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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, memberikan implikasi 

terhadap munculnya berbagai permasalahan sosial yang semakin berkembang. Salah satu 

permasalahan sosial yang sering dijumpai khususnya di kota-kota besar di Indonesia adalah 

keberadaan pengemis jalanan. Permasalahan pengemis ini merupakan akumulasi dari 

berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, sempitnya lapangan 

pekerjaan, rendahnya keterampilan kerja, dan urbanisasi. Permasalahan ini perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena jumlahnya akan semakin bertambah jika tidak 

segera diatasi serta keberadaannya yang telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan 

umum. Permasalahan sosial seperti ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yang memerlukan 

partisipasi dari masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.  

Menurut Davis dalam Fadlilah (2017:2) partisipasi sosial memiliki makna sebagai 

dorongan mental, emosional, dan fisik yang menggerakan seseorang atau kelompok untuk 

bekerja sama terlibat dalam suatu kegiatan sosial agar tercapainya tujuan dan tanggung 

jawab bersama. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengatasi permasalahan 

sosial yang menjadi permasalahan dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan 

pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Makhmudi:2018) bahwa partisipasi 

masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membantu pemerintah khususnya 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial. 

Menurut Theodorson, partisipasi ditunjukan dengan terlibatnya seseorang dalam 

kelompok sosial untuk mengambil andil dari kegiatan yang ada di masyarakat (Makhmudi, 

2018:108). Salah satu bagian dari kelompok sosial tersebut adalah komunitas. Kemunculan 

komunitas-komunitas dipicu oleh bentuk partisipasi yang efektif dalam dunia sosial. 

Keberadaan komunitas saat ini eksistensinya semakin berkembang pesat di Indonesia. 

Terdapat komunitas-komunitas yang terbentuk karena dilatarbelakangi kesamaan dalam 

sifat, hobi, minat, kesukaan, maupun tujuan. Tetapi dalam penelitian ini merujuk pada 
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komunitas yang terbentuk dengan dilatar belakangi oleh kesadaran atau ketertarikan untuk 

melakukan gerakan dan kegiatan sosial serta memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul dimasyarakat. Khususnya anggota komunitas yang merupakan 

masyarakat golongan muda, bergabung atau berkolaborasi menjadi satu melakukan suatu 

pergerakan yang memiliki dampak positif dan lebih besar bagi masyarakat luas. Salah satu 

komunitas di Indonesia yang turut membantu mengatasi permasalahan sosial khususnya 

terkait pengemis adalah komunitas Ketimbang Ngemis Bandung (KNB). Komunitas 

Ketimbang Ngemis Bandung adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial non profit. 

Menurut Crow suatu komunitas dapat terbentuk berdasarkan minat sekelompok orang yang 

mempunyai ketertarikan dan minat yang sama (Yamhap, 2013:14). Seperti halnya dalam 

komunitas KNB bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas ini adalah 

kesamaan minat dan ketertarikan sekelompok orang untuk membantu mengatasi masalah 

sosial di masyarakat serta melakukan kegiatan sosial.  

Berdirinya KNB memiliki fokus tujuan untuk mengapresiasi sosok-sosok yang 

memilih untuk tidak mengemis di samping keterbatasan yang mereka miliki dan 

membangun rasa empati masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu sesama yang 

berkekurangan. Maka individu-individu yang memiliki minat dan tujuan yang sama 

dengan KNB melibatkan diri untuk bergabung menjadi anggota KNB. Para anggota 

khususnya generasi muda yang tergabung dalam komunitas ini adalah mereka yang secara 

ikhlas dan sukarela memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, dan harta) 

sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan imbalan.  

Komunitas Ketimbang Ngemis Bandung merupakan salah satu komunitas 

Ketimbang Ngemis (KN) yang ada di Indonesia, selain dari 50 kota lainnya yang tersebar 

di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Bali, dan lain-lain. Dengan 

demikian, menjadikan komunitas KNB menjadi populer di masyarakat khususnya di 

kalangan generasi muda. Hal ini menandakan bahwa komunitas KNB memiliki jaringan 

sosial yang luas.  Begitupun dengan beberapa program kegiatan yang dilakukan komunitas 

KNB selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat. Respon positif tersebut menjadi 

bukti bahwa komunitas KNB telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga 
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atas luasnya jaringan sosial dan kepercayaan yang dimiliki komunitas, hal tersebut menjadi 

tolak ukur bagi peneliti untuk mengangkat komunitas Ketimbang Ngemis Bandung dalam 

penelitian ini. 

