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RINGKASAN 

Fenomena kemiskinan salah satu fenomena yang terus terjadi di Indonesia. Meskipun angka 
kemiskinan menurun, namun tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat banyak masyarakat 
Indonesia yang mengalami kemiskinan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemikinan 
adalah rendahnya tingkat literasi keuangan yang ada di masyarakat. Namun, kita dapat 
meningkatkan tingkat literasi keuangan dari masyarakat melalui program grameen bank. 
Grameen Bank adalah suatu bentuk model pembiayaan pemberian modal yang dilakukan oleh 
suatu bank kepada suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekurangan kemampuan dalam 
segi ekonomi. Di Indonesia, BTPN Syariah selaku institusi keuanga memiliki suatu program 
unggulan yang memfokuskan pada nasabah prasejahtera dan meningkatkan literasi keuangan 
dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dari itu,  
memiliki program Paket Masa Depan (PMD) yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, 
namun dapat memberikan modal pengetahuan kewirausahaan dan monitoring kelanjutan usaha 
guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat. 

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui model komunikasi pemasaran periklanan 
dan promosi yang dilakukan oleh BTPN Syariah dalam menarik minat masyarakat pra 
sejahteran, khususnya bagi perempuan untuk tergabung pada program PMD. Hal tersebut 
dicapai melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam mencari 
data, peneliti melalukan wawancara semi stuktur dan observasi partisipan pasif. Penelitian ini 
menggunakan dasar teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. 
Penelitian ini dilakukan pada Komunitas wirausdaha perempuan di Jatisampurna dan Bantar 
Gebang 

Penelitian ini memakai skema desentralisasi dengan penelitian dasar unttulan 
perguruan tinggi dengan fokus pada Resntra UNJ 2019-2020 diseminasi pada perubahan sosial 
budaya. Sedangkan, pada peta jalan program studi Ilmu Komunikasi menggunakan 
Komunikasi Bisnis yang berfokus pada teknologi, informasi, media baru, dan komunikasi 
digital. Luaran yang dicapai pada penelitian ini adalah Prosiding Internasional terindeks sinta 
dan HKi. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran, Produk BTPN Syariah, BTPN Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan seorang 

individu atau kelompok dalam pemenuhan kebutuhan secara ekonomi. Pemenuhan kebutuhan 

yang dimaksud, yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti sandang, 

papan, dan pangan atau yang lebih diketahui sebagai kebutuhan pokok. Ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan standar minimum atau kebutuhan sehari-hari dapat menjadikan 

masyarakat termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu atau miskin. Fenomena 

kemiskinan adalah suatu fenomena yang dapat terjadi diberbagai negara, termasuk Indonesia 

yang merupakan salah satu negara berkembang. Fenomena kemiskinan yang terjadi dapat 

terlihat dari bagaimana kondisi pendapatan masyarakat. Menurut Suryawati (2004), kondisi 

seseorang dapat dikatakan miskin apabila angka pendapatannya berada jauh dibawah rata-rata 

angka pendapatan masyarakat lainnya, sehingga kurang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang seharusnya dipenuhi. Angka pendapatan yang jauh dibawah rata-rata akan 

mempengaruhi bagaimana seseorang dapat bertahan hidup dengan pemenuhan setiap 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia mencapat angka presentasi 9,41 persen atau sekitar 

25,14 juta penduduk yang terdata per-Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka 

tersebut merupakan angka yang telah mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari yang 

sebelumnya pada September 2018. Penuruan angka kemiskinan membuktikan bahwa 

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

masing-masing, namun disamping itu tidak dapat dipungkiri kalau masih banyak masyarakat 

Indonesia yang masuk dalam kondisi kemiskinan. 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, salah  satu 

contohnya adalah literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi 

keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, 

keyakinan, serta keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu 

mmengelola keuangan dengan baik. Secara singkat, literasi keuangan adalah pengetahuan 

atau kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik.  

 Menurut laman Ojk.go.id. Pada tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalukan 

survei tentang tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

membagi tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia menjadi 4 bagian, yaitu: 

1. Well literate (21,84 persen), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan 
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risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient literate (75,6 persen), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat 

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

3. Less literate (2,06 persen), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa 

keuangan, produk dan jasa keuangan. 

4. Not literate (0,41 persen), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

 Dilansir dari laman Ojk.go.id. Pada tahun 2019 OJK kembali melalukan survei tentang 

tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Dari survei tersebut, OJK mencatat bahwa 

indeks well literate tentang literasi keuangan mencapai 38,03 persen atau meningkat 16,19 

persen dari tahun 2013 yang mencapai 21,84 persen. 

 Sementara itu jika berdasarkan gender indeks well literate tentang literasi keuangan 

laki-laki sebesar 39,94 persen. Angka itu relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

perempuan yang mencapai sebesar 36,13 persen. 

 Dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, dapat dilakukan melalui grameen 

bank. Grameen Bank merupakan sebuah model pembiayaan pemberian modal dari suatu bank 

kepada suatu kelompok masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi. Grameen Bank 

memberikan pinjaman tanpa melihat kemampuan masyarakat dalam mengembalikan 

pinjaman tersebut, dengan mengalihkannya kepada anggota kelompok lain (Hassan dan 

Guerrero, 1997). Grameen Bank akan diberikan kepada satu kelompok yang terdiri dari lima 

orang. Apabila terdapat anggota kelompok yang tidak dapat mengembalikan pinjaman yang 

sudah diberikan, maka anggota lain yang berada pada kelompok yang sama, akan 

bertanggung jawab dalam menggantikan uang pinjaman tersebut. Total anggota dari Grameen 

Bank terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut laporan Grameen Bank pada 

laman grameen,com (2018), pada akhir tahun 2018 total seluruh anggota dari grameen bank 

di Bangladesh sebanyak 9.084.503 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 

2017 yang sebelumnya berjumlah 8.934.874 orang. Grameen Bank lebih banyak ditunjukkan 

pada kaum wanita, terbukti sebanyak 96,66% dari total  anggota pada tahun 2018. 

 BTPN Syariah lahir dari kombinasi perusahaan yang memiliki dua kekuatan, yaitu PT 

Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN. Bank Sahabat 

Purbadantara yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa 

yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, pada tanggal 20 

Januari tahun 2014 . Dan kemudian di konversi menjadi bank BTPN Syariah berdasarkan 
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Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Bank BTPN di 

khususkan untuk melayani keluarga yang sudah pensiun / pra sejahtera di seluruh Indonesia 

yang memiliki nama awal Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan sejak 2014 di Spin Off 

dan bergabung ke Bank BTPN Syariah. 

 BTPN Syariah merupakan salah satu kelompok besar dari bank BTPN yang memiliki 

70% saham. Dan merupakan bank syariah Ke 12 di Indonesia, BTPN Syariah juga 

menyediakan beberapa pelatihan guna membina para nasabahnya untuk membangun para 

masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya.  

 BTPN Syariah mempunyai beberapa program unggulan yang memenuhi kebutuhan 

para nasabah guna meraih kehidupan yang lebih baik. Pada Bank BTPN Syariah memiliki 

dua produk yaitu Pembiyaan dan Pendanaan. Untuk program pendanaan sendiri terdapat 4 

program yaitu, 

a. Tabungan Citra Ib 

Tabungan dengan setoran awal yang ringan melalui perjanjian sebelumnya yang 

berdasarkan Akad Wadiah nasabah mendapatkan sebuah kemudahan untuk tidak 

dikenakan biaya bulanan diseluruh cabang BTPN Syariah. 

