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ABSTRACT 

 

Karangpatihan is a village in the Ponorogo area which has an acute poverty 

problem which causes the phenomenon of the mentally retarded community.Pak Eko 

Mulyadi, as the village head, is assisted by volunteers to carry out social work and 

community development roles for the welfare of his community  independently. 

Now the results of his struggle are starting to be felt with the formation of an 

empowerment system that can be enjoyed by the poor and  mentally retarded through 

agriculture, farming and industry. This research uses descriptive qualitative research 

methods. The role of social work is carried out by Pak Eko Mulyadi as a broker, as 

an advocate, as a counselor, as an educator, as a staff developer, and as an 

administrator. Also conducts community development by providing awareness to the 

other Karangpatihan community to participate in poverty alleviation for the progress 

of their village. Although there are changes that have occurred in Karangpatihan, 

empowerment still needs to be improved to achieve immediate prosperitythere. 

Keyword : Empowerment, mental retardation, the role of social work, community 

development 
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MOTTO 
 

 

 
 

 

 

 

 
“Dan hendaklah takut kepada Alloh orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Alloh dan hendaklah mereka mengucap 

perkataan yang benar” 

(QS. An-Nisa:9) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tahun 2008 lalu terdapat pemberitaan yang menyita perhatian masyarakat 

mengenai kampung idiot di Kabupaten Ponorogo. Berita ini sudah cukup lama namun 

fenomena masyarakat penyandang tunagrahita masih tetap ada hingga saat ini. Hal ini 

merupakan kabar yang cukup menarik perhatian karena biasanya penyandang 

tunagrahita terjadi pada individu dan dengan jumlah yang sedikit. Menurut data dari 

World Health Organization (WHO) perbandingan angka kelahiran down syndrome 

atau tunagrahita 1 banding 1000-1100 kelahiran.1 Namun yang terjadi di Ponorogo 

penyandang tunagrahita lebih dari 400 orang dalam satu wilayah sehingga tercetus 

istilah “kampung idiot”. 

Istilah kampung idiot di Ponorogo ini sebenarnya merupakan bahasa media 

yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya penyandang tunagrahita di suatu 

wilayah dalam jumlah yang cukup banyak. Penyebaran tunagrahita tersebut beradadi 

beberapa wilayah namun saling berdekatan satu sama lain. Data Jawa Pos tahun 2010, 

total warga yang menderita down syndromeatau tunagrahita di tiga kawasan mencapai 

445 orang. Jika dirinci lebih detail, yang paling banyak terdapat di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon (323 orang). Selanjutnya, di Desa Karangpatihan, Kecamatan 

Balong, terdapat 69 orang, dan di Desa Pandak, Kecamatan Balong, terdapat 53 

orang.2 

 

 

 

 
 

1https://tirto.id/lebih-dekat-dengan-down-syndrome-clbN (diakses pada 12 Maret 2018 pukul 20.30). 
2http://dhimas.id/kampung-idiot-di-ponorogo-antara-mitos-dan-kemiskinan-abadi/ (diakses pada 23 November 

2017 pukul 17.30) 

https://tirto.id/lebih-dekat-dengan-down-syndrome-clbN
http://dhimas.id/kampung-idiot-di-ponorogo-antara-mitos-dan-kemiskinan-abadi/
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Masyarakat kampung idiot ini juga memiliki masalah kemiskinan dikarenakan 

wilayah yang mereka tempati terbilang tandus dan mahalnya harga kebutuhan pokok. 

Lokasi dimana menjadi tempat tinggal mereka juga jauh dari pusat pemerintahan 

kabupaten Ponorogo dan minim fasilitas umum yang ada di sana. Namun dari 

beberapa kawasan yang memiliki masyarakat miskin dan tunagrahita hanya 

masyarakat desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang 

terekspos memiliki program pemberdayaan. 

Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Karangpatihan ini tidak lepas 

dari sosok Eko Mulyadi selaku kepala Desa. Eko Mulyadi berhasil melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Yang 

diberi nama Rumah Harapan untuk mengajari masyarakat setempat khususnya 

penyandang tunagrahita. Mereka diberikan pelatihan mengenai cara berternak lele, 

kambing, dan ayam. Selain itu juga diajari pengelolaan perkebunan khususnya 

tanaman jeruk. Selain itu masyarakat juga diajari untuk membuat sapu dan keset 

sebagai industri yang hasilnya dapat dijual melalui Rumah Harapan. Dari hasil 

peternakan lele kira-kira setiap warga memperoleh penghasilan 200.000 rupiah hingga 

300.000 rupiah sekali panen.3
 

 
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas dari pekerja sosial 

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pekerja sosial memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kebijakan, layanan, program pengorganisasian untuk memberdayakan 

kelompok-kelompok beresiko.4 Pemberdayaan masyarakat tunagrahita desa 

Karangpatihan belum ada pendampingan secara masif dari pekerja sosial disana 

namun pemberdayaan tetap terlaksana dengan baik. Keberhasilan pemberdayaan 

 

3http://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/16/2108257/Eko.Mulyadi.Penggerak.Perubahan.Kampung.Idiot 

(diakses pada 23 November 2017 pukul 17.30). 

