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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarBelakangPenelitian 

Menghadapi era globalisasi, negara-negara di dunia dituntut untuk 

melakukanperubahankearah yang lebih baik untuk memajukan bangsa, tidak 

terkecuali Negara Indonesia. Berbagai program pembangunan yang dilakukan 

Indonesia senyatanya belum mampu meningkatkan kesejahteran masyarakat 

secara signifikan.Sejatinya amanat UUD 1945 asal 34 menyatakan bahwa negara 

menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya dan memberdayakan 

masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan.Salah satu fenomena yang kasat 

mata adalah masalah kemiskinan sebagai tolak ukur pembangunan.Pada 

kontekstatakehidupanyangsesuaidenganharkatdanmartabatkemanusiaan 

memerangikemiskinantidakhanyasekedarmembagiuangtanpakerjadanproduksi 

(atau bagiwargamiskinyang 

masihpontesialtetapihanyasekedarmengharapkanbantuan) tidak 

memilikidampakpertumbuhanekonomiapapun. 

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang dirilis pada bulan Juli 

2014 menunjukan bahwa persentasependuduk miskinyang tinggal di daerah  

perkotaanpada bulan September2014 terhadappendudukmiskinJawa 

Baratadalahsebesar60,25persen, lebih besar dibanding presentase penduduk 

miskin yang tinggaldi daerahpedesaanyaitu sebesar39,75persen. 

Sedangkangariskemiskinan di JawaBaratbulanMaret2014sebesarRp. 285.013,-

ataumengalamipeningkatan sebesar 2,96 persendibandingkandengangaris 

kemiskinanbulanSeptember 2013(Rp.276.825,-

).UntukdaerahperkotaangariskemiskinanbulanMaret2014sebesarRp.288.742,-

ataunaik2,69 persen  dari kondisi September 2013 (Rp.  281.189,-). Garis 

kemiskinan  di daerah perdesaan mengalami peningkatan  yang lebih tinggi yaitu 

3,50 persen menjadi  sebesar  Rp. 277.645,- dibandingkandengankondisiSeptember 

2013 yaitusebesarRp. 268.251,-. (BRS BPS Provinsi Jawa Barat, 2015, hlm. 2-3). 
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Data diatas menunjukan bahwa kondisi empirik baik dalam skala nasional 

dan regional Provinsi Jawa Barat masih banyak terungkap permasahan-

permasalahan sosial yang bersentuhan dengan pengembangan kapasitas individu 

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan 

nasional bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku 

dalam pembangunan. Manusia sebagai pelaku pembangunan dituntut untuk 

memiliki kemampuan, keterampilan dan kecakapan dalam berbagai hal kegiatan, 

sehingga target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

Berkaitan dengan hal tersebut, sumber daya manusia yang berkualitas, 

berkompeten, kreatif dan inovatif dan produktif sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi tantangan masa depan. Sumber daya manusia yang kreatif akan 

menghasilkan ide-ide baru dalam meningkatkan daya saingnya di era globalisasi. 

Selain itu, sumber daya manusia yang produktifmempunyai sikap mental yang 

selalu berpandangan jauh kedepan. Sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global dan itu 

akan terwujud,salah satunya melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.  

Berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

salah satunya yaitu dengan Program 

NasionalPemberdayaanMasyarakatMandiriPerkotaan(PNPM MandiriPerkotaan). 

Program ini merupakankelanjutandari ProgramPenanggulanganKemiskinan 

Perkotaan(P2KP)yang telahdilaksanakansejaktahun1999,sebagaisuatuupaya 

pemerintahmembangun perilaku produktif masyarakat kotauntuk mencapai 

kemandiriandanpemerintah daerah 

dalammenanggulangikemiskinansecaraberkelanjutan.Programini berupaya 

menyiapkanlandasankemandirianmasyarakatberupa lembagakepemimpinan 

masyarakatyang representatif,mengakardan kondusifbagi perkembanganmodal 

sosial(socialcapital)masyarakatdi masamendatangsertamenyiapkanprogram 

masyarakat jangkamenengah dalampenanggulangan kemiskinan 

yangmenjadipengikatdalamkemitraanmasyarakatdenganpemerintahdaerahdankelo

mpok pedulisetempat(DepartemenPekerjaanUmum,2008). 
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Salah satuagenda penting di  tingkat masyarakat terkait pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perkotaanadalah kegiatanpengembangankapasitasindvidu 