Manfaat dari tabungan iB ini adalah fleksibel karena berbentuk tabungan jadi para 

nasabah bisa melakukan penarikan kapan saja. Memiliki setoran yang ringan sehingga 

tidak membebankan nasabah terutama untuk yang kurang mampu, leluasa karna bisa 

melakukan penarikan tunai dengan jumlah berapapun di tiap cabang BTPN Syariah  

b. Tabungan Testo Premium Ib 

Tabungan Taseto Premium iB adalah tabungan yang sistemnya dikelola semi deposito, 

nasabah yang membuka tabungan taseto akan difasilitasi kartu ATM untuk kemudahan 

layanan transaksi. Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola 

berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) ini mendapatkan 

keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan. 

Manfaat Tabungan Taseto Premium iB adalah Fleksibel karena berbentuk tabungan jadi 

nasabah bisa melakukan penarikan kapan saja, bebas biaya administrasi bulanan, bebas 

tarik tunai tanpa batas dan transaksi online antar cabang BTPN Syariah dan kantor 

syariah, dan yang utama adalah aman, reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN 

Syariah adalah jaminan ketenangan hati nasabah. 

c. Deposito Ib 

Deposito iB mempunyai manfaat diantaranya imbal hasil optimal, mendapatkan layanan 

personal ekslusif dari banker di cabang tertentu, dan  aman reputasi dan kinerja unggul 

berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan. Deposito iB juga mempunyai 
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resiko yaitu konsep bagi hasilnya kompetitif, bisa lebih rendah dari ekspetasi dan bisa 

jadi lebih tinggi tergantung kinerja bank. 

d. Giro Ib 

Giro iB di btpn Syariah menggunakan akad Wadiah Yad Al Dhamanah, tidak ada imbal 

hasil tetapi dapat diberikan bonus, bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan 

kebijaksanaan bank. 

Manfaat dari produk pendanaan tersebut diantara fleksibel yaitu kemudahan dalam 

melakukan transaksi, ekslusif yaitu mendapatkan pelayanan personal banker di cabang 

tertentu, dan aman maksudnya reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah 

adalah jaminan ketenangan hati. Resiko dari Giro Ib diantaranya tidak ada imbal hasil 

tetapi dapat diberikan bonus, bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan 

kebijaksanaan bank, selanjutnya adanya resiko transaksi terkait dengan penggunaan 

fasilitas buku cek dan bilyet giro. 

 Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Program Tunas Usaha Rakyat (TUR) 

Pembiayaan yang diberikan dalam terciptanya program TUR (Tunas Usaha 

Rakyat) yang digulirkan oleh Bank BTPN Syariah kepada perempuan 

menciptakan suatu pola pembiayaan tersendiri. Pola tersebut meliputi jumlah 

pembiayaan, cara pembayaran dan jangka waktu pembiayaan. 

Jumlah pembiyaan yang diberikan oleh BTPN Syariah mulai dari Rp. 

1.000.000 – 10.000.000 untuk masyarakat khususnya para perempuan dari pola 

diberlakukannya sistem rentang ini setiap kelompok ibu-ibu berbeda dalam 

mengambil jumlah pembiayaan, semua tergantung kepada kesepakatan dan lama 

angsuran selama menjadi anggota program TUR tersebut dengan ketentuan: 

 Pada tahun pertama, nasabah diberikan pinjaman sebesar 1.500.000-

2.000.000 

 Pada tahun kedua Nasabah diberikan pinjaman sebesar 3.000.000-

6.000.000 

 Dan pada tahun ketiga, peminjaman nasabah bisa diberikan pembiyaan 

sampai  Rp. 10.000.000 

Untuk pembayaran angsuran , program TUR yang dilakukan oleh bank 

BTPN Syariah memberikan kemudahan pada nasabahnya dengan memberikan 

cara pembayaran selama satu bulan dua kali atau dua minggu sekali.  

 Proses angsuran yang dilakukan BTPN Syariah dilakukan 2 minggu 

sekali dengan kelompok yaitu kelompoknya minimal terdiri dari 10 nasabah, 

dalam satu tahun nasabah mengangsur sebanyak 26x angsuran dengan diberikan 
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bonus 1x Angsuran pada saat momentum mau lebaran, maka dari itu nasabah 

hanya mengangsur sebanyak 25x angsuran dalam 1 tahun. 

 Mayoritas penggunaan pembiyaan oleh nasabah mempergunakannya 

untuk tambahan modal usaha mereka, seperempatnya dipergunakan sebagai 

biaya pendidikan anakanya . Hal ini membuktikan bahwa tingkat keinginan 

perempuan terutama diperdesaan untuk mandiri itu tergolong sangat tinggi . 

1.2 State of The Art 

Finansial inklusi di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, berdasarkan data Data World 

Bank Global Findex bahwa orang dewasa di Indonesia yang telah memiliki rekening bank 

baru mencapai 48,9% pada 2017. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-

rata Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 70,6%. 1Meski demikian, rendahnya financial 

inclusion menjadi salah satu target dari pemerintah untuk ditingkatkan. Tidak tanggung-

tanggung pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa meningkat 

sampai 75%. “Banyaknya yang belum tersentuh Bank adalah masyarakat pra sejahtera”. Hal 

ini diungkapkan oleh Deviana, Department Head Daya (Pengembangan komunitas 

kewirausahaan BTPN Syariah).  

  BTPN Syariah selaku institusi keuangan yang memfokuskan pada nasabah 

prasejahtera dan meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Maka diwujudkan dengan 

produk Paket Masa Depan (PMD) yang tidak hanya memberikan bantuan finansial. Tapi juga 

memberikan modal pengetahuan kewirausahaan dan monitoring kelanjutan usaha.  

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada mengenai komunikasi 

pemasaran pada produk keuangan. Saudiah dkk (2013) dengan penelitian berjudul 

”Komunikasi Pemasaran pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Surabaya-

Barata Dalam Menarik Minat Nasabah” berfokus pada model komunikasi pemasaran 

periklanan dan promosi acara dimana nasabah yang menjadi target pemasarannnya pun 

berbeda dengan penelitian ini yaitu nasabah dengan status sosial ekonomi A dan B.  

 Sementara penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada mengenai 

komunikasi pemasaran yang berjudul “Kajian Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam 

Mendorong Keputusan Pembelian Jasa Perbankan” Popon (2017)  hal ini karena penelitian 

tersebut berfokus pada pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu di PT. BRI KCP Bandung 

Ujung Berung melakukan komunikasi pemasaran pada segmen pasar ekonomi A dan B baik 

untuk produk pembiayaan maupun pendanaan menggunakan bauran komunikasi pemasaran 

baik komunikasi pemasaran langsung (personal selling), iklan di media massa ataupun 

menggunakan media komunikasi pemasaran lur ruangan.  

                                                                 
1 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190603172001-37-76621/lewat-linkaja-bumn-bersinergi-
tingkatkan-financial-inclusion diakses pada tanggal 10 Maret 2020 
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 Penelitian ini pun berbeda dengan penelitian “Financial Inclusion sebagai Upaya 

Pemberdayaan Perempuan Melalui Sistem Grameen Bank” Muntafi, Ahmad Zaki (2015) hal 

ini karena fokus pada penelitian ini adalah melihat bagaimana penyaluran kredit mikro secara 

nasional melalui sistem grameen bank pada salah satu program yang diusung pemerintah 

melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu National Strategy Financial Inclusion yang 

bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. 

 Selain itu penelitian berjudul “Social Entrepreneurship” Muhammad Yunus Grameen 

Bank” Nurhayati (2016) berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada biografi 

Muhammad Yunus yaitu seorang ekonom Syariah dari India yang berhasil menerapkan 

grameen bank dengan pola social entrepreneurship yaitu mengajak para pelaku usaha besar 

untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal dengan grameen 

bank dan keahlian melalui social entrepreneurship, yaitu pola wirausaha yang tidak 

mengutamakan keuntungan namun harus dapat memberikan manfaat bagi sesama.  

 Penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap 

Kesejahteraan Keluarga” Robbani dan Marlina (2018) berbeda tentunya dengan penelitian ini. 

Hal ini karena penelitian ini berfokus pada lembaga non keuangan KJKS Ukhuwah Pro-IBU 

yang melakukan pemberdayaan perempuan dengan konsep grameen bank yaitu kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan melalui pinjaman dan pembiayaan dengan akad syariah, 

pertemuan pekanan, dan pelatihan pada kelompok-kelompok himpunan perempuan yang 

dibentuk. Kegiatan pemberdayaan ini memberikan hal yang positif dalam mewujudkan 

kemandirian anggota.  

 Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian bertema komunikasi pemasaran 

yang telah dilakukan sebelumnya ataupun mengenai grameen bank, karena penelitian 

berfokus pada komunikasi pemasaran berbasis komunitas yang dilakukan lembaga keuangan 

BTPN Syariah yang menerapkan konsep grameen bank yaitu selain memberikan pembiayaa 

modal usaha, namun juga memberikan tambahan keahlian dan monitoring usaha bagi 

nasabahnya yaitu masyarakat pra sejahtera dan khusus untuk perempuan dengan penghasilan 

$2/hari.  

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang model komunikasi pemasaran produk pembiayaan berbasis 

komunitas btpn syariah untuk pemberdayaan perempuan di Bekasi, Tanggerang, 

Bogor? 

2. Bagaimana pemahaman pihak-pihak yang terlibat terhadap model komunikasi 

pemasaran produk pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah untuk pemberdayaan 

perempuan di Bekasi, Tanggerang, Bogor?  
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3. Bagaimana implementasi kampanye model komunikasi pemasaran produk 

pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah untuk pemberdayaan perempuan di 

Bekasi, Tanggerang, Bogor?  

4. Bagaimana pola komunikasi pemasaran yang dilakukan pihak Bank BTPN Syariah 

dalam mensosialisasikan produk pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah untuk 

pemberdayaan perempuan di Bekasi, Tanggerang, Bogor? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang model komunikasi pemasaran produk 

pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah untuk pemberdayaan perempuan di 

Bekasi, Tanggerang, Bogor? 

2. Untuk mengetahui pemahaman pihak-pihak yang terlibat terhadap model 

komunikasi pemasaran produk pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah 

untuk pemberdayaan perempuan di Bekasi, Tanggerang, Bogor?  

3. Untuk mengetahui implementasi kampanye model komunikasi pemasaran produk 

pembiayaan berbasis komunitas btpn syariah untuk pemberdayaan perempuan di 

Bekasi, Tanggerang, Bogor  

4. Untuk mengetahui pola komunikasi pemasaran yang dilakukan pihak Bank BTPN 

Syariah dalam mensosialisasikan produk pembiayaan berbasis komunitas btpn 

syariah untuk pemberdayaan perempuan di Bekasi, Tanggerang, Bogor 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peta Jalan Penelitian 

a. Rencana Strategi Penelitian Perguruan Tinggi (RENSTRA) 

Berdasarkan data evaluasi diri tentang penelitian unggulan di Universitas 

Negeri Jakarta yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, terdapat delapan 

tema riset unggulan, yaitu: (1) teknologi pendidikan, (2) pendidikan lingkungan, 

(3) pendidikan bahari, (4) neuro pedagogik, (5) pendidikan perlindungan anak 

dan pemberdayaan perempuan, (6) sains, teknologi dan olahraga, (7) seni, sosial 

dan humaniora, (8) ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah, (RIP UNJ, 2016-

2020). 

Penelitian ini menggunakan skema desentralisasi dengan penelitian dasar 

unggulan perguruan tinggi (PDUPT) dengan tema 7 yaitu seni, sosial, dan 

humaniora. Dengan isu musik, bahasa, koreografi, seni budaya yang bersifat 

humanis. Penelitian ini fokus pada Renstra UNJ R&D 2016-2017 adalah sosial 

humaniora, pada tahun 2018-2019 pada perubahan sosial budaya, pada tahun 

2019-2020 adalah diseminasi perubahan sosial budaya. 

 

b. Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi 

Peta jalan penelitian perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta pada 

bidang unggulan dan kaitannya dengan luaran penelitian yang terkait dengan 

penelitian yang diusulkan. Dibawah ini merupakan roadmap penelitian. 

 

Tabel II.1 

Peta Jalan Universitas Negeri Jakarta 

 

ISU 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

 R & D Teknologi Produk/Market 

Integrasi Bangsa, dan Sosial humaniora Perubahan Sosial Disemanasi 

Harmoni Sosial   perubahan sosial 
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Table II.2 

Peta Jalan Prodi Ilmu Komunikasi 

 

No Program  Kompetensi 2018-2019 2020-2021 2022-2025 

 Studi  Keahlian/    

   Keilmuwan    

       

1    R&D 

Komunikasi 

bisnis Komunikasi bisnis 

  

Prodi 

   

     

    Model Teknologi  teknologi 

 Ilmu Komunikasi    

    Penelitian 

Informasi, 

media baru, 

komunikasi 

digital 

Informasi, media 

baru, komunikasi 

digital, 

entrepeunership  

       

 

 

Tabel II.3 

Kaitan Peta Jalan Penelitian Bidang Unggulan dengan Luaran Penelitian Usulan 

 

No Peta Kategori Sub Wajib Tam TS TS+1 

 Jalan  kategori  Bah   

 Bidang    An   

 Unggulan       

 UNJ       

1   Internasional   LOA Published 

   Terakreditasi V    

  Prosiding      

  Internasional,      

  terindeks sinta      

2  HKI Hak Cipta V   Terdaftar 
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Luaran penelitian ini terkait dengan Renstra dan peta jalan penelitian 

perguruan tinggi adalah artikel ilmiah dimuat di prosiding internasional 

bereputasi terindeks scopus pada tahun berjalan, serta HKI. 

2.2 Kajian Penelitian Sebelumnya 

Beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Artikel penelitian ini berjudul Analisis Komparasi Biaya Transaksi Pada 

Lembaga Keuangan Mikro Model Grameen Bank Dan Model Koperasi 

Kredit (Studi Pada Pt “A” Dan Koperasi Kredit “B” Di Kabupaten 

Malang) oleh AF Mu’arofah, tahun terbit 2016. Tujuan artikel ini adalah 

untuk membandingkan  biaya transaksi antara dua model LKM yaitu 

model Grameen Bank (PT “A”) dan Koperasi Kredit (Kopdit “B”), 

sehingga dapat diketahui model LKM  yang lebih efisien. total biaya 

transaksi pada Kopdit “B” yang menggunakan model Koperasi Kredit 

lebih tinggi daripada total biaya transaksi pada PT “A” yang menggunakan  

model Grameen Bank 

2. Artikel ini berjudul Dampak Pemberian Kredit Pola Grameen Bank 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir 

oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra 

Mina di Kabupaten Tuban oleh ES Marpaung. Tahun terbit 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) Mencari tahu proses  

pemberian kredit pola Grameen Bank oleh Koperasi LEPP-M3 Tuban; (2) 

Menganalisis masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit pola 

Grameen Bank; (3)Menganalisis tingkat pengetahuan, peranan dan 

manfaat apakah yang didapat dalam penerapan pemberian kredit pola 

Grameen Bank; (4) Mencari tahu pengaruh pemberian kredit pola 

Grameen Bank terhadap meningkatnya pendapatan usaha kecil masyarakat 

pesisir sebelum dan sesudah pelaksanaan pola Grameen Bank. 