4Cepri Yusrun Alamsyah, Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi, 2015, 67. 

http://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/16/2108257/Eko.Mulyadi.Penggerak.Perubahan.Kampung.Idiot
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masyarakat tunagrahita yang dilakukan Eko Mulayadi ini tentu menerapkan peran dan 

fungsi pekerja sosial. 

Penelitian ini peneliti anggap penting karena banyak mengulas peran Kepala 

Desa Karangpatihan dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya secara mandiri 

terkhusus para penyandang tunagrahita. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi program pemberdayaan di Karangpatihan yang telah 

berjalan agar menjadi lebih baik. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat 

mengingatkan para pemangku kebijakan khususnya Dinas Sosial yang menaungi para 

Pekerja sosial profesional untuk tetap melakukan pendampingan masyarakatnya 

secara masif. Selain itu pula melalui penelitian ini dapat menjadikan motivasi untuk 

masyarakat luas agar dapat melakukan pemberdayaan secara mandiri untuk mengatasi 

kemiskinan di daerah-daerah lain. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi dalam 2 pertanyaan mendasar 

 

yakni: 

 
1. Bagaimana peran kepala desa sebagai pekerja sosial? 

 

2. Apa danbagaimana peran kepala desa dalampengembangan masyarakat 

Karangpatihan? 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang peran pekerjaan sosial 

dan peran comunity development yang dilakukan oleh seorang kepala desa. Dalam hal 

ini adalah peran kepala desa Eko Mulyadi untuk memberdayakan masyarakat di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 
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Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

semakin memperkaya khasanah dunia pustaka dan dapat membantu peneliti 

selanjutnya dalam menambah sumber informasi terkhusus dalam bidang 

kepemimpinan, peran pekerja sosial dan community development. Secara praktis 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan evaluasi bagi kepala desa 

dan masyarakat Desa Karangpatihan dalam proses pemberdayaan masyarakat 

tunagrahita sehingga dapat lebih baik lagi di waktu yang akan datang. 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Sudah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai peran kepala desa, 

tunagrahita, bahkan peran pemberdayaan tunagrahita. Adapula beberapa penelitian 

yang dilakukan di desa Karangpatihan karena fenomena unik yang terjadi di sana 

dengan berbagai perspektif. Penelitian ini mencantumkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki hubungan dan kemiripan mengenai tema penelitian sebagai 

tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut antara lain: 

4. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan 

 

Ada beberapa penelitian yang digunakan sebagai tinjauan pustaka 

mengenai peran kepala desa. Pertama, penelitian dari Vicri Rifmanly 

Lahansang yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan”5. Penelitian ini 

menggambarkan peran kepala Desa Binalu dalam pemberdayaan 

masyarakatnya. Peran yang laksanakan oleh kepala desa antara lain peran 

pengembangan, peran penguatan daya atau kekuatan, dan peran 

menciptakan kemandirian. 

 

 
5Vicri Rifmanly Lahansang, “PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

DESA BINALU KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN,” JURNAL EKSEKUTIF 1, no. 7 (2015). 
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Kedua, penelitian dari Nur Aulia Safitri6 yang menjelaskan mengenai 

peran kepala desa Pangkuh Kulon dalam upayanya melakukan 

pemberdayaan warganya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5p yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan 

pemeliharaan.. 

Ketiga, penelitian dari Komang Ayu Kusuma Wardani, Ni Nyoman 

Dewi Pascarani, dan Ni Nyoman Supriliani dengan judul “Peran 

Kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kasus: 

Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar”.7 

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh 

dalam pemberdayaan masyarakat Samlangan oleh kepala desanya. 