Kegiatan utama yang dilakukan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung adalah 

menghimpun donasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada ‘sosok mulia’ yang 

membutuhkan. Sosok mulia disini yakni mereka yang tetap berjuang mencari nafkah 

walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki dengan cara berjualan dibandingkan 

mengemis. Mayoritas sosok mulia adalah lansia yang berasal dari golongan masyarakat 

kurang mampu. Donasi bisa dalam bentuk modal usaha, uang, sembako, alat elektronik 

dan bantuan pengobatan. 

Sosok mulia yang terpilih untuk diberikan bantuan adalah berasal dari informasi 

yang diterima pihak Ketimbang Ngemis Bandung dari media sosial, lalu melalui tahapan 

survey kebenaran informasi tersebut ditelusuri. Maka melalui tahapan survey akan terlihat 

bagaimana kondisi serta kehidupan sehari-hari para sosok mulia. Selanjutnya, ketika sosok 

mulia memenuhi kriteria untuk diberikan donasi maka bantuan yang telah dihimpun akan 

disalurkan melalui kegiatan eksekusi, dimana pihak komunitas Ketimbang Ngemis 

Bandung akan mengunjungi kediaman atau tempat berjualan sosok mulia untuk 

memberikan hasil donasi tersebut. 

Kegiatan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung lainnya pun beragam, seperti 

garage sale, kerjasama dengan pihak swasta maupun negeri, malam keakraban, berbagi 

parcel, buka bersama ramadhan, one day with sokmul dan gathering nasional. Kegiatan 

KNB tidak sebatas antara anggota komunitas dan para sosok mulia saja, tetapi juga diantara 

sesama anggota didalamnya untuk meningkatkan ikatan kekeluargaan didalam komunitas. 

Pada dasarnya dalam kehidupan sebuah komunitas sosial, terdapat suatu hubungan-

hubungan yang terjalin antar anggotanya dan hubungan tersebut semakin lekat dengan 

dilandaskan dengan kepercayaan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kerja dan 

mengembangkan komunitas pun tak luput dari luasnya jaringan sosial yang dimiliki, serta 

norma yang dianut para anggotanya sebagai acuan dan pembatas dalam berperilaku. Aspek 

kepercayaan, jaringan, dan norma tersebut merupakan elemen penting dari modal sosial. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Putnam dalam Yustika (2012:140) bahwa modal sosial 

merupakan gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, 

yang mewadahi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Keberadaan tiga 

elemen modal sosial tersebut memiliki pengaruh dan peran yang penting terhadap 

pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung seperti meningkatnya kepercayaan 

masyarakat yang dimanifestasikan dalam perilaku jujur, disiplin dan kerjasama 

berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. 

Menurut Portes dalam Wijaya (2019:13) modal sosial memiliki peranan penting 

dalam pemberdayaan suatu komunitas, hal itu dikarenakan beberapa hal: (1) memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media 

pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) 

memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian 

bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal 

sosial tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan bersumber dari relasi-

relasi sosial (Usman: 2018:8). Maka dari itu, untuk mengetahui kualitas modal sosial 

seseorang ataupun kelompok perlu adanya hubungan sosial yang terjalin dengan individu 

atau kelompok lainnya, karena modal sosial terdapat dalam diri seseorang ketika orang 

tersebut berhubungan dengan orang lain. 

Modal sosial yang dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dalam 

pengelolaan suatu kegiatan ataupun dalam hal ini sebagai pemberdayaan komunitas. 

Seperti kepercayaan yang akan muncul jika dalam suatu komunitas terdapat norma yang 

dijadikan sebagai pedoman kehidupan untuk menciptakan kejujuran. Dengan tumbuhnya 

kepercayaan, maka seseorang tidak akan mudah curiga dan sebaliknya ketidakpercayaan 

akan menghambat suatu proses pemberdayaan komunitas. Hal ini serupa dengan jaringan 

sosial yang memiliki dampak positif dalam usaha pemberdayaan komunitas, dengan 

memiliki jaringan sosial yang luas, suatu komunitas akan lebih mudah untuk 

mengembangkan komunitasnya dengan melakukan kerja sama yang memberikan 

hubungan timbal balik saling menguntungkan (Rudi dan Husain, 2014:29-30). 



 
Afiatun Nur Falah, 2020 
Implementasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus di Komunitas Ketimbang Ngemis 
Bandung)  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Modal sosial yang dikembangkan dalam suatu komunitas dapat menjadi penguat 

akan keberlangsungan serta pemberdayaan komunitas tersebut ditengah-tengah 

masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif komunitas itu sendiri. Berdasarkan penelitian 

terdahulu bahwa modal sosial dapat meningkatkan semangat dan motivasi anggota untuk 

mengembangkan komunitas, meningkatkan kepercayaan, serta memperluas jaringan 

sosial. Secara khusus penelitian ini menitikberatkan pada implementasi modal sosial dalam 

pemberdayaan komunitas KNB, bukan pada modal manusia ataupun modal finansial. 