Artikel ini berjudul Model Lembaga Keuangan Mikro Pola 

Grameen Bank Untuk Penguatan Klaster (Di Kabupaten Brebes Dan 

Kota Surakarta), oleh S Sriyanto. tahun terbit 2013. untuk 

mengidentifikasi struktur rantai kegiatan, kebutuhan modal, lembaga 

keuangan dan pola panutan dari Lembaga Keuangan Mikro Grameen untuk 

memperkuat klaster. 
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Artikel ini berjudul Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus 

Tentang Grameen Bank, oleh Haqiqi Rafsanjani, tahun terbit 2017. 

Penelitian ini berfokus pada biografi Muhammad Yunus seorang ekonom 

syariah di India serta pemikirannya mengenai konsep grameen bank untuk 

pengentasan kemiskinan.  

Artikel berjudul Inovas Pembiayaan Pola Grameen Bank di 

KSPPS BMT ITQAN, oleh Nurul Aulia, tahun terbit 2019. Penelitian ini 

berfokus pada pelaksanaan program pembiayaan yang dilaksanakan 

KSPPS BMT ITQAN dengan menerapkan metode kumpulan atau 

kelompok yang diadaptasi dari pola grameen bank berkembang pesat di 

Indonesia. 

2.3 Kajian Teoritis teori interaksi simbolik George Herbert Mead 
 

Teori Interaksi Simbolik dari George Herbert Mead. Kegiatan komunikasi tidak 

dapat lepas dari peran serta lambang atau simbol. Khususnya pada komunikasi verbal 

tertulis, dimana setiap pesan yang disampaikan berupa tulisan dan lambang. Tulisan 

dan lambang tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan interaksi 

antara komunikator dan komunikannya.  

Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Interaksi simbolik 

berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dari pengalaman. Persepsi 

seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui 

interaksi diantara orang-orang, dan makna tersebut muncul karena adanya pertukaran 

simbol-simbol dalam kelompok sosial. Pada sisi lain, interaksi simbolik memandang 

bahwa seluruh struktur dan institusi sosial dan institusi sosial diciptakan oleh adanya 

interaksi diantara orang-orang. Selain itu tingkah laku seseorang tidak mutlak 

ditentukan oleh kejadian-kejadian pada masa lampau saja, melainkan juga dilakukan 

dengan sengaja.  

Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun 1920-an ketika 

beliau menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Namun gagasan-gagasannya 

mengenai interaksionisme simbolik berkembang pesat setelah para mahasiswanya 

menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya, terutama melalui buku yang menjadi 

rujukan utama teori interaksionisme simbolik, yakni mind, self and society (Mulyana, 

2010: 68).  

Karya Mead yang paling terkenal ini menggarisbawahi tiga konsep kritis yang 

dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori interaksionisme simbolik. 
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Tiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam term interaksionisme 

simbolik. Dari itu, pikiran manusia (mind) dan interaksi sosial (diri/self dengan yang 

lain) digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (society) di 

mana kita hidup. Makna berasal dari interaksi dan tidak dari cara yang lain. Pada saat 

yang sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam konteks sosial masyarakat. Pengaruh 

timbal balik antara masyarakat, pengalaman individu dan interaksi menjadi bahan bagi 

penelahaan dalam tradisi interaksionisme simbolik (Elvinaro, 2007: 136).  

1. Pikiran (Mind) 

Pikiran, yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan seseorang 

dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu, pikiran adalah 

fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan 

merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului 

pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga 

didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substantif. Karakteristik 

istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam 

dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas 

secara keseluruhan. Itulah yang kita namakan pikiran.  

Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila 

seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita 

sebut pikiran. Menggunakan kata-kata Mead sendiri: 

“kemampuan menemukan makna ini menunjukkannya kepada orang 

lain dan kepada organisme adalah suatu kemampuan yang memberikan 

kekuatan unik kepada manusia. Kendali ini mengkin oleh bahasa. 

Mekanisme kendali atas makna dalam arti inilah yang merupakan, 

menurut saya, apa yang kita sebut “pikiran.” (Mulyana, 2010:83) 

 Dengan demikian pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain seperti 

konsep ingatan dalam karya Mead melalui kemampuannya menanggapi 

komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan terorganisir. 

Mead juga melihat pikiran secara pragmatis. Yakni, pikiran melibatkan proses 

berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. (Ritzer & Goodman, 

2004:280).  

2. Diri (Self) 

Banyak pemikiran Mead pada umumnya, dan khususnya tentang pikiran, 

melibatkan gagasannya mengenai konsep diri. Pada dasarnya diri adalah 

kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek. Diri adalah 

kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun objek. Diri adalah 
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kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun objek. Diri mensyaratkan 

proses sosial yakni komunikasi antar manusia. Binatang dan bayi yang baru 

lahir tak mempunyai diri. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas dan 

antara hubungan sosial. Menurut Mead adalah mustahil membayangkan diri 

yang muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Tetapi, segera setelah diri 

berkembang, ada kemungkinan baginya untuk terus ada tanpa kontak sosial. 

Diri (self) berhubungan secara dialektis dengan pikiran. Artinya, di satu 

pihak Mead menyatakan bahwa tubuh bukanlah diri dan baru akan menjadi 

diri bila pikiran telah berkembang. Di lain pihak, diri dan refleksitas adalah 

penting bagi perkembangan pikiran. Memang mustahil untuk memisahkan 

pikiran dan diri karena diri adalah proses mental. Tetapi, meskipun kita 

membayangkannya sebagai proses mental, diri adalah sebuah proses sosial. 

Dalam pembahasaan mengenai diri, Mead menolak gagasan yang 

meletakkannya dalam kesadaran dan sebaliknya meletakkannya dalam 

pengalaman sosial dan proses sosial. Dengan cara ini Mead mencoba 

memberikan arti behavioristis tentang diri: 

“Diri adalah di mana orang memberikan tanggapan terhadap apa yang ia 

tujukan kepada orang lain dan dimana tanggapannya sendiri menjadi 

bagian dari tindakannya, di mana ia tidak hanya mendengarkan dirinya 

sendiri, tetapi juga merespon dirinya sendiri, berbicara dan menjawab 

dirinya sendiri sebagaimana orang lain menjawab kepada dirinya, 

sehingga kita mempunyai perilaku di mana individu menjadi objek untuk 

dirinya sendiri” (1934/1962:139). 

 Karena itu diri adalah aspek lain dari proses sosial menyeluruh di mana 

individu adalah bagiannya.  

Mekanisme umum untuk mengembangkan diri adalah refleksivitas atau 

kemampuan menempatkan diri secara tak sadar ke dalam tempat orang lain 

dan bertindak seperti mereka bertindak. Akibatnya, orang mampu memeriksa 

diri sendiri sebagaimana orang lain memeriksa diri mereka sendiri. Seperti 

dikatakan Mead : 

“Dengan cara merefleksikan, dengan mengembalikan pengalaman 

individu pada dirinya sendiri keseluruhan proses sosial menghasilkan 

pengalaman individu yang terlibat di dalamnya; dengan cara demikian, 

individu bisa menerima sikap orang lain terhadap dirinya, individu 

secara sadar mampu menyesuaikan dirinya sendiri terhadap proses sosial 

dan mampu mengubah proses yang dihasilkan dalam tindakan sosial 
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tertentu dilihat dari sudut penyesuaian dirinya terhadap tindakan sosial 

itu” (Mead/1962/134)  

Diri juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang 

lain. Artinya, seseorang menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya 

mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan apa yang akan 

dikatakan selanjutnya. 

Untuk mempunyai diri, individu harus mampu mencapai keadaan “di luar 

dirinya sendiri” sehingga mampu mengevaluasi diri sendiri, mampu menjadi 

objek bagi dirinya sendiri. Untuk berbuat demikian, individu pada dasarnya 

harus menempatkan dirinya sendiri dalam bidang pengalaman yang sama 

dengan orang lain. Tiap orang adalah bagian penting dari situasi yang dialami 

bersama dan tiap orang harus memperhatikan diri sendiri agar mampu 

bertindak rasional dalam situasi tertentu. Dalam bertindak rasional ini mereka 

mencoba memeriksa diri sendiri secara impersonal, objektif, dan tanpa emosi. 