Keempat, penelitian dari Achmad Nur Haida yang berjudul 

“Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan sumber daya manusia di 

Desa Karangpatihan (studi kasus pada masyarakat miskin dan penderita 

retardasi mental di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten 

Ponorogo)”8. Penelitian ini secara umum menggambarkan mengenai peran 

kepala desa Karangpatihan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia melalui berbagai kebijakannya. Hal ini bertujuan untuk 

menghapus stigma dimasyarakat mengenai desa karang patihan sebagai 

kampung idiot menjadi kampung mandiri. 

 

 

 

 
 

6Nur Aulia Safitri, “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pangkah Kulon, 

Kecamatan Pangkah, Kabupaten Gresik”, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, 2014. 
7Komang Ayu Kusuma Wardani, Ni Nyoman Dewi Pascarani, and Ni Wayan Supriliyani, “PERANAN 

KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS : KELURAHAN 
SAMPLANGAN, KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR” (n.d.): 11. 

8Achmad Nur Haida, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa 

Karangpatihan (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Dan Penderita Retardasi Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan 
Balong Kabupaten Ponorogo)”,” (Tesis, Program Studi S2 Admisistrasi Publik Universitas Gajah Mada, n.d.). 
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5. Tunagrahita 

 

Beberapa penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka mengenai 

tunagrahita antra lain: pertama, penelitian dari Emil Kurniawan yang 

berjudul “Pengaruh Program Bina Diri terhadap Kemandirian Anak 

Tunagrahita”9. Penelitian ini mengenai penerapan program bina diri untuk 

melihat dampak terhadap kemandirian anak tunagrahita di SLB abc 

Argasari Yayasan Lestari Tasikmalaya. 

Kedua, penelitian dari Gadis Mulia Wati yang berjudul “Outbound 

Management Training Untuk Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri 

Anak Tunagrahita”10. Penelitian ini menjelaskan tentang peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbanding lurus 

pada meningkatnya kemampuan penyesuaian diri anak tunagrahita sedang 

melalui kegiatanOutbound Management Training di SLBN Rembang. 

Ketiga, penelitian dari Hamid Abdullah yang berjudul “Strategi 

Pemberdayaan Anak Penyandang Tunagrahita Pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (Uptd) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya”11. Secara garis 

besar penelitian ini menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan anak 

penyandang tunagrahita di UPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya. 

Strategi pemberdayaan ini dapat dilihat melalui aspek sasaran, teknik dan 

tujuanUPTD Ponsos Kalijudan Kota Surabaya dalam pemberdayaan yang 

dilakukan bagi anak penyandang tunagrahita. 

 

 
 

9Emil Kurniawan, “PENGARUH PROGRAM BINA DIRI TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK 

TUNAGRAHITA” (2012): 13. 
10Gadis Mulia Wati, “OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

PENYESUAIAN DIRI ANAK TUNAGRAHITA” (2012): 7. 
11Hamid Abdullah, “STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK PENYANDANG TUNAGRAHITA PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA,” Publika 2, no. 3 (2014). 
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6. Masyarakat Tunagrahita di Karangpatihan 

 

Tinjauan pustaka berikutnya adalah mengenai tunagrahita di 

Karangpatihan. Sudah ada beberapa penelitian mengenai masyarakat 

tunagrahita yang dilakukan di lokasi tempat penelitian tesis ini antara lain: 

pertama, penelitian dari Lutfia Andriana yang berjudul “Kesejahteraan 

Sosial Tunagrahita (Studi Kasus di Dusun Tanggungrejo, Desa 

Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo)”12. Penelitian ini menjelaskan 

tentang kondisi masyarakat Karangpatihan dan upaya mencapai 

kesejahteraannya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan permasalahan 

sosial, tercukupinya kebutuhan, dan peluang sosial dalam masyarakat 

setempat. 

Kedua, Dian Suluh Kusuma Dewiyang berjudul “Model Pemberdayaan 

Masyarakat Tunagrahita di kampung Idiot Kabupaten Ponorogo”13. Dian 

Suluh mencoba menggambarkan melalui penelitiannya ini mengenai model 

pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang dilakukan di kampung idiot 

Kabupaten Ponorogo. 

Ketiga, penelitian dari Rodhotul Munawaroh yang berjudul “Praktek 

Sosial pemberdayaan Masyarakat Miskin Idiot Melalui Kerajinan di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”14. Penelitian ini 

digunakan sebagai pengaplikasian konsep dari Pierre Bourdieu tentang 

praktek sosial menggunakan rumus generatif (Habitus x modal) + ranah = 

praktek. 

