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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, 

sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. 

Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari 

keluarga. Tugas utama keluarga untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi 

penerus, melahirkan anak merupakan kebanggaan bagi keluarga yang 

merupakan saat-saat yang sangat dinantikan. BKKBN (Sunarsih, 2008:1) 

mengemukakan bahwa : 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, 

selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan 

lingkungan. 

 

Keluarga Berencana adalah salah satu program yang digalakkan 

pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Jika tidak 

dikendalikan, maka ledakan penduduk ini akan menjadi sebuah masalah sosial 

yang bisa mengganggu pembangunan bangsa. Program Keluarga Berencana ini 

merupakan sebuah program yang berada di bawah pengawasan Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga ini mengelola dan mengatur 

pelaksanaan program keluarga berencana bagi masyarakat Indonesia. Salah 

satunya dengan mengkampanyekan program keluarga berencana atau KB, 

masyarakat diajak untuk mengikuti program KB tersebut. Program Keluarga 

Berencana  ini diantaranya Bina Keluarga lansia, Bina Keluarga Remaja, Bina 

Keluarga Balita dan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS). 

Program UPPKS merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan 

dengan Program KB, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi 

keluarga. UPPKS adalah kegiatan usaha ekonomi produktif dan meningkatkan 

keterampilan guna peningkatan pendapat keluarga dalam rangka mewujudkan 

keluarga kecil bahagia sejahtera yang beranggotakan ibu-ibu dari keluarga pra KS, 
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KSI maupun keluarga tahapan kesejahteraan lainnya, baik yang belum, sedang 

maupun pernah ber-KB. Kegiatan usaha ini telah dirintis dan dipelopori oleh 

BKKBN yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk 

menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi 

dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha.  

Tujuan umum dari program UPPKS menurut BKKBN (2010) adalah : 

Untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya 

peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun 

kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, 

bahagia, dan sejahtera. Secara khusus tujuan program UPPKS yaitu : 

1. Meningkatkan pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi; 

2. Melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha; 

3. Meningkatkan dinamika kehidupan keluarga; 

4. Meningkatkan peran serta keluarga dalam pelaksanaan pembangunan di 

lingkungannya; 

5. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga; 

6. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan. Sasaran langsung yang 

dituju pada program ini adalah kaum wanita yang termasuk kategori 

Keluarga pra Keluarga Sejahtera (pra-KS), Sejahtera I, dan keluarga lain 

yang tingkat kesejahteraannya sudah lebih tinggi daripada yang akan dan 

sedang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. 

 

Program Keluarga Berencana mengambil peran dalam memberdayakan 

perempuan melalui salah satu programnya adalah program UPPKS. Sasaran 

program ini adalah keluarga yang berada pada ekonomi menengah ke bawah. 

Program tersebut juga telah dilaksanakan di Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung Barat. Unit Pelayanan Teknis Keluarga Berencana (UPT-KB) 

Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sudah memberikan penyuluhan 

mengenai kegiatan UPPKS yang diikuti oleh ibu-ibu warga desa Cililin sebagai 

upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Cililin. Materi yang disampaikan 

dapat membantu ibu-ibu untuk mendirikan suatu usaha dengan harapan dapat 

membantu perekonomian anggota kelompok UPPKS.  

Hasil wawancara dengan ketua UPT-KB Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung Barat diketahui bahwa mayoritas keadaan ekonomi keluarga di Desa 

Cililin berada pada ekonomi menengah ke bawah, sehingga masih perlu 

ditingkatkan. Berdasarkan keadaan ekonomi keluarga di Desa Cililin tersebut 
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maka dibentuklah kelompok UPPKS yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga melalui usaha kelompok atau berwirausaha sebagai upaya 

mewujudkan keluarga sejahtera. Kegiatan UPPKS di Desa Cililin rata-rata 

kelompok pelaksana (Poklak) berwirausaha dengan memproduksi makanan 

berupa wajit Cililin karena sudah sejak dahulu warga desa Cililin telah 

memproduksi makanan tersebut, tetapi usahanya masih perlu ditingkatkan pada 

kualitas produk yang dihasilkan. UPT-KB Kecamatan Cililin juga melihat potensi 

tersebut, sehingga perlu dilakukan penyuluhan untuk lebih mengembangkan 

usahanya dan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan yang sekarang 

telah menjadi produk unggulan warga desa Cililin. Apabila produk yang 

dihasilkan berkualitas, maka akan banyak para wisatawan yang tertarik untuk 

mencoba dan membeli produk yang mereka hasilkan, sehingga akan semakin 

banyak pula pendapatan yang mereka peroleh.  

Pelaksanaan  kegiatan UPPKS di Desa Cililin masih mengalami beberapa 

permasalahan diantaranya belum meratanya penguasaan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan baik yang menjadi kelompok sasaran PKK maupun pengelolanya. 

Di samping itu masih minimnya aset dan modal yang dimiliki anggota kelompok, 

sehingga masih banyak yang belum terdanai sesuai harapan. Ibu-ibu anggota 

UPPKS mayoritas lulusan SMP dan SMA, sedangkan terdapat beberapa ibu-ibu 

anggota UPPKS lulusan Perguruan Tinggi. Ibu-ibu anggota UPPKS yang lulusan 

Perguruan Tinggi dijadikan sebagai ketua kelompok dan pengurus lainnya di 

dalam kelompok dengan harapan lebih bisa memahami materi yang disampaikan 

pada saat penyuluhan dan bisa memotivasi anggota kelompok yang lainnya. Oleh 

karena itu pihak UPT-KB melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan 

mengenai peningkatan kualitas Poklak UPPKS kepada setiap kelompok usaha. 