Tetapi, orang tidak dapat mengalami diri sendiri secara langsung. Mereka 

hanya dapat melakukannya secara tak langsung melalui penempatan diri 

mereka sendiri dari sudut pandang orang lain itu. Dari sudut pandang demikian 

orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi 

kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Seperti dikatakan Mead, hanya dengan 

mengambil peran orang lainlah kita mampu kembali ke diri kita sendiri (Ritzer 

& Goodman, 2004:280-282). 

3. Masyarakat (Society) 

Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat (society) 

yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. 

Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, 

menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir 

yang diambil alih oleh individu dalam bentuk “aku” (me). Menurut pengertian 

individual ini masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan 

melalui kritik diri, untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan 

terpenting Mead tentang masyarakat, terletak dalam pemikirannya mengenai 

pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan 

sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk 

“aku” (me). Menurut pengertian individual ini masyarakat mempengaruhi mereka, 

memberi mereka kemampuan melalui kritik-diri, untuk mengendalikan diri mereka 

sendiri.  
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Pada tingkat kemasyarakatan yang lebih khusus, Mead mempunyai sejumlah 

pemikiran tentang pranata sosial (social institutions). Secara luas, Mead 

mendefinisikan pranata sebagai “tanggapan bersama dalam komunitas” atau 

“kebiasaan hidup komunitas”. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa, 

keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu 

menurut cara yang sama, berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon yang sama 

dipihak komunitas. Proses ini disebut “pembentukan pranata”. kita membawa 

kumpulan sikap yang terorganisir ini ke dekat kita, dan sikap itu membantu 

mengendalikan tindakan kita, sebagian besar melalui keakuan “me”.  

Pendidikan adalah proses internalisasi kebiasaan bersama komunitas ke dalam 

diri aktor. Pendidikan adalah proses yang esensial karena menurut pandangan 

Mead, aktor tidak mempunyai diri dan belum menjadi anggota komunitas 

sesungguhnya hingga mereka mampu menanggapi diri mereka sendiri seperti yang 

dilakukan komunitas yang lebih luas. Untuk berbuat demikian. Aktor harus 

menginternalisasikan sikap komunitas. 

Menurut Mead, pranata sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang 

sebaiknya dilakukan individu dalam pengertian yang sangat luas dan umum saja, 

dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup bagi individualitas dan kreativitas. 

Di sini Mead menunjukkan konsep pranata sosial yang sangat modern, baik 

sebagai pemaksa individu maupun sebagai yang memungkinkan mereka untuk 

menjadi individu yang kreatif (Ritzer & Goodman, 2004:287-288). 

Dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan teori interaksi simbolik dengan 

mengupas bagaimana program komunikasi pemasaran yang diusung oleh BTPN 

Syariah diterapkan melalui simbol-simbol dan program. Kemudian perasaan dan 

pendapat yang konstruksikan oleh pikiran (mind) tentang simbol-simbol digunakan 

untuk mendukung interaksi sosial (self) yaitu pertukaran makna dari pihak-pihak 

yang terlibat mengenai konsep komunikasi pemasaran melalui pemberdayaan 

komunitas. Dari sini diharapkan setelah terjadi pertukaran makna, maka terjadi 

konsensus bersama antara BTPN Syariah dengan pihak-pihak yang terlibat 

mengenai bagaimana model komunikasi pemasaran yang harus diterapkan untuk 

mempromosikan produk dengan skema pengembangan komunitas 

 

2.4 Kajian Konseptual 

A. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran ialah perputaran informasi timbal balik antara perorangan 

atau kelompok yang berkepentingan dalam dunia pemasaran. Semua golongan yang 
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berperan dalam proses komunikasi pemasaran menggunakan langkah yang sama, 

diantaranya mendengarkan, lalu bereaksi, dan mulai berbicara sehingga terbentuk 

hubungan timbal balik yang menguntungkan bagi kedua pihak. Perputaran informasi, 

berupa penjabaran-penjabaran yang bersifat persuasif, dan kesepakatan merupakan 

seluruh faktor dari proses tersebut. (Magdalena Asmajasari, 1997:1). 

Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah fasilitas dimana 

perusahaan berupaya memberi informasi, mempersuasif, dan mengingatkan kepada 

pelanggan, baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang barang dan brand 

yang dijual. Komunikasi pemasaran juga melakukan berbagai fungsi untuk konsumen. 

Diantaranya komunikasi pemasaran dapat menginformasikan atau dapat menunjukkan 

kepada pelanggan tentang mengapa dan juga bagaimana barang itu dipakai, 

digunakan oleh orang seperti apa, dan juga dimana dan kapan digunakan. Komunikasi 

pemasaran membolehkan perusahaan mengkoneksikan brand mereka kepada 

khalayak, acara, tempat, perasaan, pengalaman, dan banyak hal lainnya. Mereka juga 

dapat berpartisipasi pada ekuitas brand, dengan menginvestasikan brand dalam 

ingatan dan membuat citra mereka, dan mendongkrak penjualan, bahkan dapat 

mempengaruhi nilai saham. (Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009:172). 

B. Komunitas 

Menurut Wenger (2004: 4) komunitas merupakan himpunan orang-orang yang saling 

berbagi permasalahan, kepedulian atau kesukaan pada suatu bahan pembicaraan dan 

memperdalam pengetahuan juga kemampuan mereka dengan saling berkomunikasi 

secara intensif. Daripada itu, pengertian komunitas ada juga yang merujuk pada 

seseorang yang berasaskan nilai-nilai dan tujuan bersama yang spesifik, seperti para 

penyandang disabilitas atau kelompok etnis. Dan secara spesifik, merujuk pada salah 

satu kategori manusia yang berkaitan dengan yang lain karena berlandaskan pada 

wilayah tertentu yang memiliki kesamaan, karena wilayah itu secara tidak langsung 

membuat mereka merujuk pada keperluan, tujuan dan juga nilai-nilai yang sama. 

Menurut Etienne Wenger (2002: 24). Komunitas mempunyai berbagai macam bentuk 

dan karakteristik, diantaranya: 

1. Besar atau kecil 

Pada keanggotaan di suatu komunitas ada yang terdiri hanya beberapa personel saja 

dan bahkan ada juga yang mencapai 1000 personel. Besar maupun kecilnya personel 

pada suatu komunitas bukan menjadi masalah, walaupun demikian komunitas yang 

banyak memiliki personel biasanya dipecah menjadi beberapa divisi berdasarkan 

kebutuhan sub tertentu. 

2. Terpusat atau Tersebar 
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Separuh besar beberapa komunitas diawali dari sekelompok orang yang betugas di 

tempat yang sama atau mempunyai rumah yang berdekatan. Antara personel 

komunitas saling berkomunikasi secara konsisten dan juga ada beberapa komunitas 

yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. 

3. Berumur panjang atau berumur pendek 

Dalam sebuah komunitas terkadang seiring perkembangannya, membutuhkan waktu 

yang cukup lama, sementara jangka waktu kehadiran sebuah komunitas sangat 

bermacam-macam. Ada beberapa komunitas yang hanya dapat bertahan sampai 

tahunan, tetapi ada juga komunitas yang tidak lama pertemuannya. 

4. Internal atau Eksternal 

Pada sebuah komunitas harus dapat bertahan semaksimalnya dalam komponen bisnis 

atau bekerjasama dengan komunitas lainnya. 

