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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASISONAL 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara  

variable yang satu dengan variabel yang lainnya degan tujuan untuk 

menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan 

terhadap permasalahan yang ada. 

1. Definisi Respon 

a. Respon 

 Respon adalah  tanggapan, reaksi atau jawaban
8
. Kartini Kartono 

memberikan arti respon ialah jawaban, reaksi, tanggapan atau kegiatan 

seperti melakukan atau menyatakan atas sesuatu yang biasanya 

menyatakan gerak-gerak dari suatu kelenjer
9
. Sementara itu Sarlito 

Wirawan mengungkapkan pula bahwa respon adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat adanya rangsangan
10

.  

 Respon merupakan kata lain dari tanggapan yang berarti bayangan 

yang menjadi kesan dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut berupa 

kesadaran yang dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan konteks 

pengalaman  waktu  sekarang  serta antisipasi keadaan untuk keadaan yang 

                                                             
8
 . Holetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar. Surabaya : 2005  Hal    

419 
9
. Kartini Kartono. Kamus Psikologi. Bandung: Piomir 118. Hal. 419 

10
 . Sarlito Wirawan. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali. 1991. Hal. 15 
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akan datang
11

.  Respon atau tanggapan  merupakan salah satu faktor 

kejiwaan yang perlu mendapat perhatian. Memahami dan mendalami 

respon merupakan tugas yang berat karena respon setiap orang berbeda-

beda. 

b. Teori Respon 

Saat seseorang memberikan respon terhadap sesuatu maka bisa 

digambarkan seperti yang terdapat dalam sebuah teori yang dikenal 

dengan teori S-O-R , sebagai berikut : 

1. Pesan (Stimulus, S) 

2. Komunikasi ( Organism, O) 

3. Efek ( Response, R)
12

 

Gambar 1. Teori S-O-R 
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 Wasty Sumanto. Psikologi Pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta: 1984. Hal.23 
12

  Hafield, Cangara. 2000, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta ; Rineka Grasindo, Hal.      
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c. Proses Terjadinya Respon 

Objek menimbulkan stimulus, mengenai alat indra atau reseptor 

proses ini dinamakan proses kealaman. Stimulus yang diterima alat indra 

dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, sehingga individu dapat 

menyadari apa yang ia terima dengan reseptor sebagai suatu akibat dari 

stimulus yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat 

kesadaran itulah yang dinamakan proses psikologis. Dengan demikian 

syaraf terakhir dari respon adalah individu menyadari tentang diterima 

melalui alat indra atau reseptor.
13

 

d. Macam-macam respon 

Kenangan atau kesan-kesan pengamatan dapat meninggalkan bekas 

yang dalam, hal-hal tertentu dapat digambarkan kembali sebagai gambaran 

ingatan atau tanggapan. Untuk mempermudah dalam memahami respon 

perlu dikemukakan jenis atau macam-macam respon. Adapaun macam-

macam respon yaitu : 

a. Respon menurut indra yang mengamati, yaitu : 

1) Respon audit 

2) Respon visual 

3) Respon perasaan 

b. Respon menurut terjadinya, yaitu 

1) Respon ingatan atau respon masa lampau 

2) Respon fantasi 

                                                             
 

13
 Abu Ahmadi, Op.Cit. Hal.47 
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3) Respon pikiran atau respon masa datang 

c. Respon menurut lingkungannya, yaitu : 

1) Respon benda 

2) Respon kata-kata 

Pembagian macam-macam respon diatas dapat menunjukkan 

bahwa panca indra sebagai modal dasar pengamatan sangatlah penting, 

karena secara tidak langsung merupakan  modal dasar bagi adanya respon 

sebagai salah satu fungsi jiwa yang dipandang sebagai kekuatan psikologis 

yang dapat menimbulkan keseimbangan atau merintangi keseimbangan. 

2. Definisi Program  

Program adalah  unsur pertama yang harus ada demi terciptanya 

suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan 

bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: 

a) Tujuan kegiatan yang akan dicapai 

b) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 

c) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui 

d) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

e) Strategi pelaksanaan
14

. 

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai 

dengan pengertian program yang diuraikan. 

                                                             
14

 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), hal. 25 
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Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang 

disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang 

dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas 

sebagai program atau tidak yaitu: 

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk  melaksanakan 

atau sebagai pelaku program.  

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara  efektif 

dapat diakui oleh publik. 

