan, 

sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan disbanding 

masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran 

pendamping akan semakin berkurang  bahkan hilang karena 

masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. 

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagi salah satu system 

pendidikan, menurut Mardikanto (2013:105) pemberdayaan memiliki 

prinsip-prinsip sebagi berikut : 

1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. 

Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami pross belajar 

(baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) 

yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama. 

2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau 

pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasan senang atau tidak 

senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan 

belajar/pemberdayaan di masa mendatang. 

3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan 

kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau 

menghubungkan kegiatannya dalam kegiatan/peristiwa yang lainnya. 
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c. Tujuan Pemberdayaan 

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang  

berbasis pada masyarakat (people centered development). Terkait dengan 

hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan 

mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-

budaya. Menurut Mardikanto (2013: 109), terdapat enam tujuan 

pemberdayaan masyarakat yaitu : 

1) Perbaikan Kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan 

atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 

2) Perbaikan Usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat 

belajar), perbaiakan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan 

diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

3) Perbaiakan Pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan 

bisnis yang dilakukan, dihapkan akan memperbaiki pendapatan yang 

diperoleh termasuk pendapatakan keluarga dan masyarakat. 

4) Perbaikan Lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena 

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas. 

5) Perbaikan Kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 
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6) Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik 

yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya 

kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

d. Tahapan Pemberdayaan 

Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson 

dalam Mardikanto (2013:122), yaitu : 

1) Menumbuhkan  keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan 

memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. 

Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua 

upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh 

perhatian atau simpati dan partisipasi masyarakat. 

2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari 

kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian 

mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya 

perubahan dan perbaikan yang diinginkan. 

3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian 

dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau 

perbaikan keadaan. 

4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang 

telah dirasakan manfaat/perbaikannya 

5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang 

ditunjukan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan 

6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan 
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7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan 

pemberdayaan baru. 

e. Strategi Pemberdayaan 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi 

kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Strategi sering 

diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan 

agar tercapainyasuatu tujuan. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat 

menurut Mardikanto (2013:167) yaitu:  

1) Strategi sebagai suatu rencana 

2) Strategi sebagai kegiatan 

3) Strategi sebagai suatu instrumen 

4) Strategi sebagai sistem 

5) Strategi sebagai pola pikir 

f. Pemberdayaan sebagai Proses Bina Masyarakat 

Upaya pertama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan adalah 

bina manusia, hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan 

pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu untuk proses bina masyarakat yaitu dengan cara 

pembentukan kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama 

dalam suatu ikatan dan terdapat suatu interaksi sosial. 

Menurut Johnson dalam Sarwono (2005 :4-5), mendefinisikan 

kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi melalui 
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tatap muka (face to face interaction), dan masing masing  menyadari 

keberadaan keanggotaannya dalam kelompok, menyadari anggota 

kelompok lainnya, menyadari saling ketergantungan secara positif 

dalam mencapai tujuan bersama. 

 

Disamping itu, dalam ilmu manajemen manusia menempati unsur 

yang paling unik karena selain sebagai salah satu sumber daya, manusia 

juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu 

sendiri.Menurut Mardikanto (2013:114), bina masyarakat merupakan upaya 

yang dilakukan untuk penguatan atau pengembangan kapasitas sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, 

kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan. 

2) Pengembangan kapasitas kelembagaan 

3) Pengembangan kapasitas sistem 

2. Program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera 

(P2WKSS) 

a. Pengertian Keluarga Sejahtera 

Menurut Plato dalam Doriza (2015:3) keluarga adalah unit terkecil 

dari organisme sosial”.Pada umumnya keluarga adalah orang-orang yang 

memiliki ikatan sosial-biologis menggunakan sumber daya secara kolektif 

untuk mencapai tujuan bersama.Sedangkan sejahtera merupakan suatu 

kondisi terpenuhinya keinginan dan kebutuhan individu. 

Menurut BKKBN, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki 
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hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota keluarga 

masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga tidak hanya fokus 

terhadap kemakmuran saja melainkan sejahtera secara keseluruhan baik 

materiil maupun non materiil. 