Sehingga dengan pendekatan modal sosial, ‘kekuatan’ komunitas KNB akan tampak, 

bukan sekedar penelitian yang meneliti hal 'fisik' yang tampak nyata sebagaimana yang 

masih banyak dilakukan dalam penelitian lainnya. Hal ini menarik untuk dikaji karena 

keberadaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung yang dibentuk sejak tahun 2015 

hingga bertahan sampai saat ini merupakan sebuah komunitas sosial non profit yang 

dibangun oleh sekelompok individu dengan sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan 

pikirannya untuk mengembangkan komunitas KNB tanpa dibayar atau diberi imbalan 

apapun yang sifatnya material. 

Penelitian ini memaparkan modal sosial dengan unsur pembentuknya seperti 

kepercayaan, norma, dan jaringan. Konsep modal sosial yang dibangun berdasarkan 

asumsi bahwa; 1) pemberdayaan komunitas bukan hanya ditentukan oleh modal finansial, 

modal fisik, dan modal manusia, tetapi ditentukan oleh modal sosial yang dimiliki 

komunitas KNB. Artinya modal-modal lainnya disamping modal sosial tidak akan 

berpengaruh signifikan tanpa ada dukungan dari modal sosial; 2) Komunitas yang 

berkembang maju dan masih bertahan tentu memiliki modal sosial yang kuat. 

Maka atas dasar asumsi-asumsi diatas, menarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai “Implementasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Ketimbang 

Ngemis Bandung”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui modal sosial dan 

penguatannya sebagai dasar berkembangnya komunitas Ketimbang Ngemis Bandung 

hingga saat ini, serta keberadaannya yang dapat menjadi role model bagi berkembangnya 

komunitas-komunitas lain di Indonesia. Selanjutnya, pengolahan data penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat memberikan gambaran implementasi 

modal sosial dalam pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung (KNB). 

Dalam konteks pendidikan, peserta didik yang merupakan individu bagian dari 

masyarakat menarik untuk mengkaji komunitas sosial KNB. Pengkajian mengenai 

implementasi modal sosial dalam pemberdayaan komunitas KNB dapat diorganisasikan 

khususnya melalui pembelajaran IPS, karena IPS memiliki karakteristik tersendiri yaitu 

perpaduan dari ilmu-ilmu sosial yang materinya disesuaikan dengan psikologi 

perkembangan peserta didik. Disisi lain, IPS memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan mampu 

berpartisipasi dalam kehidupan dimasyarakat (Sapriya, 2009:12). Tujuan ini dapat tercapai 

jika pembelajaran IPS dapat diorganisasikan dengan penuh makna (meaningful learning). 

Salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran menjadi penuh makna adalah dengan cara 

menghubungkan materi pembelajaran di dalam kelas dengan fenomena sosial yang berada 

diluar kelas. 

Pentingnya modal sosial untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran IPS 

salah satunya dipicu karena degradasi moral peserta didik baik terhadap teman sebaya 

maupun pada guru. Hal tersebut menunjukan bahwa perlunya menciptakan lingkungan 

belajar yang berorientasi pada pengembangan afektif yaitu pembelajaran yang mengarah 

pada perkembangan kepribadian peserta didik. Jika modal sosial dapat dikembangkan 

dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan kualitas karakter peserta didik, yang tidak 

hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas secara emosional dan sosial. Proses 

implementasi modal sosial dapat dilakukan melalui proses diskusi, presentasi, dan aturan-

aturan yang mendisiplinkan peserta didik. Maka melalui pembelajaran IPS diharapkan 

peserta didik dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan wawasan akan keilmuan 

serta mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah 

terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1. Permasalahan sosial pengemis jalanan yang belum terselesaikan. 

2. Partisipasi masyarakat yang ditunjukan dengan membentuk komunitas sosial untuk 

berkolaborasi dan bersatu mengatasi permasalahan sosial. 

3. Keberadaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung dalam membangun empati 

masyarakat untuk membantu dan mengapresiasi pedagang lansia yang memiliki 

keterbatasan tetapi lebih memilih berjualan dibandingkan mengemis untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4. Implementasi norma, kepercayaan, dan jaringan sebagai modal sosial untuk 

memerdayakan komunitas KNB. 