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada 

model teoritis yang jelas, yakni: sebelum  menentukan masalah sosial yang 

ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus 

ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu 

terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Isitilah pemberdayaan masyarakat menurut Koesnadi 

Hardjasoemantri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau 

mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup dan mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan tersier, sekunder, dan 

kebutuhan primer. 
15

. Masyarakat adalah sekumpulan atau sejumlah besar 

                                                             
15

. Koesnadi Hardjosoemantri, Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, 

Sebuah Pendekatan Hukum Lingkungan Dalam Muhammadiyah Dan Pemberdayan Rakyat , ( 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm 61. 
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orang yang menyatu dan menempati wilayah tertentu
16

.  Dan merupakan 

kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, 

ritus-ritus, serta hukum-hukum khas, dalam hidup bersama
17

. Sedangkan 

upaya pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris seperti dikatakan 

Ginanjar Kartasasmita, harus dilakukan melalui arahan menciptakan 

suasana iklim yang kemungkinan potensi masyarakat dapa berkembang 

(enabling).  

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan 

secara komprehensif. Meminjam defenisi Asian Development Bank (ADB), 

kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) 

berbasis lokal; (2) berorientasi pada penigkatan kesejahteraan; (3) berbasis 

kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan
18

.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun 

kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia 

(SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan 

prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan 

pelayanan).Upaya pemberdayaan masyarkat umumnya mencakup tiga 

kegiatan penting. Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan 

masyarkat. Kegiatan ini bersifat subjektif dan memihak kepada masyarakat 

tertindas (dhua’fa) dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses 

penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan 

                                                             
16

. Kamarul Zaman, dan M. Dahlan Al barry,  Kamus Ilmiah Serapan, (Yogyakarta: 

Absolute, 2005) 
17

. A.R Tilar, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia ,( Bandung: 

Rosda Karya, 1999) hlm 9 
18

. Latama, Gunarto, et al . 2002 : 4 
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diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua , ia menggerakkan 

partisipasi dan etos swadaya masyarkat.  

Artinya, setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi 

sehingga pada saat melaksankan langkah pemberdayaan diupayakan agar 

mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Paradigma pemberdayaan 

(empowerment) ingn mengubah kondisi tersebut dengan cara memberi 

kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat golongan masyrakat yang sedang kondisi miskin 

sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Menurut Chamber, pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep ekn ekonimi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 

mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “ people-

centered”, participatory, empowering and sustainable. Konsep 

pemeberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan 

dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih 

lanjut
19

.  

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman 

bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak 

memiliki kekuatan ( powerless ). Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis 

                                                             
19

. Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd, Pengembangan Masyarakat (Jakarta, Kencana Prenada 

Media Grup, 2013, hal : 24-25) 
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kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk 

memberdayakan mereka: 

a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan 

dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik. 

b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. 

Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk 

merumuskan kebutuhannya sendiri.  

c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarkat 

dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas 

berekspresi dalam bentuk budaya publik. 

d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan 

meningkatkan aksebilitas masyarkat terhadap kelembagaan 

pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan 

sosial, struktur pemerintahan, media, dan sebagainya.  

e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan 

meningkatkan aksebilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. 

f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan 

dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan 

proses reproduksi. 

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat diluar 

faktor ketiadaan daya (powerless) adalah faktor ketimpanga. Ketimpangan 

yang sering kali terjadi dimasyarakat meliputi : 
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a. Ketimpangan struktural yang terjadi diantara kelompok primer, seperti 

perbedaan kelas seperti anata orang kaya (the have) dengan orang 

miskin (the have not) dan antara buruh dengan majikan. 

b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan 

muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah gay-lesby, 

isolasi geografis dan sosial ( ketertinggaln dan keterbelakangan ) 

c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang 

dicintai, persoalan pribadi, dan keluarga.  

4. Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) 

a. Program (K3S) 

Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) 

merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang sosial. Dinas 

sosial dan tenaga kerja merupakan satker sebagai pelaksana kegiatan dari 

Koordinator Kegiatan kesejahteraan Sosial (K3S).  

Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) yang 

saat ini dilaksanakan sebagai kegiatan untuk membantu Masyarakat keluar 

dari persoalan-persoalan Sosial. Pasalnya Program ini bertujuan untuk 

membantu Masyarakat Miskin Sosial. 

Dengan Program ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Kuantan Singingi sudah meluncurkan beberapa kegiatan diantaranya, 

membagikan sembako, kegiatan khitanan massal, memberikan bantuan 

kepada Masyarakat yang tergolong Miskin, peningkatan sumber daya 

manusia (SDM). 
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Selain itu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) 

Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kerja sama dengan 

perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, perusahaan yang 

rutin memberikan bantuan dan kerjasamanya antara lain, CV. Angkasa 

Raya, Bank Riau Kepri, BRI.  