5. Homogen atau Heterogen 

Beberapa komunitas ada yang berasal dari latar belakang yang memiliki kesamaan 

dan juga ada yang terdiri dari latar belakang yang sangat berbeda jauh. Biasanya jika 

suatu komunitas berasal dari latar belakang yang sama, maka interaksi antar personel 

akan mudah terikat, sedangkan jika komunitas yang berasal dari berbagai jenis latar 

belakang, maka dibutuhkan rasa saling menghormati dan rasa terbuka yang besar 

untuk personel satu sama lain. 

6. Spontan atau Disengaja 

Sebagian komunitas ada yang terbentuk tanpa adanya campur tangan atau upaya 

pengembangan dari suatu komunitas. personel secara langsung berbaur karena 

keinginan berbagi informasi dan mempunyai kesukaan yang sama. Dalam suatu 

kasus, terdapat komunitas yang dibuat sengaja secara spontan atau disengaja tidak 

memperhatikan resmi atau tidaknya suatu komunitas. 

7. Tidak Terkenal atau Dibawahi suatu institusi 

Suatu komunitas mempunyai berbagai jenis hubungan dengan perusahaan atau 

organisasi, baik itu komunitas yang tidak terkenal, ataupun komunitas yang terbentuk 

dibawah suatu institusi. 

C. Pemberdayaan Perempuan 

Konsep pemberdayaan perempuan memiliki perspektif yang sangat luas. 

Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian perempuan dengan menghormati 

kebhinekaan dan kekhasan lokal. Menurut Moulton dalam Prijono & Prijoko 

(2002:203), pemberdayaan perempuan sering diartilcan pembagian kekuasaan yang 

adil sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi perempuan yang Iebih 

besar di semua sisi kehidupan. Konsep ini sering dihubungkan dengan gagasan 
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memberikan power kepada perempuan agar mampu mengaktualisasikan diri dalam 

rangka mempertinggi eksistensi mereka di tengah masyarakat.  

Esensi pemberdayaan perempuan menurut Kreisber dalam Anwar (2003:148) adalah: 

pertama, refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar 

mampu berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, proses pelibatan 

individu atau masyarakat ke dalam proses pencerahan, penyadaran, dan 

pengorganisasian kolektif serta dapat mengatur atau menguasai ketrampilan agar 

mampu menjadi partisipan yang kritis dan efektif dalam masyarakat. Mutawali 

(2001:12), menyebutkan peranan perempuan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek 

intern dan ekstern. Aspek intern berupa peranannya dalam kehidupan keluarga, yaitu 

mendidik dan memelihara anak-anak serta membina keluarga agar menjadi keluarga 

yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan aspek ekstern peranannya di luar 

keluarga, yakni turut membangun masyarakat sebagai pelaksana pembangunan.  

Menurut Tan (1996:26), dewasa ini perempuan memperoleh kesempatan lebih 

majemuk. Perempuan bukan semata-mata tampil sebagai anggota keluarga saja, tetapi 

is mulai tampil dan berkesempatan memainkan perannya sebagai makhluk sosial 

dalam menjalin hubungan dengan suami, anak, maupun dengan masyarakat luas 

lainnya. Oleh karenanya, peran perempuan dalam pembangunan bangsa diarahkan 

pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, 

partisipasi aktif dalam masyarakat, stabilisasi nasional, dan pembangunan 

berkelanjutan. 

D. Pembiayaan 

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, dalam bukunya Islamic Banking 

menyatakan bahwa pembiyaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Produk Pembiayaan (financing) merupakan salah satu prinsip dasar pedoman 

operasional yang dapat dijalankan perbankan bank syariah (Danupranata: 2013). 

Adapun Produk Pembiayaan tersebut dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. 
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a. Equity financing (pembiayaan ekuitas) 

b. Kontrak musyarakah (joint venture profit sharing) 

c. Kontrak mudharabah (trustee profit sharing) 

d. Debt financing (cost plus financing) 

e. Kontrak murabahah 

f. Kontrak bai’ as salam 

g. Kontrak bai’ al istishna’ 

h. Kontrak al ijarah 

i. Kontrak qardh 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Berikut adalah tahapan penelitian serta luaran berikut indikator penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Penelitian 

 Rendahnya finansial iklusi di 

Indonesia yang hanya 49% pada 

tahun  

 Angka kemiskinan ekstrim di 

Indonesia yang tinggi dimana di 

negara Asean, dimana Indonesia 

menduduki angka 7,5%, 

Kamboja 0,7% 

 Belum banyak produk keuangan 

yang menyasar masyarakat pra 

sejahtera yang menyumbang 

angka paling banyak belum 

bermitra dengan bank. 

 Belum ada model komunikasi 

pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan finansial inklusi 

dalam rangka pemberdayaan 

perempuan.  

 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui latar 
belakang model komunikasi 
pemasaran produk pembiayaan 
berbasis komunitas btpn syariah 
untuk pemberdayaan perempuan 
di Bekasi, Tanggerang, Bogor? 

2. Untuk mengetahui pemahaman 
pihak-pihak yang terlibat 
terhadap model komunikasi 
pemasaran produk pembiayaan 
berbasis komunitas btpn syariah 
untuk pemberdayaan perempuan 
di Bekasi, Tanggerang, Bogor?  

3. Untuk mengetahui implementasi 
kampanye model komunikasi 
pemasaran produk pembiayaan 
berbasis komunitas btpn syariah 
untuk pemberdayaan perempuan 
di Bekasi, Tanggerang, Bogor  

4. Untuk mengetahui pola 
komunikasi pemasaran yang 
dilakukan pihak Bank BTPN 
Syariah dalam 
mensosialisasikan produk 
pembiayaan berbasis komunitas 
btpn syariah untuk 
pemberdayaan perempuan di 
Bekasi, Tanggerang, Bogor 

Metode  Penelitian  

 Metode Penelitian 

Kualitatif  

 Pendekatan studi kasus 

 Teknik Pengumpulan 

data: wawancara semi 

struktur dan observasi 

partisipan pasif 

Lokasi Penelitian  
Penelitian  

Komunitas wirausaha 
perempuan di Jatisampurna 
dan Bantar Gebang 

Luaran Penelitian   

 Jurnal Nasional Terindex Sinta  

yang terbit di bulan Oktober 

2020 

 Prosiding internasional yang 

terbit di bulan Oktober 2020 

 HKI model penelitian yang terbit 

di bulan Oktober 2020 

 Bahan ajar komunikasi 

pemasaran yang terbit bulan 

Oktober 2020 

 

Indikator Capaian   

Model komunikasi pemasaran 
dapat djadikan rujukan oleh 
lembaga keuangan lainnya 
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3.2 Metode Penelitian 
 

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk 

mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu 

pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Mulyana, 2010:145). Penelitian 

kualitatif dikenal juga dengan nama peneelitian naturalistik. Kedua istilah tersebut 

mengandung arti yang sama. “Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati 

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya” (Nasution, 2002: 5) 

Cresswell mengartikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok 

atau orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitan 

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke 

tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini 

memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk 

penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, 

berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

personalan (diadaptasi dari Creswell, 2007 dalam Creswell, 2012: 4-5) 

Sedangkan Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan 

definisi tersebut, Kirk dan Miller mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam kawasannya dan peristilahannya. (Moleong, 2007: 4).  

David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan 

oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan 

gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamkan latar alamiah, metode alamiah, 

dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. (Moleong, 2007: 5) 

Jadi dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti memasuki tatanan alamiah dari 

orang yang ditelitinya. Peneliti dalam penelitian kualitatif terjun sendiri ke lapangan 

untuk mengumpulkan datanya. Data-data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan 

kuantitatif karena data yang diperoleh tidak memerlukan pengukuran. Oleh sebab itu 
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dalam penelitian kualitatif tidak ada satu kebenaran yang mutlak. “Peneliti kualitatif 

bukanlah mencari kebenaran mutlak.” (Nasution, 2002: 6) 

Penelitian naturalistik bersifat induktif dan justru mencoba mencari dan 

menemukan suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan. (Nasution, 2002: 7). 