 

12Lutfia Andriana, “Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus Di Dusun Tanggungrejo Desa Karang Patihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan KomunikasiUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015). 
13Dian Suluh Kusuma Dewi, “Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Di Kampung Idiot Kabupaten 

Ponorogo,” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (2016): 21–27. 
14RODHOTUL MUNAWAROH, “PRAKTIK SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN IDIOT 

MELALUI MODEL KERAJINAN DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN 
PONOROGO,” Paradigma 4, no. 2 (2016). 
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Peneliti menyadari masih banyak penelitian terdahulu yang sejenis namun 

belum tersebutkan dalam tinjauan pustaka penelitian ini karena keterbatasan informasi 

peneliti. Melalui tinjuan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang coba 

dihimpun dalam penelitian ini, memang ada penelitian yang mirip dalam seting  

tempat dan tema seperti penelitian dari Achmad Nur Haida. Namun peneliti mencoba 

untuk melihat dari perspektif lain yaitu melalui kepala desa yang berperan sebagai 

pekerjaan sosial sehingga memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang lainnya. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Kepala Desa dan Pekerjaan 

Sosial (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten 

Ponorogo)” belum pernah ada, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. 

E. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori berfungsi sebagai sarana dalam menjelaskan gambaran umum 

penelitian. Kerangka teorits juga digunakan sebagai sarana untuk menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah secara teori. Kerangka teori dalam penelitian ini 

adalah: 

4. Peran Pekerja Sosial 

 

Seorang pekerja sosial memiliki peran tersendiri yang digunakan sebagai ranah 

gerak mereka dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Peran dan 

fungsi pekerja sosial yaitu sebagai broker, sebagai advokat, sebagai konselor, 

sebagai pendidik, sebagai pengembang staf, dansebagai administrator.15
 

a. Peran sebagai broker 

 

Peran sebagai broker merupakan peran yang berfungsi untuk 

menghubungkan klien yang bermasalah dengan pihak-pihak yang dapat 

membantu permasalahannya. Kemampuan untuk melakukan peran sebagai 

 

15Alamsyah, Praktik pekerjaan sosial generalis, 67. 
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penghubung merupakan dasar dari seorang peksos. Mereka dituntut memiliki 

banyak jaringan sehingga akan lebih banyak opsi untuk menghubungkan klien 

dengan pihak yang akan membantu. Seperti contoh: bila salah seorang klien 

yang sakit menahun dan belum mendapatkan penanganan kesehatan, maka 

seorang peksos akan menghubungkan klien dengan Puskesmas. Ia akan 

menjadi jembatan penghubung antara klien yang sakit dengan tenaga medis di 

puskesmas yang akan mengobati. 

b. Peran sebagai advokat 

 

Peran sebagai advokat ini merupakan peran Peksos untuk memastikan 

segala kebijakan pemerintah agar dapat sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. 

Peksos harus memperjuangkan nasip klien dengan berperan aktif memberikan 

masukan kepada pembuat kebijakan. Bisa juga dengan ikut dalam pembuatan 

kebijakan seperti kementrian dan DPR agar segala program, aturan dan 

kebijakan benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan klien secara efektif 

dan efisien. Peksos pendamping memastikan kebijakan tersebut sampai kepada 

setiap individu klien atau memberikan masukan dari bawah untuk evaluasi 

program tersebut. 

c. Peran sebagai konselor 

 

Peran sebagai konselor ini bertujuan agar mengenal klien lebih dalam. 

Peran ini mengupayakan untuk bisa memetakan permasalahan yang dialami 

klien dan potensi-potensi yang dimiliki kien. Dari hasil pemetaan ini dapat 

dijadikan sebagai sarana menetukan treatmen yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan klien. 
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d. Peran sebagai pendidik 

 

Peran sebagai pendidik ini merupakan peran dimana seorang peksos 

mengajarkan kemandirian kepada klien. Peksos harus menanamkan 

pemahaman kepada klien bahwa segala bantuan dan kemudahan dari peksos 

yang dia terima tidak berjalan untuk selamanya. Ada saatnya klien harus 

mandiri dan menyelesaikan segala permasalahan sendiri. Maka dari itu peksos 

juga bertugas memberikan kemampuan penyelesaian permasalahan kepada 

klien. Output dari seorang peksos adalah menjadikan klien seseorang yang 

mandiri. 

e. Peran sebagai pengembang staf 

 