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama organisasi ini 

berjalan adalah tidak terpenuhinya pemberian bantuan kepada masyarakat, 

artinya begitu banyak Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

yang membutuhkan bantuan, sedangkan dana yang tersedia belum 

terpenuhi untuk memenuhi pemberian bantuan kepada (PMKS) tersebut.   

b. Tugas Program (K3S) 

Tugas yang pertama dari pelaksanaan program tersebut yaitu 

mengumpulkan data atau  mengelompokkan masyarakat yang tergolong 

miskin dan berhak menerima bantuan tersebut, dengan ini pihak program 

dengan mudah menetapkan nama-nama penerima bantuan dari program 

tersebut. Penetapan penerima juga melalui keputusan Bupati, dengan 

adanya keputusan dari Bupati, pihak program baru bisa menyerahkan dana 

atau bantuan tersebut kepada masyarakat miskin. Tugas Program (K3S) 

secara umum yaitu : 

1. Mengkoordinasikan lembaga atau organisasi sosial. 

2. Mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial. 

3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan organisasi. 
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Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) 

merupakan  program  nasional yang dirancang untuk membantu 

pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan kesejahteraan 

sosial. Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Desa melalui Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S). 

Dalam Program ini merupakan Program dalam Pemberdayaan Masyarakat 

yang sudah ada termasuk dalam anggaran  pembangunan daerah.  

c. Tujuan Program (K3S) 

Adapun tujuan Progarm Koordinator Kegiatan Kesejahteraan 

Sosial  (KKKS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah membantu mengatasi 

permasalahan kesejahteraan sosial dan organisasi sosial yang cenderung 

meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor internal 

maupun eksternal keluarga/organisasi sosial. 

1. Terkoordinasikan lembaga atau organisasi sosial yang ada di 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

2. Terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang baik; 

3. Terciptanya komunikasi, koordinasi dan konsultasi dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

4. Mengurangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

5. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kuantan 

Singingi; 
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d. Target Program (K3S) 

Adapun target yang ingin dicapai oleh dari pihak program 

Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) tersebut antara lain : 

1. Berdayanya masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi 

2. Mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Kuantan 

Singingi 

3. Mengurangi angka  kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi 

e. Susunan Organisasi dari Program Koordinator Kegiatan 

Kesejahteraan Sosial (K3S) sebagai berikut:  

I. Pembina Utama  : 1. Bupati Kuantan Singingi 

   2. Wakil Bupati Kuantan Singingi 

II. Pembina Teknis  : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga  

       Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 

III.  Ketua Umum   : Ny. Hj. Juita Alfis Sukarmis 

Wakil Ketua I   : Ny. Hj. Yeni Zulkifli 

Wakil Ketua II   : Ny. Hj. Eri Muharman 

Wakil Ketua III   : Ny. Hasnidianti Muslim 

IV. Sekretaris   : H. Syafrianto, N. S.Sos. 

Wakil Sekretaris   : Nia Kusnita, S.Sos 

V. Bendahara   : Wirnawati, SE. 

Wakil Bendahara   : Ny. Yen Frederik 

VI . Bagian Penelitian dan Pengembangan 

Ketua    : Fahrizal Syafda, SE., M.Si. 

Wakil Ketua   : Ny. Alwis 

Anggota    : Ny. R. Leter 

Anggota    : Ny. Yani Suhardi 

Anggota    : Ny. Hj. Nurmala Yurdanis 
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VII. Bagian Informasi, Koordinasi dan Pelayanan UKS 

Ketua    : Erdiansyah, S.Sos. 

Wakil Ketua   : Ny. Jasmudin 

Anggota    : Ny.Nel Syoffaizal 

Anggota    : Ny. Anum Tarmis 

                  Anggota    : Ny. Mira Basrana 

VIII . Bagian Pengembangan potensi dan Peran serta Masyarakat 

dalam Penggalian Sumber Dana 

Ketua    : Ny. Hj. Supriati Mahdili 

Wakil Ketua   : Ny. Hj. Sumiarti Liusman 

Anggota    : Riokasyterwandra, S.Sos. 

Anggota    : Ny. Epi Asaruddin 

Anggota    : Ny. Hj. Emi Masran Abdullah
20

   

 

B. Kajian Terdahulu 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Andi Azhar Mustafa, tahun 2015, yang berjudul efektivitas 

program kelompok usaha bersama fakir miskin ( KUBE-FM) di Kota 

Makassar. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dalam penelitian ini 

menjelaskan kalau masalah kemiskinan seakan menjadi hal yang utopis untuk 

diselesaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui 

program-program pengentas kemiskinan yang diharapkan mampu 

memberdayakan masyarakat kategori miskin. Dalam penelitian ini mengambil 

tentang program (KUBE-FM) melalui dinas sosial
21

.  