Dalam penelitian naturalistik mula-mula dikumpulkan data empiris, dari data itu 

ditemukan pola atau tema (jadi ada penemuan atau discovery) dan kelak 

dikembangkan menjadi teori. Jalannya ialah dari spesifik kepada yang umum. Namun 

setelah ditemukan suatu pola, maka pola itu masih perlu diuji atau diverifikasi dengan 

menguji kebenarannya pada data baru yang spesifik. Dalam melakukan verifikasi itu 

kita lihat kegiatan deduktif. (Nasution, 2002: 14) 

Nasution, dalam bukunya Metode penelitian naturalistik kualitatif, memberikan 

16 ciri penelitian naturalistik. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif menurut 

Nasution adalah: 

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau “natural setting”. Peneliti 

mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana 

adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. 

2. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Ini berarti bahwa peneliti adalah “key 

instrument” atau alat penelitian utama, dialah yang mengadakan sendiri 

pengamatan atau wawancara tak berstruktur. 

3. Sangat deskriptif, artinya dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data 

deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Tidak 

mengutamakan angka-angka statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif. 

4. Mementingkan proses maupun produk, jadi memperhatikan juga bagaimana 

perkembangan terjadinya sesuatu. 

5. Mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat 

memahami masalah atau situasi. 

6. Mengutamakan data langsung. Untuk mendapatkan data langsung, peneliti 

sendiri terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara. Ia 

tidak menggunakan test atau angket, sebab dengan demikian akan mengambil 

jarak dengan sumber data. 

7. Triangulasi. Data atau informasi dari satu pihak harus di cek kebenarannya 

dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Cara ini juga mencegah 

subjektivitas. 
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8. Menonjolkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data 

yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah 

yang diteliti. 

9. Subjek yang diteliti dianggap berkedudukan sama dengan peneliti. Jadi tidak 

sebagai objek. 

10. Mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan responden, 

yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya. 

Peneliti tidak mendesakkan pandangannya sendiri, peneliti memasuki 

lapangan tanpa generalisasi, seakan-akan tidak mengetahui sedikitpun 

sehingga dapat menaruh perhatian penuh pada konsep-konsep yang dianut 

partisipan. Pandangan peneliti disebut perspektif “etic”. Ia tidak boleh 

menonjolkan pandangan etic ini. 

11. Verifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan atau negatif, untuk 

memperoleh hasil yang lebih dipercaya. 

12. Sampling yang purposif. Tidak mengutamakan sampling random atau acakan 

dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya 

biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. 

13. Mengutamakan “audit trail” untuk melihat apakah laporan penelitian sesuai 

dengan data yang dikumpulkan. 

14. Partisipasi tanpa mengganggu. Untuk memperoleh situasi yang natural, 

peneliti tidak menonjolkan diri dalam melakukan observasi. 

15. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang 

melakukan penelitian itu. Tujuan naturalistik bukan untuk menguji hipotesis 

yang didasarkan pada teori tertentu, melainkan untuk menemukan pola-pola 

yang mungkin dapat dikembangkan menjadi teori. 

16. Disain penelitian tampil dalam proses penelitian. Pada penelitian naturalistik 

pada awalnya belum dapat direncanakan disain yang terinci, lengkap, pasti 

yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian, oleh sebab itu belum 

ada langkah-langkah yang jelas yang dapat diikuti dari awal sampai akhir 

seperti halnya pada penelitian kuantitaif. (Nasution, 2002: 9-12) 

Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitiannya. Sampel yang diteliti bukan 

sebagai objek penelitian tapi sebagai subjek dan memiliki kesetaraan dengan 

penelitinya. Oleh karena itu peneliti dalam penelitian kualitatif harus memasuki latar 

alamiah penelitian dan bergabung dengan subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif 

mengutamakan perspektif emic, yaitu mengutamakan pandangan subjek yang diteliti, 
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meskipun terdapat pandangan peneliti, yang disebut perspektif etic, tetapi peneliti 

tidak menonjolkan pandangannya tersebut. 

Penelitian ini menggunakan jenis studi penelitian studi kasus (case study 

approach). John W. Cresswell mengungkapkan (1998: 61), bahwa : 

“A case study is an exploration of a “bounded system” or a case (multiple 

cases) over time through detailed, in-depth data collection involving multiple 

sources of information rich in context” 

“Sebuah studi kasus adalah suatu eksplorasi dari "sistem dibatasi" atau kasus 

(kasus multiple) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan rinci, mendalam 

data yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks” 

Sejalan dengan pengertian dari Creswell, Stake (1995) memberikan pandangan 

bahwa studi kasus merupakan: 

“Strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 

program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-ksus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara 

lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan 

waktu yang telah ditentukan. (Creswell, 2012: 20).  

Dalam ungkapan Milner (1996: 167 Dalam Pawito, 2007: 141-142), studi kasus 

tak lain adalah:  

“in-depth analyses of single or few communities, organizations, or persons 

lives. They involve detailed and often subtle understandings of the social 

organiwation of every day life and persons live experience” 

"Analisis mendalam dari masyarakat tunggal atau beberapa, organisasi, atau 

kehidupan orang. Mereka melibatkan pemahaman rinci dan seringkali halus 

dari organisasi sosial dari kehidupan sehari-hari dan orang-orang hidup 

pengalaman " 

Berdasarkan pemaparan pengertian studi kasus diatas, Creswell mengemukakan 

beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk 

suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu 

dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam 

pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam 

tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, 

peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting 

untuk suatu kasus 

Berdasarkan paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah 

eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus atau beragam kasus” 
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yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan 

berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat 

oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, 

aktivitas atau suatu individu.  

Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti 

menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, 

event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara 

terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 

selama periode tertentu.   

Selanjutnya Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi 

untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program 

studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, 

wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat 

“mensituasikan” kasus di dalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun 

setting sosial, sejarah atau setting ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan desain kasus tunggal dengan tipe holistik. 

Penelitian studi kasus tunggal holistik adalah penelitian yang menempatkan sebuah 

kasus sebagai fokus dari penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data.  

Pada jenis single case holistik, jumlah unit yang digunakan pada umumnya hanya 

satu atau bahkan sama sekali unit analisisnya tidak dapat dijelaskan, karena 

terintegrasi dengan kasusnya. Dalam penelitian studi kasus yang demikian, unit 

analisis tidak dapat ditentukan karena kasus tersebut juga sekaligus merupakan unit 

analisis dari penelitian. 

Yin (1989) mengungkapkan Jenis penelitian single case holistik, pada dasarnya 

menempatkan kasus sebagai obyek penelitian yang perlu diteliti untuk 

mengungkapkan esensi mendalam yang terdapat di balik kasus, tanpa terikat pada unit 

analisis, karena unit analisis penelitian ini menyatu dengan kasusnya. (Creswell, 1998: 

63)  

John W Cresswell  (1998: 62) membagi  fokus penelitian studi kasus menjadi 

tiga (3) tipe, yaitu : (1) Studi kasus eksploratoris, bila sebuah kasus atau kasus-kasus 

dipakai untuk memperoleh data atau informasi awal bagi penelitian sosial yang akan 

dilakukan, (2) Studi kasus eksplanatoris, bila sebuah kasus atau kasus-kasus tertentu 

yang diteliti tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang sebab akibat, (3) 

Studi kasus deskriptif, tujuannya untuk memberikan gambaran yang mendalam atau 

mendetail mengenai sebuah kasus. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi yang lainnya tidak  

dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Untuk 

penelitian ini akan menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data dari 

mulai wawancara mendalam semi struktur (in-depth), observasi, dan studi 

kepustakaan. 