Seorang peksos tentu berat bila semua pekerjaan harus diselesaikan 

sendiri. Seorang peksospun butuh patner atau staf yang berada dalam 

pengawasannya sehingga dapat mempermudah penyelesaian tugas. Untuk itu 

seorang peksos tidak melulu memikirkan klien tetapi juga harus memikirkan 

para staf-stafnya. Para staf ini perlu mendapatkan berbagai pelatihan maupun 

pendidikan yang sesuai dengan bidangnya sehingga pengetahuan dan 

keilmuannya meningkat, mengingat permasalahan dalam dunia sosial juga 

mengalami perkembangan. Para staf inilah yang akan melanjutkan tampuk 

peksos suatu hari nanti sehingga memerlukan pengetahuan dan keilmuan yang 

mumpuni. 

f. Peran sebagai administrator 

 

Peran sebagai administrator bagi seorang peksos merupakan tindak 

lanjut dari pengembangan staf. Seorang peksos dituntut untuk menjamin 

layanan sosial dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan permaslahan 

klien. Layanan sosial yang baik tersebut memerlukan kemampuan seorang 
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peksos untuk perencanaan dan penentuan staf, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan kepada para stafnya. 

5. Pemberdayaan Masyarakat 

 
Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang 

mengalami kemiskinan.16 Indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan 

program-program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:17
 

a. Berkurangnya penduduk miskin 

 

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan orang miskin di lingkungannya. 

d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya 

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta 

makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam 

masyarakat. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan yang 

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 

6. Pengembangan Komunitas (Community Development) 

 

Pengembangan Komunitas ini diartikan sebagai membantu suatu kelompok 

masyarakat untuk memiliki pengaruh pada isu-isu mengenai kehidupan mereka 

 
16Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial Dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2005), 59. 
17Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1999), 139. 
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sehingga dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri.18 Tujuan dari 

pengembangan komunitas adalah masyarakat dapat memilih apa yang baik untuk 

mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu 

setidaknya ada 4 nilai yang perlu ditanamkan untuk keberhasilan pengembangan 

komunitas. Nilai-nilai tersebut adalah nilai partisipasi, nilai pemberdayaan, nilai 

kepemilikan, dan nilai modal sosial. 

7. Tunagrahita 

 

Tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang 

mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.19Secara umum anak 

tunagrahita diklasifikasikan menjadi:20
 

a. Tunagrahita ringan; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 50-70, 

dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, mampu menyesuaikan diri pada 

lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat 

semi terampil, 

b. Tunagrahita sedang; dengan tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar antara 

30-50, mampu melakukan ketrampilan mengurus diri sendiri (self-helf), 

mampu melakukan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu 

melakukan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau bekerja ditempat kerja 

terlindung (sheltered work-shop) 

c. Tunagrahita berat dan sangat berat, mereka sepanjang hidupnya selalu 

tergantung pada bantuan dan perawatan orang lain. Ada yang masih mampu 

dilatih mengurus sendiri dan berkomunikasi secara sederhana dalam batas 

tertentu, mereka memiliki tingkat kecerdasan (IQ) kurang dari 30. 

 
hlm. 3 

18Pitchford, M dan P Henderson, Making spaces for community Development, (Bristol:The Policy Press, 2008), 

 
19 Somantri, S., Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: Refika Aditama. 2006), hlm.7. 
20http://www.sarjanaku.com/2011/09/anak-tunagrahita-klasifikasi-dan.html, (Diakses pada 24 September 2017 

pukul 16.00). 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/anak-tunagrahita-klasifikasi-dan.html
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8. Teori Modal 

 

Modal merupakan aspek penting dalam usaha mencapai sesuatu yang 

diinginkan. Tujuan dapat dicapai, selain membuat kebiasaan (Habitus) dan 

menempatkan diri di lingkungan (field) yang sesuai, pengaruh modal juga sangat 

besar. Bahkan tanpa modal yang cukup maka mustahil membuat kebiasaan yang 

bisa digunakan untuk beradaptasi pada lingkungannya.21 Pierre Bourdieu membagi 

jenis-jenis modal menjadi 4 kelompok, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal 

budaya, dan modal simbolik.22
 

a. Modal Ekonomi merupakan modal yang langsung bisa dijadikan hak milik 

serta bisa dengan mudah untuk di tukar, dijual belikan, bahkan untuk 

diwariskan kepada orang lain. Modal ekonomi dalam konteks perusahaan 

dapat meliputi: Uang, alat produksi( tenaga kerja, mesin dan pabrik), materi 

(bahan baku dan hasil produksi) 

b. Modal sosial adalah modal yang dinilai dari berapa banyak kenalan dan 

relasi terhadap orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh. Di negara 

demokrasi seperti Indonesia memiliki modal sosial dianggap lebih penting. 