masyarakat dalam kelompok-kelompok,padatataranpelaksanaandi 

masyarakatkegiatanpengembangan 

kapasitastersebutmeliputiprosessosialisasi,pelatihandan pelaksanaansiklus 

pemberdayaan. Dalamimplementasinya ketiga kegiatantersebut harus  berjalan 

terusdanberkesinambungan karenayangdiharapkandaripemberdayaan adalah 

pembiasaanmasyarakatdalampembangunanyang partisipatifdan peranserta 

masyarakatdapatmenjadibudayadalamkehidupansehari-harinya. 

Program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program yang 

berlandasakan pada pembangunan partisipatif.Pembangunan partisipatif  

merupakan pendekatan pembangunanyangsesuai denganhakikat otonomidaerah 

yang meletakkanlandasanpembangunanyang 

tumbuhberkembangdarimasyarakat,diselenggarakan secarasadardanmandiri oleh 

masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi,2005 

hlm.87).  Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut,diharapkan 

semuaelemenmasyarakat  dapatsecarabersama-sama berpartisipasi dengan cara 

mencurahkan   pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna 

memenuhikebutuhannyasendiri. 

Pembangunan partisipatif erat  kaitannya dengan pemberdayaan 

masyarakat,  dimana  pada   pembangunan  partisipatif  diperlukan  upaya  dan 

langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna  memperkuat 

kelembagaan masyarakat agar  mereka mampu mewujudkan kemajuan, 

kemandirian,dan kesejahteraandalamsuasanakeadilanyangberkelanjutanuntuk 

meningkatkan  harkat  dan  martabatnya  serta  mampu  melepaskan  diri   dari 

perangkapkemiskinandan keterbelakangan.Upayatersebutmerupakansalahsatu 

wujudnyatadari pemberdayaanmasyarakat (Sumaryadi,2005 hlm.111). 

Pendapat Kindervatter (1979) hlm. 62) mengemukakan bahwa “People 

gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political 

forces in oerder to improve their standing in society”.Pemberdayaan adalah 

tercapainya kemampuan sesorang untuk memahami dan mengontrol kekuatan-
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kekuatan sosial, ekonomi dan atau politik yang mungkin diperankannya 

sehingga dapat memperbaiki kedudukannya (status) dan peranannya (role) 

dalam masyarakat.  

Dalam makna ini, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan 

potensi dan kemampuan manusia berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan untuk bereksistensi diri dan pada gilirannya dapat berpartisispasi 

serta memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Faktor yang menentukan 

dalam proses pemberdayaan adalah pada tahap pengembangan kesadaran diri 

dan potensi diri yang dimiliki, sehingga dapat siap untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan. Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan rasa 

percaya diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Apabila rasa 

kesadaran sudah dimiliki maka langkah selanjutnya adalah menumbuhkan 

keyakinan dalam diri untuk tindakan, belajar dan keterampilan yang 

dibutuhkannya untuk kehidupannya. (Kindervatter, 1979, hlm. 62). 

Data empirik di wilayah Provinsi Jawa Barat (JABAR) mengenai 

kontribusi penyelenggaraan Program PNPM Mandiri Perkotaan terhadap masalah 

sosial kemiskinan dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan 

(Kadiskimrum)JABAR, Eddy M. Nasution bahwa:   

Dalam rentan tahun 2008-2012 telah terjadi penurunan jumlah warga miskin 

di lokasi sasaran PNPM Perkotaan Provinsi Jabar sebesar 5%. Kadiskimrum 

Jabar Eddy M Nasution mengatakan data keberhasilan itu didukung data 

BPS Jabar yang menunjukan terjadinya penurunan 2,92%.  "Penurunan ini 

merupakan hanya kontribusi dari program PNPM saja,". (Berita harian 

Online Bisnis.com, 29/07/2012, diakses pada tanggal 20 Januari 2015) 