Pembangunan keluarga sejahtera pada umumnya termasuk kedalam 

upaya pembangunan nasional yang mengarahkan pada terwujudnya 

peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu komponen 

pembangunan nasional.UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa 

pembangunan keluarga sejahtera diarahkanpada pembangunan kualitas 

keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. 

b. Tahapan Keluarga Sejahtera 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya 

berpendapat bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhsn hidup 

spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki 

hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar 

anggota keluarga dengan masyarakat serta lingkungannya. Adapun tahapan 

dari keluarga sejahtera, yaitu sebagai berikut : 

1) Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara 

minimal atau belum seluruhnya terpenuhi. 
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2) Keluarga Sejahtera I 

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara 

minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya 

seperti pendidikan. 

3) Keluarga Sejahtera II 

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya  dan 

kebutuhan sosial psikologi tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung. 

4) Keluarga Sejahtera III 

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial 

psikologinya, dan pengembangan akan tetapi belum bisa memberikan 

sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya 

belum terpenuhi. 

5) Keluarga Sejahtera III Plus 

Keluarga yang sudah dapat memenuhi segala aspek, atau dapat disebut 

juga keluarga sejahtera menengah. 

c. Gambaran Umum Program P2WKSS 

P2WKSS merupakan program peningkatan perempuan yang 

mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara 

terkoordinasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 

guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas yang dilandasi Hukum 

Undang-Undang no. 25 Tahun 2000 "laki-laki dan perempuan memiliki 

peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola 
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pembangunan".Impres no. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender 

.Kep.Meneg PP No. 41/Kep/Meneg.PP/viii/2007 tanggal 31 agustus 2007 

tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu P2WKSS. Dan surat 

Gubernur Jawa Barat Nomor 260/1501/BPMD/2005 tanggal 24 maret 2005 

tentang petunjuk pelaksanaan program terpadu P2WKSS. Tujuannya terbagi 

kedalam dua tujuan,yakni : 

1) Tujuan Umum : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam 

kesejahteraan keluarga di Jawa Barat 

2) Tujuan Khusus : 

a) Meningkatnya peran kader P2WKSS dalam 

peningkatankesejahteraan keluarga (pendidikan, kesehatan dan 

pendapatan) 

b) Meningkatnya keperdulian SKPD dalam program P2WKSS 

Selain dari dua tujuan di atas adapun tujuan program P2WKSS dari 

setiap program, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan status kesehatan dan pendidikan perempuan 

2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha 

ekonomi produktif 

3) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan 

hidup 

4) Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat 

5) Meningkatkan wawasan kebangsaan 
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Sasaran dari kegiatan ini adalah Perempuan yang berusia 15–64 

tahun dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah atau yang masuk 

dalam kategori keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan sejahtera tahap 1 

dari 100 KK binaan yang berasal dari Desa/Kelurahan yang rawan sosial 

ekonomi, kesehatan dan pendidikan atas usul Bupati/Walikota dan 

ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat. 

Pelaksanaan pendataan awal dan evaluasi data yang diperlukan 

untuk komponen/aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah data di 

Rw atau dusun tempat berdomisili 100 KK binaan bukan data di 1 desa/ 

kelurahan kecuali untuk data umum. Kemudian, data awal dari setiap 

desa/kelurahan lokasi binaan baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi 

maupun umum serta data 100 KK binaan harus disusun secara konkrit/riil 

dan didukung administrasi yang lengkap, sehingga dapat diketahui potensi 

sumber daya serta permasalahan yang dihadapi sebagai upaya 

mengoptimalkan pelaksanaan program terpadu P2WKSS. Adapun dasar 

pelaksanaan yang dipakai dalam pelaksanaan program P2WKSS di Kota 

Tasikmalaya, yaitu : 

1) Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 476/Kep.30-

DPPKBP3A/2018 tentang Penunjukkan Kelurahan Purbaratu 

Kecamatan Purbaratu Sebagai Kelurahan Binaan Program Terpadu 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera 

(P2WKSS)  Tingkat  Kota Tasikmalaya Tahun 2018. 
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2) Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 

Nomor : 476/Kep.008-DPPKBP3A/2018 tentang Penunjukkan 

Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Sebagai Kelurahan Binaan 

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 

Sejahtera ( P2WKSS ) Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2018. 

3) Keputusan Camat Purbaratu Nomor : 476/Kep.06/Kec/2018 tentang 

Penunjukkan Kelurahan Purbaratu sebagai Kelurahan Binaan Program 

Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2018. 

4) Keputusan Lurah Sukajaya Nomor : 400/Kep.27/Kel/2018, tentang 

Penunjukkan RW 06 Kampung Purbasari Kelurahan Purbaratu  

Kecamatan Purbaratu sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu 

P2WKSS tingkat kota tasikmalaya tahun 2018. 