Banyaknya relasi sama dengan memudahkan urusan, sebab banyak 

keputusan yang diambil melalui sistem voting. 

c. Modal Budaya yaitu modal berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan intelektual yang dimiliki seseorang yang bisa meningkatkan 

setatus sosial. Lebih mudahnya seorang yang dianggap pandai dan ahli 

dalam suatu bidang akan mudah mendapatkan perhatian lebih dari orang 

lain. 

 
21Jackson, Peter, Pierre Boudieu. Dalam: Edkins, Jenny – Nick Vaughan Williams (ed.). Teori-teori Kristis: 

Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Teguh Wahyu Utomo, Pentj.( Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2013). 
hal.9. 

22Ibid., hal.17. 
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d. Modal simbolik merupakan modal berupa barang yang digunakan untuk 

memunjukkan tingkat derajat, status sosial serta kehormatan seseorang. 

Modal simbolik ini bersifat relatif karena akan berbeda tempat berbeda 

orang maka akan bereda pula modal simbolik yang diperlukan. Contoh 

relatifitas modal simbolik adalah dikalangan para artis dan pejabat memakai 

tas dengan brand ternama dengan harga yang fantastis akan menjadikan dia 

dipandang tinggi, namun tidak berlaku jika ia pergi ke pasar tradisional di 

pedesaan. Modal simbolik meliputi: kopyah dan sarung untuk kalangan 

agamis, rumah yang megah dan mobil mewah untuk kalangan orang kaya 

dan masih banyak yang lainnya. 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah cara melakukan penelitian untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, sementara teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah triangulasi (gabungan).23 Penelitian ini 

menekankan pada hasil lapangan mengenai penerapan peran dan fungsi Pekerja Sosial 

oleh Kepala Desa Eko Mulyadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tuna Grahita di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, oleh sebab itu analisis 

data bersifat induktif. 

G. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian diskriptif. 

Menurut Zaenal arifin, penelitian diskrptif adalah penelitian untuk 

 

 

 

 
23Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1. 
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mendiskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam 

variabel tunggal maupun korelasi dan perbandingan berbagai variabel.24
 

H. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah Eko Mulyadi selaku kepala desa, beberapa 

warga penyandang tunagrahita, dan pelaksana program pemberdayaan. 

I. Objek Penelitian 

 

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan peran 

dan fungsi Pekerja Sosialdalam Pemberdayaan Masyarakat Tuna Grahita di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

J. Teknik Sampling 

 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling porposive. Teknik purposive 

sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampel untuk penelitiannya dengan 

kriteria-kriteria yang dikehendaki.25 Kriteria sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Pemegang otoritas kebijakan tertinggi (Kepala Desa) 

 

b. Bagi pelaksana program pemberdayaan setidaknya telah 1 tahun bekerja 

(Pendamping BLK) sekurang-kurangnya 2 orang 

c. Bagi penyandang tunagrahita dengan kriteria warga sekitar yang mengikuti 

program pemberdayaan sekurang-kurangnya 5 orang secara acak 

K. Metode Pengumpulan Data 

 

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penggunaan beberapa metode ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam 

pengumpulan data serta diharapkan dapat saling melengkapi data yang diperoleh 

24Zainal Arifin, penelitian pendidikan; metode paradigma baru, (bandung; Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 54. 
25Lexy J Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 89. 
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melalui berbagai metode tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Interview (wawancara) 

 

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan 

mendengar.26Penelitian ini wawancara dilakukan dengan subjek penelitian 

yaitu Eko Mulyadi selaku kepala desa. Pak Eko Mulyadi selaku pemrakarsa 

program pemberdayaan serta pemilik otoritas tertinggi di Karangpatihan. 

Melalui wawancara denggan beliau diharapkan dapat menjelaskan secara 

detail kondisi Desa Karangpatihan, program-program pemberdayaan untuk 

Tunagrahita yang telah terlaksana, masih terlaksana, maupun akan 

dilaksanakan nantinya. 

Wawancara yang kedua adalah dengan 5 orang warga penyandang tunagrahita 

maupun warga penrima manfaat program pemberdayaan. Wawancara dengan 

penerima manfaat perogram pemberdayaan diharapkan dapat melihat efektifitas 

program pemberdayaan yang ada di Karangpatihan. 

Wawancara yang terakhir adalah dengan pendamping Rumah Harapan 

sebanyak 2 orang selaku pendamping kegiatan. Melalui wawancara ini di 

harapkan dapat informasi mengenai proses pelaksanaan program pemberdayaan. 