Merujuk pada data diatas, menunjukan bahwa program PNPM Mandiri telah 

memberikan kontribusi yang baik terhadap penurunan jumlah kemiskinan 

khusunya di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian program PNPM Mandiri 

perkotaan harus terus dijalankan tentunya dengan penyempurnaa ke arah yang 

lebih baik lagi. Wilayahstudidalampenelitianini adalahKecamatan 

UjungberungKotaBandung.Kecamatan Ujungberung adalahsalahsatudaerahyang 

menerima programpemberdayaanmasyarakatyaituPNPMMandiri Perkotaanyang 
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pelaksanaannyatelah dimulaipada tahun2009dan masihberjalan 

sampaipenelitianini dilaksanakan. 

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada pada program PNPM 

Mandiri Perkotaan dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil di 

masyarakat yang disebut dengan nama kelompok swadaya masyarakat (KSM). 

StrategiintervensiPNPM Mandiri Perkotaanuntuk mendorongterjadinyaproses 

transformasisosialdi 

masyarakat,darikondisimasyarakatyangtidakberdayamenjadi berdaya,mandiridan 

padaakhirnyamenujumadani,dilakukanmelalui prosessaling belajar bukanhanya 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi juga agarbisa 

berbaginilai-nilaipositif.Pengalamanmembuktikankelompokyangkuat adalah 

kelompok yang bisa menumbuhkan rasa saling percaya di  antara anggota 

dengan didasari oleh keterbukaan,   rasa saling menghargai,   kesetaraan,   

keadilan, kejujurandannilai-nilaipositiflainnya.Dengandemikiankelompokini 

mempunyaifungsi sebagai media belajaruntukterjadinyaperubahansosial dalam 

membangunparadigma- paradigmabarudalampenanggulangankemiskinandan 

peningkatankesejahteraan masyarakat miskin,  sertamengembangkan 

danmempraktekkan nilai-nilai  positifyang 

menjadidasarpenumbuhanmodalsosial.(Juknis Pengembangan KSM, 2014, hlm. 

2) 

Dalamkehidupansehari-harimasyarakat senantiasa dihadapkan 

padaberbagaipersoalan,dimana tidak setiap persoalandapat diselesaikansecara 

individu,acapkalijustrucukupbanyak persoalan yang perludiselesaikan secara    

bersama-sama.Ketikapersoalan diselesaikan denganbanyakorang,dimungkinkan 

munculbanyakgagasan,sehingga akan banyakalternatif pemecahan. Hal 

inisejalan dengan pemikiran bahwa pada dasarnya  warga  masyarakat  

mempunyai  niat   baik   untuk  membantu  sesamanya, sehingga  masalah  yang  

dihadapi  oleh   orang-per-orang  akan  dirasakan  sebagai persoalan bersama. Di  

samping itu,  pada dasarnya setiap orang juga mempunyai motivasi, pengalaman, 

serta  potensi-potensi yang  beragam, yang  pada  umumnya belumdigalidan 

dimanfaatkansecaramaksimal.Jikahal tersebutdihimpundalamsuatu 



6 
 

 

 
Muhammad Irfan Hilmi, 2015 
PENGARUH KUALITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL, MOTIVASI BERPRESTASI DAN 
KREATIVITAS TERHADAP PERILAKU PRODUKTIF ANGGOTA  
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

ikatankelompok,makaakanmenjadikekuatanbesaryangbisa digunakandalam 

memecahkanmasalah-masalahyangdihadapioleh masyarakat. (Juknis 

Pengembangan KSM, 2014, hlm. 4) 