Adapun program pokok P2WKSS yang dilaksanakan oleh 

DPPKBP3A kota Tasikmalaya di desa Purbasari yaitu penghayatan dan 

pengamalan  pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan 

tata laksana dalam rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, 

pengembangan kehidupan  berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan 

perencanaan sehat. 

d. Pelatihan Tata Boga 

Seorang individu yang memiliki kemampuan kerja yang baik akan 

memudahkannya dalam mempercepat pencapaian tujuan pekerjaan yang 

dilakukannya. Sehingga perlu adanya suatu keterampilan kerja yang 
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diperlukan dalam tambahan kemampuan guna pelaksanaan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya di suatu pekerjaan.Keterampilan adalah perilaku 

yang terkait dengan tugas, yang bisa dikuasai melalui pembelajaran, dan 

bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan bantuan orang lain. Keterampilan 

merujuk pada kemampuan sesorang  untuk melakukan suatu kegiatan. 

Adapun menurut Sudarmanto (2009:60), “keterampilan bisa digunakan 

untuk mengendalikan perilaku”. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 

peningkatan kompetensi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki yaitu 

dengan cara pelatihan.  

Pelatihan merupakan terjemahan dari kata training dalam bahasa 

Ingris.Secara harfiah kata tersebut berarti member pelajaran dan praktik, 

menjadikan berkembang ke arah yang dikehendaki, persiapan, dan praktik. 

Menurut Simamora (Kamil, 2012:4) “mengartikan pelatihan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dirancang  untuk meningkatkan keahlian-

keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang 

individu”. Sementara dalam instruksi Presiden No.15 tahun 1974 (Kamil, 

2012:4) pengertian pelatihan adalah sebagai berikut : 

Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar 

sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, 

dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik 

daripada teori. 

 

Sedangkan menurut Gilleisol (2001:235), tata boga adalah “seni atau 

ilmu akan makanan yang baik (good eating)”.Dari pendapat tersebut dapat 

kita perluas bahwa tata boga merupakan seni mengolah makanan yang 
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meliputi seluruh ruang lingkup makanan, mulai dari tahap persiapan, 

prngolahan sampai dengan tahapan menghidangkan makanan baik bersifat 

tradisional maupun modern. Kelompok tata boga adalah suatu kumpulan 

manusia yang memiliki motif yang sama dalam bidang tata boga. Sehingga, 

pelatihan tata boga merupakan upaya peningkatan keterampilan bidang tata 

boga diluar sistem pendidikan pada umumnya. Pelatihan ini bertujuan tidak 

hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan 

untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki individu. 

Adapun komponen-komponen pelatihan sebagai suatu system secara 

luas menurut Sudjana (Kamil, 2012:20-21), yaitu sebagai berikut : 

1) Masukan Sarana (instrument input),yang meliputi keseluruhan sumber 

dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar. Masukan sarana dalam 

pelatihan ini mencakup kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, 

fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan dan pengelola pelatihan. 

2) Masukan Mentah (raw input),yaitu peserta pelatihan dengan berbagai 

karakteristiknya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, jenis 

kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang sosial budaya, 

latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajarnya. 

3) Masukan Lingkungan (environment input),yaitu faktor yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti lokasi pelatihan. 

4) Proses (process),merupakan kegiatan interaksi edukatif yang terjadi 

dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan 

warga belajar peserta pelatihan. 
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5) Keluaran (output),yaitu lulusan yang mengalami proses pembelajaran 

pelatihan. 

6) Masukan Lain (other input),yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan, 

seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi sosial budaya 

yang berkembang. 

7) Pengaruh (impact),yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi peningkatan taraf hidup, 

kegiatan membelajarkan orang lain lebih lanjut, dan peningkatan 

partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pelatihan, program pelatihan dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan peserta pelatihan.Program pelatihan ini harus berisi 

aktivitas-aktivitas dan pengalaman belajar yang mampu memenuhi sasaran 

pelatihan yang telah ditetapkan. 

