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ABSTRAK 

 

Pamungkas, Andriyani. 2010. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha 
Industri Kecil Batik Semarang 16 di Bukit Kencana Jaya Tembalang 
Semarang”. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Joko Sutarto, 
M.Pd dan Dra. Liliek Desmawati, M.Pd. 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Industri Kecil Batik 
Semarang 16. 

 Permasalahan penelitian ini adalah: (a) bagaimana pemberdayaan 
masyarakat Tembalang melalui usaha industri kecil Batik Semarang16, (b) 
bagaimana dampak pemberdayaan usaha industri Batik Semarang16 terhadap 
masyarakat Bukit Kencana Jaya tembalang Semarang, (c) faktor pendukung dan 
penghambat dalam pemberdayaan usaha industri Batik Semarang 16. Sedangkan 
tujuan penelitian ini adalah: (a) mengetahui proses pemberdayaan masyarakat 
melalui usaha Batik Semarang16, (b) mengetahui dampak pemberdayaan usaha 
industri Batik Semarang16 terhadap masyarakat bukit kencana jaya Tembalang 
Semarang, (c) faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan usaha 
industri batik Semarang16.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 
dengan menanyakan secara langsung kepada subjek penelitian dengan pedoman 
wawancara dan dokumentasi dengan mengambil data dari usaha industri batik 
Semarang16 yang berkenaan dengan masalah penelitian. Observasi yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat keadaan yang berkenaan dengan 
fokus penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) proses pemberdayaan masyarakat 
melalui usaha industri Batik Semarang16, yaitu memberikan pelatihan cara 
membatik yang benar sehingga menghasilkan batik yang indah. Tehnik yang 
diajarkan yaitu tehnik membatik dengan cara tulis maupun dengan cara 
pengecapan; (b) dampak pemberdayaan industri Batik Semarang16, yaitu 
masyarakat yang tadinya pengangguran sekarang mereka mempunyai ketrampilan 
membatik dan juga bisa mendapat penghasilan; (c) faktor pendukung meliputi 
etos kerja karyawan yang tinggi, mendapatkan tambahan modal dari luar, faktor 
penghambatnya yaitu keterbatasan bahan untuk membuat batik tulis. 
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Simpulan dari penelitian adalah: (a) memberdayakan masyarakat yang baik akan 
membuat seseorang mejadi lebih berdaya (b) dapat mengurangi pengangguran dan 
memberikan penghasilan, (c) banyak warga yang menyukai Batik Semarang16 
karena motifnya yang sangat banyak dan bervariasi. Saran yang dapat di berikan 
dalam penelitian ini adalah: (a) Pemberdayaan masyarakat di Batik Semarang 16 
harus terorganisir dengan baik dan mendatangkan ahli batik supaya dapat 
memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik, (b) industri Batik Semarang16 
diharapkan dapat memberikan pelatihan membatik kepada masyarakat di daerah 
lain, (c) Batik Semarang 16 harus lebih berani berinovasi dalam menciptakan 
motif batik sehingga memberikan banyak pilihan. 

 

 