KelompokSwadayaMasyarakat (KSM)difokuskanuntuk 

meningkatkankesejahteraanmasyarakatmiskin denganmengatasi 

berbagaipermasalahankemiskinanyangmenyangkutsaranadan prasaranadasar, 

pengembangansumberdayamanusiasertapengembanganekonomi.PosisiKSMdala

mPNPMMandiriPerkotaan adalah sebagaipelaku 

langsungdalampelaksanaankegiatanpenanggulangan 

kemiskinan.Anggotamasyarakatyang tergabungdalamKSM tidakhanyauntuk 

meningkatkanwawasantentangprinsipdannilaiPNPMMandiriPerkotaan,akantetap

i juga menerapkannya dalamkehidupan sehari-hari.Melaluiinteraksi antara 

sesama anggota KSM, sangatmemungkinkan untuksaling mencerdaskan, 

sehingga tumbuh nilai-nilai baru,carapandang, caramenyelesaikan masalah 

maupun caramemahami 

realitasyangdapatmempengaruhipeningkatankualitashidup.Sepertidiketahuidi 

PNPMPerkotaanterdapattahapanpembelajaranpembangunan 

masyarakat.Tahapantersebutterdiridarimasyarattidakberdaya, 

berdaya,mandiridan 

menujumadani.Masyarakatberstatusmasyarakatberdayamempunyaiempat aspek 

pembelajaran,yaitu1) belajarmengubahcarapandang,2) membangunlembagayang 

dipercaya  untukpenanggulangan kemiskinan, 3)menyusun program  

penanggulangan kemiskinan,4) melaksanakankegiatanTridaya.(Juknis 

Pengembangan KSM, 2014, hlm. 5) 

Salah satu Program Tridaya adalah program ekonomi yang dilaksanakandi 

masing-masing kelurahan/desa.Pada program ekonomi, bentuk kegiatannya 

adalah ekonomi bergulir (pinjaman lunak) yang secara umum sasarannya adalah 

warga miskin yang karakteristiknya memiliki usaha kecil menengah atau pelaku 

usaha sektor informal.Kegiatan ekonomi bergulir ini sangat membantu ekonomi 

masyarakat dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, khususnya peningkatan 

pendapatan. 
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Kegiatan Kelompok bidang ekonomi bertujuan untuk membangun perilaku 

masyarakat agar lebih produktif melalui kegiataan-kegiatan yang berbasiskan 

kelompok. Secara alamiah manusiaadalah 

makhlukyangberhadapandengandiripribadinya dan denganlingkungansekitarnya. 

Antara manusia denganlingkungan sekitar terdapat relasitimbal balik yang amat 

erat.Pada relasi timbal balikini menentukan 

danditentukanhakikatkemanusiaan.Jadi,dapatdikatakanbahwa pribadi 

manusiahanyadapatberkembang apabila berada didalam kelompok sosial. 

Sebagaimakhluksosialmanusia selalumengadakaninteraksidengan manusia 

lainuntukmelakukanaktivitas-aktivitasdalamkehidupannya. 

Kelompok swadaya masyarakatbukanlahsemata-matasebagai 

kelompokpeminjamatau yangberorientasipadakegiatanekonomi,atau kegiatan 

infrastrukturmelainkankelompokpemberdayaan.Dalamhal ini,bisadikatakanKSM 

merupakanwadahbagi tumbuhnyarasa percayadiri, semangatkemandirian,saling 

kepercayaansosial,rasakebersamaandanlain-lain.Darisisilain,KSM  

dapatjugamenjadi salahsatuwadah pertukaran informasi, tukar 

pengalaman,peningkatanwawasan,pembahasanmasalahkemasyarakatan baik 

yang berhubungandengankesejahteraanmaupunberkaitandenganpengambilan 

keputusan/kebijakanpublik. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terungkap beberapa fenomena yang 

masih banyak terjadi di dalam kelompok-kelompok KSM yang menghambat 

dinamika kelompok-kelompok swadaya yang dibangun dalam memberdayakan 

potensi yang ada di masyarakat, diantaranya, pertama, kurangnya inisiatif dari 

anggota kelompok untuk mengembangkan usaha baik dalam melakukan 

kerjasama dengan pihak lain, kelompok dan anggota lain dalam mengatasai 

hambatan dan kesulitan usaha.kedua, kegiatan kelompok masih belum dapat 

terkoordinasi oleh ketua kelompok KSM, cenderung anggota kelompok 

bergerak secara individualdan kegiatan diskusi masih dilakukan secara 

insidental ketika ada maksud tertentu yaitu ketika akan mengajukan dana 

pinjaman dan angsuran dana pinjaman. ketiga,kreativitas belum optimal sesuai 

harapan, dana bergulir yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat 
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dimaksudkan untuk menumbuhkan kreativitas dalam mengembangkan usaha 

anggota kelompok, namun hanya beberapa anggota kelompok yang 

memproduksi sendiri barang/produk dari usaha yang mereka tekuni.  