3. Ekonomi Keluarga 

a. Kajian Ekonomi Keluarga 

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam 

memilih dan menciptakan kemakmuran.Inti masalah ekonomi adalah 

adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan hal tersebut 

sangat berdampak terhadap segalanya baik perekonomian suatu Negara 

hingga masyarakatnya yang memiliki masalah pada ekonomi 

keluarganya.Masalah utama dalam kajian ekonomi keluarga adalah 

kelangkaan, kondisi yang terjadi akibat keluarga tidak memiliki sumber 
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daya yang cukup untuk menghasilkan segala sesuatu yang seharusnya 

dimiliki keluarga. Sehingga suatu keluarga dituntut untuk dapat 

menjalankan kegiatan untuk memperoleh suatu kemakmuran individu 

dengan cara yang efektif dan efesien untuk mencapai hal yang menjadi 

tujuan secara optimal atau maksimal. 

Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada 

unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, 

misalnya perusahaan dan Negara. Adapun teori yang berkaitan dengan hal 

tersebut dikemukakan oleh Doriza (2015:1) yang menyatakan bahwa 

“kajian ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga 

menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa”. Pada dasarnya kajian 

ekonomi keluarga akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan 

keluarga. Kebutuhan adalah kebutuhan pokok untuk bertahan hidup 

termasuk sandang, papan, dan pangan. Sedangkan keinginan adalah cara 

untuk mengekspresikan kebutuhan. 

Dalam kaitannya dengan itu, kajian ekonomi keluarga akan 

difokuskan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk 

mencapai kesejahteraan. Upaya yang dilakukan suatu keluarga untuk 

peningkatan ekonomi yaitu dengan meningkatkan produktivitas dari 

ekonomi itu sendiri. Produktivitas merupakan kata yang sangat popular 

dalam manajemen akan tetapi tidak mudah untuk di definisikan. Konsep 

produktivitas dan produksi sering kali tidak tepat dipertukarkan, padahal 
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produktivitas itu bukanlah produksi, prestasi, jasa, ataupun hasil.Produksi, 

jasa, prestasi, dan hasil merupakan komponen-komponen upaya 

produktivitas, tetapi bukan istilah yang ekuivalen. 

Orang kebanyakan selalu mengaitkan konsep produktivitas dengan 

produksi dan pempabrikan karena kedua konsep tersebut paling tampak, 

terasa, dan terukur.Namun, pada hakikatnya produktivitas meliputi sikap 

yang senantiasa memiliki pandangan bahwa metode kerja hari ini harus 

lebih baik lagi daripada hari kemarin, dan hasil yang dapat diraih harus 

lebih banyak atau optimal.George Kuper dalam Suwarto (2009:91), 

menganggap produktivitas itu sebagai perpaduan antara efektivitas dan 

efesiensi.Karena itu produktivitas dapat di artikan sebagai ukuran sampai 

sejauh mana sumber daya disertakan dan dipadukan dalam organisasi dan 

digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

b. Pemenuhan Kebutuhan 

Kesejahteraan keluarga erat kaitannya dengan perekonomi 

keluarga, hal tersebut di karenakan ekonomi keluarga dapat diukur dari 

pemenuhan input keluarga khususnya pemenuhan materi. Pengukuran 

kesejahteraan material relatif mudah menyangkut pada pemenuhan 

keluarga karena pemenuhan tersebut masih berkaitan dengan materi, baik 

sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya yang dapat diukur dengan 

materi. Menurut Sunarti (214:2006) secara umum kesejahteraan ekonomi 

keluarga diartikan sebagai “tingkat terpenuhinya input secara financial oleh 

keluarga”. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilat investasi, 



33 
 

maupun pengeluaran. Sejalan dengan pendapat tersebut Park (Sunarti, 

214:2006) mengemukakan bahwa “kesejahteraan ekonomi keluarga 

biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan/tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang diperoleh oleh rumah tangga”.  

Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebutuhan dasar 

manusia. Secara sederhana seseorang atau keluarga dikatakan sejahtera 

apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun pemenuhan dasar 

manusia menurut BKKBN (2018) yang menyatakan bahwa pemenuhan 

kebutuhan dasar keluarga  memiliki  beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 

a) Kebutuhan Dasar Keluarga, yaitu kebutuhan materil mendasar yang 

diperlukan seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. 

b) Kebutuhan Psikologis, yaitu kebutuhan yang menyangkut jiwa/emosi 

dan kepuasan hidup seperti kebutuhan spiritual dan rasa senang. 

c) Kebutuhan Pengembangan, yaitu kebutuhan akan pengetahuan yang 

berfungsi dalam pengembangan diri ataupun aturan lingkungan 

keluarga. 

d) Kebutuhan Aktualisasi Diri, yaitu kebutuhan akan pengakuan orang 

lain yang berkaitan dengan eksistensi diri. 