5. Urgensi modal sosial dalam meningkatkan kualitas kognitif, afektif, dan psikomotor 

peserta didik melalui pembelajaran IPS. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat pembahasan mengenai modal sosial sangat luas, maka pada penelitian 

ini dibatasi pada modal sosial yang diimplementasikan oleh pengurus dan anggota dalam 

upaya pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung (KNB). Walaupun modal 

sosial memiliki makna yang luas namun peneliti hanya mengkaji yang berkaitan dengan 

norma, kepercayaan, dan jaringan yang diimplementasikan suatu komunitas untuk 

menjadikan komunitasnya menjadi berdaya yang secara mandiri dapat mengembangkan 

komunitas tanpa intervensi dari pihak luar. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan relevan dengan judul penelitian, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung (KNB)? 
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2. Bagaimana implementasi modal sosial dalam upaya pemberdayaan komunitas 

Ketimbang Ngemis Bandung (KNB)? 

3. Bagaimana modal sosial dalam komunitas Ketimbang Ngemis Bandung (KNB) 

yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran IPS? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi modal 

sosial yang terdiri dari elemen jaringan, kepercayaan dan norma dalam upaya 

pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung. Adapun tujuan khusus 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan upaya pemberdayaan komunitas Ketimbang Ngemis Bandung 

(KNB). 

2. Mendeskripsikan implementasi modal sosial dalam upaya pemberdayaan komunitas 

Ketimbang Ngemis Bandung (KNB). 

3. Menganalisis modal sosial dalam komunitas Ketimbang Ngemis Bandung yang 

dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran IPS. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan sosial mengenai kajian peran modal sosial dalam kelompok sosial. 

Dalam konteks pembelajaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan pembelajaran IPS untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat 

meningkatkan kualitas peserta didik dengan mengembangkan modal sosial. 

1.6.2. Secara praktis: 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan teori-teori sosial dalam realitas 

masyarakat. 
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b. Bagi anggota/pengurus komunitas 

1) Menambah wawasan upaya-upaya pemberdayaan komunitas yang dapat 

diimplementasikan dalam komunitas sejenis lainnya. 

2) Memberi pemahaman mengenai peran kepercayaan, jejaring sosial, dan norma 

dalam suatu komunitas. 

3) Menambah rasa solidaritas sosial dan ikatan yang semakin kuat antara anggota. 

c. Bagi masyarakat umum 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai gambaran umum 

komunitas yang bergerak dalam bidang sosial. 

d. Bagi donatur 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai modal sosial 

yang terdapat dalam KNB sebagai acuan untuk membangun jaringan kerjasama dan 

meningkatkan kepercayaan. 

e. Bagi pemerintah 

1) Sebagai informasi mengenai dinamika kelompok sosial yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan. 

f. Bagi pendidik 

1) Menambah pemahaman untuk mengembangkan modal sosial dalam proses 

pembelajaran IPS dengan harapan meningkatnya kualitas peserta didik. 

2) Menjadikan komunitas KNB sebagai sumber/media pembelajaran. 

1.7. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini, pada awal berisikan judul yaitu “Implementasi 

Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang 

Ngemis Bandung)”. Selanjutnya terdiri dari lembar pengesahan, pernyataan mengenai 

keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 
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Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini secara garis besar menjelaskan latar belakang masalah mengenai implementasi 

modal sosial dalam upaya pemberdayaan komunita. Selanjutnya terdapat identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan 

struktur organisasi skripsi.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan penjelasan variabel-variabel penelitian, yang meliputi modal sosial, 

kelompok sosial, komunitas, dan pemberdayaan. Keempat variabel tersebut dijelaskan 

secara merinci yang berasal dari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal, skripsi, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang mendukung. Disisi lain bab ini menjelaskan modal sosial 

dalam proses pembelajaran IPS, karena IPS memiliki kajian yang bersinggungan dengan 

modal sosial. Selain itu, bab ini berisikan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini serta kerangka berpikir yang menjabarkan gambaran penelitian secara 

keseluruhan yang diilustrasikan melalui bagan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan secara sistematis bagaimana langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian ini yang mencakup proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan 

penyajian data. Selain itu, bab ini menguraikan hal-hal secara lengkap yang berhubungan 

dengan proses tersebut yakni desain penelitian, partisipan, teknik sampling, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan 

data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan dari proses 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter, serta pembahasan atas temuan. 

Dalam pemaparan temuan penelitian dan pembahasan, peneliti menggunakan pola tematik, 

yakni cara pemaparan temuan dan pembahasan yang digabungkan, jadi setiap temuan 

dibahas secara langsung sebelum maju ke temuan berikutnya. Namun disamping dua hal 
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utama yang menjadi pokok bahasan, peneliti memberikan gambaran mengenai objek 

penelitian agar pembaca memiliki gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan 

masalah. Selain itu dijabarkan pula saran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian 

serta bagi penelitian selanjutnya. 
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