Memperhatikan fenomena diatas, perubahan-perubahanyang 

terjadididalamkelompokdipengaruhioleh aktivitasatautindakkomunikasiyang 

berlangsung didalamkelompokitu sendiri,dimana 

setiaptindakkomunikasidanperilakuanggotaakan 

berpengaruhpadaperubahanpendapatdansikapyang padaakhirnyaakan 

membentukpartisipasi.Selainitu,didalamkelompoksetiapanggotaakanberintegrasida

nbekerjasamadalamrangkamencapaitujuanbersama. 

Denganadanyatujuan tersebut akan mengikat seluruh 

anggotakelompokmenjadi suatu kesatuan dan akan menyebabkan kelompok 

menjadifungsional,oleh karenaitu dapat dilihat arti 

pentingnyakajianterhadapefektivitas komunikasi interpesonalyang 

akanmenentukan perilakuanggota-anggota kelompok dalambertindak atau 

berpartisipasidalamkegiatan-kegiatan demitercapainya tujuan bersamayang 

merupakan tujuan kelompok. Tercapainyatujuan kelompok akan sangatditentukan 

oleh tindakan atau kegiatan-kegiatanyang dilakukan  oleh   kelompok  yang   

merupakan  perwujudan  dari  perilaku 

kelompoksebagaisuatukesatuandanperilakuanggota-anggota kelompok tersebut. 

Komunikasi interpersonalyang efektif,akan dapat memberikan peluang 

sebesar-besarnya kepadaanggota untukbekerjasama danberpartisipasidalam 

kegiatankelompok.Efektivitaskomunikasiinterpersonaldapattercapaiapabila 

faktor-faktor yang mempengaruhinyasaling mendukung.Efektivitas 

komunikasiinterpersonalsangatdibutuhkankarena denganitudapatmenumbuhkan 

partisipasianggotasehingga dapatmenjalankanfungsinya denganbaikserta 

dapatmemberikanmanfaatbagianggota kelompokpada khususnyadan 

masyarakatluaspadaumumnya.Faktor-faktoryang mempengaruhiefektivitas 

komunikasiinterpersonalantara lainketerbukaan,empati,sikapmendukung, sikap 

positif, dan kesetaraan (Devito, 1997, hlm. 259-264) 
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Berhubungan dengan perilaku produktif, perilaku produktif dalam 

penelitian ini mengacu pada pengertian dimana sesorang yang produktif selalu 

memiliki orientasi kepada mutu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan 

datang. Menurut Gilmore dalam Sedarmayanti, 2004 hlm 69) perilaku produktif 

adalah  

“kontribusi positif dari seseorang terhadap lingkungan diman ia berada. 

Dengan adanya tindakan yang konstruktif, imaginative, kreatif dari 

individu dalam suatu organisasi maka diharapkan produktivitas 

meningkat. Sikap mental produktif yang harus dimiliki seseorang adalah: 

(1) motivatif, (2) disiplin, (3) kreatif, (4) inovaif, (5) dinamis, (6) 

profesional, (7) proporsional dan (8) patriotis.  

Pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi dan kreativitas 

yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuan agar bermanfaat bagi diri 

sendiri dan lingkungannya. Pada kelompok-kelompok ini masyarakat didampingi, 

dibina dan difasilitasi untuk dapat meningkatakan usahanya sehingga nantinya 

mampu meningkatkan status sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Sebagai 

upaya memupuk perilaku produktif dibutuhkan motivasi dan kreativitas dari 

individu tersebut agar berkeinginan dan mempunyai hasrat untuk maju merubah 

kehidupannya ke araha yang lebih baik. Motivasi ini merupakan motivasi 

berprestasi.  

Mangkunegara (2000, hlm. 103) mendifinisikan motivasi berprestasi 

sebagai “suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau mengerjakan 

suatu kegiatan atau tugas sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat 

terpuji.”Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu proses atau usaha 

yang menggerakkan dan mengarahkan potensi seseorang untuk melakukan 

aktivitas pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan pada 

akhirnya kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu, individu yang kreatif akan 

menghasilkan ide-ide baru yang dinamis, fleksibel, komunikatif dan aspiratif. 

Mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan kebhinekaan budaya, 

menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan 

hidupnya. 
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Sasaran pemberdayaan pada program ekonomi PNPM Mandiri perkotaan 

mayoritas merupakanwarga miskin pelaku usahasektor informal. Pemberdayaan  

kelompok swadaya masyarakatpada program ekonomi diperkuat oleh pendapat 

Pramudyasmono (2011, hlm. 156) menyatakan bahwa 

“Dari segi pendidikan, mayoritas pelaku usah sektor informal(pedagang 

kecil) berpendidikan sangat rendah yaitu hanya sampai tingkat SMP 

sehingga pengetahuan mereka terbatas yang membuat mereka tidak 

berdaya. Di samping itu, belum ada di antara mereka yang pernah 

memperoleh pelatihan terkait dengan bagaimana memberdayakan diri 

sendiri atau kelompok terutama pelatihan kewirausahaan atau manajemen 

usaha dan pendanaan yang terbatas.” 

 

Pemanfaatan dana bergulir oleh masyarakat (pelaku usaha sektor 

informal) tidak hanya untuk keperluan konsumtif semata, namun masyarakat atau 

anggota kelompok pengguna (pelaku usaha sektor informal) harus dibelajarkan 

bagaimana untuk berperilaku produktif memanfaatkan dana tersebut. Dana 

tersebut merupakan stimulus bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, dan 

selain pengguliran dana, anggota dibelajarkan bagaimana mengelola keuangan 

agar dana tersebut mampu memberi dampak positif bagi kehidupannya. Banyak 

faktor yang mempengaruhi perilaku produktifterutama motivasi dan kreativitas 

dalam memanfaatkan dana tersebut, diperlukan motivasidalam diri untuk 

mencapai suatu tujuan dan adanya usaha dari para pelaku usaha sektor informal 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dikenal dengan motivasi 

berprestasi. 

 Daripemaparan fenomena-fenomenatersebutdiatas,penulistertarikuntuk 

menelitiseberapa besarpencapaianprosespemberdayaanmasyarakat ditinjaudari 

komunikasi interpersonal anggota, motivasi berprestasi dan kreativitasanggota 

Kelompok Sawadaya masyarakat.Penelitianini 

dipandangperluuntukmendapatkangambaranyang sebenarnyatentangpengaruh 

kualitas komunikasi interpersonal, motivasi berprestasi dan kreativitasanggota 

terhadap perilaku produktif anggota kelompok terutama pelaku usaha sektor 

informal,karenaselama inilaporan-laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  

lebihbanyak didominasioleh penyajian data-data keberhasilanyang diukur dari 

tingkat partisipasiatau keikutsertaanmasyarakatdan 
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keberhasilanprogrampembangunan 

fisik,lingkungandilihatdarikuantitasnya.Keluarandaripenelitianini diharapkan 

bisamenjadi  bahanmasukanbagipengembangan kelompok swadaya masyarakat 

terhadap perilaku produktif dalam kerangkapemberdayaanmasyarakatyang lebih 

baik. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

dan hasil studi pendahuluan, teridentifikasi beberapa permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) merupakan masyarakat 

yang telah mempunyai jenis usaha pada skala kecil (pelaku usaha sektor 

informal) namun kegiatan usaha yang dilakukan hanya sebatas untuk 

pemenuhan kebutuhan saja (subsisten). 

b. Intensitas interaksi antar anggota KSM belum sepenuhnya terjalin, sebagian 

besar kelompok melakukankegiatan diskusi dalam kelompok masih 

dilakukan secara insidental yaitu ketika akan mengajukan dana pinjamn dan 

ketika akan melakukan angsuran dana pinjaman. 

c. Masih rendahnya dinamika dan kohesivitas kelompok yang dibangun oleh 

anggota KSM yaitu belum munculnya inisiatif sendiri diantara anggota 

kelompok untuk melakukan kerjasama antar anggota, kelompok dan pihak 

lain untuk mengatasi kesulitan dan hambatan usaha dengan mayoritas 

kegiatan usaha yang dilakukaan oleh anggota kelompok masih secara 

individual. 