Penyuluhan UPPKS tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

peserta penyuluhan, sehingga dapat memberdayakan ekonomi keluarga di Desa 

Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis 

untuk melakukan penelitian mengenai manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam 

upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Cililin, Kecamatan Cililin, 
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Kabupaten Bandung Barat. Hal ini erat kaitannya dengan Program Studi 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga terutama pada mata kuliah penyuluhan PKK, 

ekonomi keluarga dan kewirausahaan. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan 

tambahan pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai penyuluhan, ekonomi 

keluarga dan kewirausahaan yang telah diperoleh pada mata kuliah di Program 

Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, serta pada mata kuliah PKK 

mempelajari sepuluh segi kehidupan keluarga yang mempersiapkan mahasiswa 

menjadi tenaga pendidik yang profesional dan ahli di dalam bidang PKK. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Untuk menentukan masalah yang akan dirumuskan dan dipilih, maka 

terlebih dahulu perlu dilakukan pengindetifikasian masalah dengan tujuan 

untuk memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: 

a. Keadaan ekonomi keluarga yang berada pada ekonomi menengah ke 

bawah di Desa Cililin perlu ditingkatkan, sehingga dibentuk kelompok 

UPPKS untuk meningkatkan pendapatan warga desa Cililin melalui 

berwirausaha. 

b. Penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan kelompok UPPKS di 

Desa Cililin perlu ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat untuk 

peningkatan ekonomi keluarga. 

c. Potensi yang dimiliki warga Desa Cililin yang telah mendirikan usaha 

perlu dikembangkan dalam upaya memberdayakan ekonomi keluarga di 

Desa Cililin, sehingga di Desa Cililin perlu dilakukan penyuluhan UPPKS. 

 

2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah menurut Arikunto (2002:29) berpendapat bahwa 

“Perumusan masalah merupakan langkah suatu problematika penelitian dan 

merupakan bagian pokok dari kegiatan Penelitian”. Dari kutipan tersebut, 

maka pada penelitian ini penulis perlu merumuskan masalah agar tujuan yang 

hendak dicapai lebih terarah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 
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bagaimana manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam usaha pemberdayaan 

ekonomi keluarga di Desa Cililin, Kecamatan Cililin  Kabupaten Bandung 

Barat?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. 

Tujuan penelitian menurut Arikunto (2002:51) yaitu “rumusan kalimat yang 

menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”. 

Penelitian akan berhasil jika memiliki tujuan yang jelas, karena tujuan merupakan 

pedoman bagi peneliti dalam menentukan sikap dan arah yang harus dituju sesuai 

dengan yang diharapkan dalam menentukan penelitian. Tujuan dalam penelitian 

ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi keluarga di Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung 

Barat. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah memperoleh data mengenai 

manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam upaya pemberdayaan ekonomi 

keluarga yang berkaitan dengan : 

a. Kemampuan pengetahuan, yang meliputi mengetahui tentang tujuan 

UPPKS, penerapan dalam mengelola usaha kelompok, menganalisis 

keberhasilan usaha kelompok untuk peningkatan pendapatan keluarga dan 

mengevaluasi usaha kelompok melalui pertemuan rutin bulanan. 

b. Kemampuan sikap, yang meliputi ketelitian dalam memilih jenis usaha 

dengan memperhatikan kebutuhan konsumen, mematuhi kesepakatan 

yang berlaku dalam kelompok dan lebih bisa berkomunikasi dengan 

teman sekelompok, pelanggan dan kelompok yang lainnya. 
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c. Kemampuan keterampilan, yang meliputi keterampilan dalam 

berwirausaha meliputi proses pembuatan, penyajian dan  pemasaran 

hasil produksi, keterampilan dalam bekerjasama dengan teman 

sekelompok. 

 

D. Lokasi dan Sampel Penelitian  

Penelitian dilakukan di Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten 

Bandung Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota UPPKS di 

Desa Cililin. Ada 5 kelompok UPPKS di Desa Cililin, dan setiap kelompoknya 

terdapat 10 orang anggota, sehingga jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 

50 orang. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel total, sehingga 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 50 orang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat 

bagi: 

1. Peserta penyuluhan UPPKS di Desa Cililin 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran supaya 

peserta penyuluhan dapat lebih meningkatkan manfaat UPPKS. 

2. Peneliti 

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam melaksanakan 

penelitian tentang manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi keluarga. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis, sehinga 

dapat dijadikan pedoman yang benar-benar mudah diikuti. Dalam penulisan 

skripsi ini sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai 

latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai 

pengertian manfaat, penyuluhan UPPKS dan pemberdayaan ekonomi Keluarga. 

BAB III. Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan 

mengenai lokasi, populasi dan sampel, metode penelitian, definisi operasional 

serta teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 

BAB  IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai penjelasan deskripsi data, analisis data, hasil pengujian 

penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat 

diberikan oleh penulis. 