1. Wawancara mendalam semi struktur 

Wawancara merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dimana dalam 

proses tersebut hasil wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.  

Koedtjoroningrat (1986) berpendapat bahwa metode wawancara mencakup 

cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba 

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, 

dengan cara bercakap-cakap dengan responden. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan  yang 

diwawancarai (interviewee) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan (Moleong, 1997:135). 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

(1985:266) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu.; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informaasi yang diperoleh 

dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota. (Moleong, 2007: 186) 

Wawancara mendalam adalah salah satu model wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini. Wawancara mendalam memungkinkan untuk dilakukan 

berulang-ulang, karena faktor situasi responden sangat mempengaruhi terhadap 

jalannya wawancara. Wawancara mendalam terdiri dari pertanyaan-pertanyaan 

yang sangat memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban dan 

pernyataan yang bebas, dala dan detail dengan berbagai uraian pentingnya. 
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Wawancara mendalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi struktur yang dipandu dengan interview guide yang telah 

disiapkan peneliti sebelum wawancara tetapi tetap fokus pada topik tertentu. 

Artinya, wawancara ini berlangsung dalam kondisi yang memang sudah 

disiapkan dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat.  Dalam kondisi tertentu  

peneliti juga harus siap mengantisipasi secara responsif setiap pernyataan atau 

jawaban yang diberikan oleh responden agar dapat diperoleh data dan informasi 

penelitian yang lebih detail dan mendalam.  

Wawancara mendalam semi struktur dimulai dengan menyiapkan 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian lalu dimulai dengan tanya jawab 

antara peneliti dan responden yang biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan 

spesifik dan diikuti dengan pemikiran responden yang berhubungan dengan 

pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Observasi Partisipan Pasif  

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 

lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berjalan. Observasi merupakan serangkaian pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan secara sengaja untuk 

mendapatkan data serta menilai keadaan lingkungan dan untuk memperoleh 

kebenaran hasil penelitian .Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian 

yang berhubungan dengan kondisi/interaksi belajar mengajar, tingkah laku, dan 

interaksi kelompok.  

Patton mengungkapkan manfaat pengamatan demikian ialah:  

a. Dengan berada dilapangan peneliti lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi, jadi Ia dapat memperoleh pandangan 

holistik atau menyeluruh.  

b. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan 

pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau 

pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discovery.  

c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati 

orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena 

telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam 

wawancara.  
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d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

membenarkan atau mengkonformasikannya. Bila hanya seorang yang 

mengatakannya, maka itu dianggap subjektif, akan tetapi bila hal itu 

dibenarkan oleh sejumlah orang lain, maka hal itu dapat dianggap 

objektif. (Nasution, 2002: 113-114) 

Buford Junker dengan tepat memberikan gambaran tentang peranan peneliti 

sebagai pengamat. Pemeran serta sebagai pengamat dalam hal ini tidak 

sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Ia 

sebagai anggota pura-pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Peranan 

demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi 

terutama yang bersifat rahasia. (Moleong, 2007: 177) 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan 

pasif yang artinya didalam proses pengumpulan data ini, peneliti hanya berfungsi 

sebagai pengamat yang tidak memiliki keterlibatan langsung  

3. Studi Pustaka 

Metode studi kepustakaan atau dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam metodologi peneliti sosial untuk menelusuri data 

historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, 

kenang-kenangan, dan laporan. Sifat utama dari bentuk-bentuk data tersebut tidak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang lalu. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut 

dokumen. (Elvinaro, 2010 : 165). Studi pustaka ini dilakukan dengan 

mempelajari dokumen seperti seperti dokumen rencana strategis program, 

laporan pertanggung jawaban program, surat-surat dan press release, fact sheet, 

dengan keuntungan bahwa bahan tersebut sudah ada, sudah tersedia, dan siap 

pakai. Dokumen resmi banyak terkumpul di tiap kantor atau lembaga. 

Diantaranya ada yang mudah diperoleh dan terbuka bagi umum untuk dibaca, 

akan tetapi ada pula yang bersifat intern, bahkan ada yang sangat dirahasiakan 

demi kepentingan dan keamanan perusahaan, lembaga, atau negara (Nasution, 

dalam Elvinaro, 2010: 186). 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah secara induktif yang merupakan 

susunan laporan deskriptif. Bodgan dan Taylor (Moleong, 1997:104-108) menyarankan 

beberapa hal yang harus dikerjakan peneliti pada tahap ini, dan berikut adalah hal-hal 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini: 
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1. Membaca dengan teliti catatan lapangan yang dibuat 

2. Memberi kode pada beberapa topik pembicaraan tertentu agar memudahkan dalam 

proses análisis 

3. Setelah memperoleh data yang diinginkan, penyusun meneliti data tersebut 

Pada tahap awal peneliti tidak mengemukakan hipotesis. Sehingga pada tahap 

penganalisisan, peneliti hanya mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari 

lapangan. Tipologi atau kerangka klasifikasi muncul setelah semua data yang 

diperoleh terkumpul dan peneliti telah melakukan analisis data tersebut. 

Salah satu cara yang dapat dianjurkan adalah mengikuti langkah-langkah berikut 

yang masih bersifat umum, yakni : (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil 

kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 2002 : 129).  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles 

dan Huberman (dalam Elvinaro, 2010 : 223), yaitu sebagai berikut : 

Setelah data terkumpul, peneliti memberikan komentar pada data-data yang diperoleh 

melalui observasi partisipatori. Peneliti membuat kategori/memberi kode hasil observasi 

pada proses analisis data. Data yang diperoleh kemudian ditelaah, dideskripsikan, 

dianalisis, diinterpretasikan dan disusun dalam satuan-satuan, melakukan kategorisasi 

data, kemudian peneliti memeriksa keabsahan datadiakhiri dengan menafsirkan data. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

4.1 Anggaran Penelitian 

Berikut Anggaran penelitian yang telah dirancang agar penelitian ini dapat terlaksana:  

Tabel 4.1 Anggaran Penelitian 

No. 
 

Komponen 
 Biaya yang 

  
Diusulkan (Rp)      

   
 Honorarium untuk pelaksana, pembicara, Rp 5.000.000,- 

1. 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data,  

honor   operator,   dan   honor   pembuat   sistem 
 

  

 (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)  
   
 Pembelian bahan habis pakai unuk pembelian ATK, Rp 5.000.000,- 

 fotokopi,  surat  menyurat,  penyusunan  laporan,  

2. cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, internet, bahan  

 laboraturium,  langganan  jurnal,  tahun  pembuatan  

 alat/mesin bagi mitra.    
      
 Perjalanan Untuk survey/sampling data, Rp 3.000.000,- 

3. 
sosialisasi/pelatihan/pendampingan/evaluasi.   

Wawanara,   observasi,   dan   workshop   DN-LN, 
 

  

 akomodasi-konsumsi, perdiem/lunsum, transport.  
    
 Sewa  untuk peralatan/mesin/ruang  laboraturium, Rp 2.000.000 

4. kendaraan, kebun percobaan, peralatan pengabdian  

 lainnya.     
      
  Jumlah   Rp 15.000.000,- 
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4.2 Jadwal Penelitian 

Berikut Jadwal Penelitian yang telah disusun dari tahapan awal hingga publikasi hasil 

penelitian:  

Tabel 4.2  

Jadwal Penelitian 

 

No Tahapan 

Penelitian 

Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persiapan 

Penelitian 

       

2 Penyusunan 

Instrumen 

       

3 Validasi 

Instrumen 

       

4 Pengumpulan 

data Lapangan 

       

5 Pengolahan 

data 

       

6 Analisis Data        

7 Publikasi 

Penelitian 

       

8 Laporan 

Penelitian 
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