d. Kreativitas yang dibangun belum optimal sesuai harapan yaitu kegiatan 

usaha yang dilakukan anggota KSM mayoritas merupakan pedagang kecil 

yang hanya menjajakan daganganya semata, hanya beberapa 

anggota/kelompok yang memproduksi sendiri barang/produk dari usaha 

yang mereka ditekuni.  

e. Data yang diperoleh mengenai laporan pelaksanaan program KSM di 

Kecamatan Ujungberung tahun 2014 menunjukan bahwa peningkatan 
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perilaku produktif anggota yang dilihat dari semakin besarnya nominal uang 

yang ditabungkan pada simpanan sukarela anggota yang awalnya Rp. 2000-

3000/orang menjadi Rp.5000-10000/orang. 

2. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, agar 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh peneliti, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: “Bagaimana pengaruh kualitas komunikasi interpersonal, motivasi 

berprestasi dan kreativitasterhadap perilaku produktifanggota (Studi pada 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Badan Keswadayaan Masyarakat 

Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?”. 

Untuk memperjelas lingkup penelitian, peneliti mencoba untuk 

menjabarkan rumusan diatas ke dalam beberapa pertanyaan 

penelitiandiantaranya: 

a. Bagaimanapengaruh kualitas komunikasi interpersonalterhadap perilaku 

produktifanggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program PNPM 

Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung? 

b. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi anggota terhadap perilaku 

produktif anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program PNPM 

Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung? 

c. Bagaimana pengaruh kreativitasanggota terhadap perilaku produktif anggota 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program PNPM Mandiri Perkotaan 

di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung? 

d. Bagaimana pengaruh kualitas komunikasi interpersonal, motivasi 

berprestasi dan kreativitas anggota terhadap perilaku produktif anggota 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program PNPM Mandiri Perkotaan 

di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini secara umum,untuk memperoleh gambaran 

tentang pengaruhkualitas komunikasi interpersonal, motivasi berprestasi 

dankreativitasanggota terhadap perilaku produktif anggota Kelompok Swadaya 
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Masyarakat (KSM) pada program PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan secara 

khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas komunikasi interpersonal 

terhadap perilaku produktif anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi anggota 

terhadap perilaku produktif anggota Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM)program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kreativitas anggota terhadap 

perilaku produktif anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program 

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas komunikasi 

interpersonal, motivasi berprsetasi dan kreativitas anggota terhadap perilaku 

produktif anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program PNPM 

Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara konseptual hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (anggota kelompok swadaya masyarakat) dan 

memperkaya serta menunjang keilmuan pendidikan nonformal dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Secara praktis bagi penyelenggara program, temuan ini dapat dijadikan bahan 

informasi untuk pengembangan lebih lajut yang berhubungan dengan kualitas 

komunikasi interpersonal,motivasi berprestasi dan kreativitasterhadap perilaku 

produktif anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM). 
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3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih lanjut 

terhadap aspek yang sama dengan kajian yang berbeda mengenai 

penyelenggaraan berbagai program pemberdayaan masyarakat. 

4. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala pandangan 

serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya 

pengembangan kapasitas anggota kelompokmelalui penyelenggaraan program 

pemberdayaan masyarakat. 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini maka 

penulisan tesis ini disusun dengan struktur sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. 

BAB II, Kajian pustaka yang terdiri dari beberapa konsep yang berhubungan 

dengan variabel dan permasalahan penelitian yang akan diteliti yakni mencakup 

konsep perilaku produktif, konsep komunikasi interpersonal. konsep motivasi 

berprestasi, konsep kreativitas dan konsep pemberdayaan masyarakat. 

BAB III, Metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. 

BAB IV, Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penjabaran deskripsi hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan konsep dan teori yang 

relevan. 

BAB V, Kesimpulan dan rekomendasi, membahas kesimpulan dari hasil 

penelitian dan beberapa rekomendasi yang dapat direkomendasikan oleh peneliti 

berdasarkan penelitian. 