Adapun pendapat Maslow (Sunarti, 217-218:2006) yang menyatakan 

bahwa terdapat hirarki kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan esteem, dan 

kebutuhan aktualisasi diri. 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hirarki Kebutuhan Maslow 

Pada tingkat pertama, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling 

mendasar yang lebih banyak berkaitan dengan aspek pangan, gizi dan 

kesehatan. Tingkatan kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. 

Ketika kebutuhan fisiologis sebagian besar telah terpenuhi, kebutuhan 

tingkat kedua akan menuntut untuk dipenuhi. Seseorang akan meningkatkan 

ketertarikan terhadap lingkungan yang aman dan stabil, juga kebutuhan akan 

perlindungan. Jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka seorang 

individu akan meningkatkan kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang, 

hubungan harmonis, pertemanan dan persahabatan. Tingkatan keempat 

adalah Kebutuhan esteem. Maslow mencatat dua jenis kebutuhan yaitu 

esteem rendah dan tinggi. Esteem tingkat rendah termasuk kebutuhan 

dihormati orang lain, kebutuhan terhadap status, kemashuran, kemuliaan, 

pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan kekuasaan. 
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Esteem tingkat tinggi melibatkan kebutuhan bagi harga diri, termasuk 

perasaan percaya diri, kompetensi, prestasi, keunggulan, kemandirian, dan 

kebebasan. Tingkatan kebutuhan teratas menurut Maslow adalah kebutuhan 

aktualisasi diri (self actualization) dan seringkali juga digunakan istilah 

pertumbuhan motivasi diri (growth motivation). Empat tingkatan kebutuhan 

sebelumnya secara esensial dapat dikategorikan sebagai kebutuuhan untuk 

bertahan (survival needs). 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Felisianus Andreas Juandri, Universitas 

Pasundan (2016) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Program Peningkatan 

Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage 

Kota Bandung”. Dalam Penelitiannya menjelaskan tentang pengaruh program 

P2WKSS terhadap pemenuhan kebutuhan dasar  wanita anggota usaha ekonomi 

produktif sebanyak 40 orang. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya yaitu 

adanya pengaruh yang positif program P2WKSS terhadap pemenuhan 

kebutuhan dasar wanita. 

2. Penelitian yang dilaksanakan Heskiela Adhi Wibowo dan Fransisca Winarni, 

Universitas Negeri Yogyakarta (2017) dengan judul “Dampak Program 

P2WKSS Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Keparakan, 

Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta”. Dalam penelitiannya menjelaskan 

adanya perubahan pada pendapatan anggota program P2WKSS yang biasanya 
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dalam besaran jumlah peningkatan pendapatan yang relative kecil, rata-rata 

bertambah 35 % dari penghasilan sebelumnya. 

3. Penelitian yang dilaksanakan Eby F. Ginting,Universitas Sumatera Utara (2017) 

dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran 

Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT-P2WKSS) Di Kelurahan 

Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”. Dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa Program P2WKSS memberikan peningkatan ekonomi, 

kesehatan ekonomi dan pendidikan keluarga pada warga binaannya tetapi 

program ini perlu perbaikan untuk pendataan penerima bantuan agar lebih 

selektif sehingga program tersebut dapat benar-benar bermanfaat. 

C. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti 

yang harus dirumuskan secara jelas.Sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh 

peneliti yang berfungsi sebagai hal yang digunakan untuk tempat berpijak bagi 

peneliti didalam melaksanakan penelitiannya. Anggapan dasar yang bisa peneliti 

uraikan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh Program dengan program Peningkata Peran Wanita Menuju 

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), terhadap pemenuhan kebutuhan dasar 

wanita, 

2. Adanya peningkatan pendapatan yang cukup pada anggota program P2WKSS. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara suatu masalah 

yang harus di uji kebenarannya.Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyono 

(2012:64) yang menyebutkan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan 

dalam kalimat pertanyaan”.Dalam mengukur taraf ketepatan dalam sebuah hipotesis 

sangat tergantung pada taraf kebenaran dan ketepatan landasan teoritis. 

Berlandaskan variabel dan landasan teori yang ada dalam penelitian ini, maka 

hipotesis yang dapat diajukan adalah “Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada 

program peningkatan peran wanita menuju keluarga sejahtera terhadap peningkatan 

ekonomi keluarga”. 

 