Serta informasi mengenai proses pengajaran dan pembelajaran untuk tunagrahita 

di rumah harapan. 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Teknik 

wawancara ini menggunakan pedoman wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan 
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yang disiapkan namun pertanyaan ini memiliki kemungkinan untuk 

berkembang. Teknik ini masuk dalam kategori indepth interview.26
 

b. Observasi (Pengematan) 

 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.27 Terdapat dua 

jenis teknik observasi yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak 

langsung. Penelitian ini mengguanakan teknik penelitian langsung yaitu dengan 

mendatangi desa Karangpatihan untuk melihat secara langsung mengenai proses 

pemberdayaan yang dilakukan di sana. Mengikuti secara langsung mengenai 

proses pemberdayaan dan melihat secara langsung kegiatan Pak Eko Mulyadi 

dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. 

c. Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama beberapa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.28 Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi ini berupa foto-foto 

dan dokumen-dokumen penunjang penelitian seperta kegiatan masyarakat, 

kondisi lingkingan, dan lain sebagainya. 

L. Analisis Data 

 

Menurut Muhadjir, analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan 

menyusun alur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang 

26Ibid., 13. 
27Hadari Nawawi, ed., Metode penelitian bidang sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 106. 
28Ibid., 141. 
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dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, 

mengklasifikasi, mereduksi, menyajikannya.29
 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

perbandingan tetap. Analisis data perbandingan tetap adalah:30
 

a. Reduksi data. Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasi satuan atau unit, yaitu unit-unit terkecil yang ditemukan 

dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan fokus data masalah 

penelitian. setelah satuan diperoleh, selanjutnya melakukan koding data 

(memberikan kode pada setiap satuan data). 

b. Kategorisasi atau menyusun kategori, yaitu upaya memilah-milah setiap satuan 

data ke dalam untukan-untukan yang memiliki kesamaan. Selanjutnya setiap 

kategori diberi nama yang disebut label. 

c. Sintesisasi atau mensintesiskan, yaitu mencari kaitan antara satu kategori 

dengan kategori lainnya. Selanjutnya, kaitkan satu kategori dengan kategori 

lainnya diberi nama atau dilabeli lagi. 

d. Menyusun hipotesis kerja. Hipotesis kerja sudah merupakan teori subtantif 

(teori yang berasal dan masih terkait dengan data). 

M. Keabsahan Data 

 

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan waktu.31 Didalam penelitian ini menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi 

pengumpulan data dan triangulasi sumber. 

 

 
29Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta, Raja Garfindo 

Persada, 2012), 141. 
30Ibid., 148. 
31Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, 19. 
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Triangulasi pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid 

melalui proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam triangulasi ini 

yaitu proses wawancara, proses observasi dan proses dokumentasi. 

 

Gambar 1.1 Triangulasi Pengumpulan Data 

 
Triangulasi berikutnya unuk memastikan keabsahan data yaitu triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber ini memungkinkan memperoleh data yang valid dengan 

menggunakan tiga nara sumber yang berbeda, dalam penelitian ini triangulasi 

sumberyang digunakan yaitu kepala Desa Karnagpatihan, warga pengidap tunagrahita, 

dan pelaksana program pemberdayaan 

 

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data 
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N. Sistematika Penulisan 

 

Pembuatan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penyusunan skripsitesis, sehingga tesisskripsi dapat tersusun dengan baik, terstruktur, 

dan sistematis. Secara umum penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan pembagian 

masing-masing bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

BAB ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

 

BAB ini berisi mengenailetak geografis lokasi penelitian, sekilas tentang gambaran 

umum lokasi, kondisi warga setempat serta sejarah mengenai adanya fenomena 

kemiskinan dan tunagrahita dalam penelitian ini di desa Karangpatihan. 

BAB III PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PEKERJA SOSIAL 

 

Bab III ini berisikan tentang peran pekerja sosial yang dilakukan oleh kepala desa 

Karangpatihan dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita meliputi aspek 

penghubung, advokasi, konselor, pendidik, manajer kasus, pengembang staf, dan 

administrator 

BAB IV PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENGEMBANG KOMUNITAS 

 

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang berikutnya yaitu lebih berfokus 

pada pengembangan komunitas pada warga Karangpatihan oleh kepala desa. 

BAB V PENUTUP 

 

BAB terakir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran untuk kepala Desa dan 

fihak-fihak terkait dalam penelitian ini. Di bagian akhir penelitian juga dicantumkan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkaitpenelitian ini. 



84  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Penilitian ini memberi gambaran bahwa telah terjadi proses pemberdayaan 

secara mandiri di Desa Karangpatihan. Pemberdayaan di Karangpatihan menjadi 

istimewa karena tidak hanya memberdayakan masyarakat miskin tetapi juga untuk 

masyarakat penyandang tunagrahita. Bagitu banyaknya penyandang tunagrahita di 

Karangpatihan bahkan Desa ini mendapatkan julukan sebagai “Kampung Idiot”. 

Di balik kesuksesan proses pemberdayaan tersebut tak lepas dari peran Pak 

Eko Mulyadi selaku kepala Desa Karangpatihan. Pak Eko Mulyadi telah 

melaksanakan peran ganda yaitu peran sebagai pemimpin Desa dan melaksanakan 

perannya sebagai pekerja sosial dibantu oleh beberapa relawan desa. Pak Eko 

telah berhasil melakukan berbagai peran pekerjaan sosial yaitu peran sebagai 

broker, advokat, konselor, pendidik, pengembang staff, dan administrator.Hanya 

sajaperan sebagi pekerjaan sosialnya tersebut masih dilaksanakan dengan cara 

tradisional, belum terencana dengan baik, dan terkesan apa adanya. Hal ini terlihat 

seperti pada pelaksanaan peran sebagai konselor dan sebagai pendidik. Meski 

kedua peran tersebut telah berhasil terlaksana bahkan menunjukan hasil yang baik, 

namun peran tersebut terasa kurang maksimal. 

Sedangkan dalam proses pengembangan masyarakat Karangpatihan Pak Eko 

Mulyadi memulai menentukan tujuan bersama dengan merumuskan tema desa 

melalui penjaringan aspirasi warga, meningkatkan kesadaran masyarakatnya 

untuk diajak saling gotong royong saling membantu satu sama lain demi kebaikan 

dan kemajuan bersama, proses kerja sama dengan pihak internal desa maupun 
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eksternal desa, hingga langkah pembangunan untuk memuali pengembangan 

masyarakat Karangpatihan dengan merealisasi tema desa yang telah dirumuskan. 

Keberhasilan Pak Eko Mulyadi dalam hal ini tak lepas dari peran warganya yang 

mempunyai kultur guyup rukun ala masyarakat pedesaan. Meski pada awalnya 

masyarakat Karangpatihan juga pesimis akan kamajuan desanya, namun akhirnya 

Pak Eko dan para relawan dapat meyakinkanmasyarakat yang lain untuk 

melakukan perubahan. 

Hanya saja yang dalam proses penentuan tujuan bersama masih belum 

mewakili seluruh aspirasi warganya. Ini terbukti dari pengakuan Pak Eko sendiri 

bahwa masih adanya warga Karangpatihan yang menganggap program 

memberdayakan tunagrahita merupakan program untuk keuntungan pribadi. 

Masih adanya anggapan negatif semacam ini membuktikan masih belum 

terciptanya pemahaman bersama dalam visi misi dan tujuan yang dibawa untuk 

Desa Karangpatihan. 

B. Saran 

 

Saran yang bisa peneliti sampaikan untuk Pak Eko Mulyadi selaku pihak Desa 

Karangpatihan, bahwa peran Pak eko Mulyadi selaku kepala desa sekaligus 

seabagai pekerja sosial sangat berat. Kedua peran tersebut berhubungan tetapi 

tidak dalam satu pekerjaan yang sama. Akan lebih baiknya jika peran pekerja 

sosial dilakukan oleh para praktisi pekerja sosial yang dapat bekerja sama dengan 

Dinas Sosial Kabupaten. Tugas dan peran pekerja sosial akan menjadi lebih 

maksimal dan mungkin pemberdayaan akan kebih merata. Pak Eko selaku Kepala 

Desa dapat membuat regulasi desa untuk mempermudah proses tersebut. 
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Pak Eko juga perlu mengajak masyarakat Karangpatihan secara menyeluruh 

untuk menjaring aspirasi dan mungkin untuk mensosialisasikan visi misi dan 

tujuan desa. Hal semacam ini dapat meminimalisir adanya kesalahan pemahaman 

dan anggapan buruk dari warga Karangpatihan sendiri. Jika semua itu telah 

berjalan maka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Karangpaatihan 

akan lebih mudah dilaksanakan. 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah baiknya penelitian mengambil satu 

tema saja sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih mendalam lagi. 

Pengambilan banyak tema memberikan banyak sudut pandang bagi pembaca 

namun akan lebih banyak waktu yang digunakan untuk memperoleh data. 

Penelitian akan kurang maksimal dalam mengupas permasalahan yang ada. 
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