                                                             
20

. Sumber Data, Dokumentasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Tahun 2015 
21

.  Andi Azhar Mustafa, Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 

(KUBE-FM), ( Makassar : Universitas Negeri Makassar , 2015) 
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Penelitian Syukron Munjazi, tahun 2009, yang berjudul Pemberdayaan 

Masyarakat untuk mengurangi kemiskinan melalui program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri. Didalam penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa kemisikinan merupakan masalah yang terbesar. Program 

ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat miskin. Persamaan dari 

penelitian terdahulu tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat 

miskin, dan efektivitas dari program tersebut bagaimana prosedurnya. Dan 

perbedaannya terlihat, kalau penelitian yang dilakukan penulis hanya 

membahas efektivitas dari program tersebut
22

. 

Dari penelitian diatas, dilihat dari penulis Andi Azhar Mustafa 

persamaan dari penelitian ini adalah dilihat dari segi efektivitasnya dari 

program yang akan diteliti, dan melihat berapa persenkah efektifnya program 

usaha kelompok fakir miskin tersebut, Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Syukron Munjazi diatas terlihat persamaannya yaitu melihat Program 

yang akan diteliti sejauh mana program tersebut dalam mengurangi 

kemiskinan 

Perbedaan yang terdapat dari kedua penelitian diatas adalah dari segi 

metodologinya, kedua penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dan 

program yang dijalankan lebih menfokuskan pada masyarakat miskin saja. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan 

metodologi kuantitatif dan lebih fokus pada melihat pengaruh dari program 

                                                             
 

22
. Syukron Mujazi, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan 

Melalui Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, (Jogjakarta : UIN Sunan 

Kalijaga, 2009)  
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(K3S) tersebut dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Sentajo 

Raya Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

C. Defenisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Defenisi Konseptual 

Defenisi Konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu 

konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Defenisi konsep bertujuan untuk 

merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan 

menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah 

pengertian yang dapat menghamburkan tujuan penelitian. 

A. Respon 

 Respon adalah  tanggapan, reaksi atau jawaban
23

. Kartini Kartono 

memberikan arti respon ialah jawaban, reaksi, tanggapan atau kegiatan 

seperti melakukan atau menyatakan atas sesuatu yang biasanya 

menyatakan gerak-gerak dari suatu kelenjer
24

. Sementara itu Sarlito 

Wirawan mengungkapkan pula bahwa respon adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat adanya rangsangan 

B. Program Pemberdayaan masyarakat 

 Program Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun 

kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia 

(SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan 

prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan 

pelayanan).  
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 .Holetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar. Surabaya : 2005. Hal.       

419 
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. Kartini Kartono. Kamus Psikologi. Bandung: Piomir 118. Hal. 419 
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Adapun konsep-konsep yang digunakan, maka penulis membatasi 

konsep yang digunakan dengan teori S-O-R sebagai berikut : 

a. Perhatian 

Perhatian yang dimaksud merupakan perhatian masyarakat terhadap 

suatu program tersebut yang meliputi : 

- Kegiatan Sosialiasai Program 

Sosialisasi program dilaksakan untuk mengenalkan kemasyrakat 

program tersebut dan apa fungsi dan tujuan dari program tersebut 

- Konsep program  

Merupakan arah dan tujuan dari program tersebut 

b. Pengertian  

Pengertian yang dimaksud adalah masyarakat mengerti dengan 

program tersebut dan bisa menerima program tersebut dengan 

bijaksana. Pengertian masyarakat terhadap program tersebut meliputi : 

- Tujuan program 

 Adapun tujuan Progarm Koordinator Kegiatan 

 Kesejahteraan Sosial  (KKKS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah 

 membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan 

 organisasi sosial yang cenderung meningkat skala maupun 

 kompleksitasnya, baik karena faktor internal maupun eksternal 

 keluarga/organisasi sosial. 

- Sasaran program 

Adapun target yang ingin dicapai oleh dari pihak program 

 Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) tersebut antara 

 lain : 
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1. Berdayanya masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi 

2. Mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten 

Kuantan Singingi 

3. Mengurangi angka  kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi 

- Manfaat program 

Dalam program tentu ada manfaatnya yaitu untuk membantu 

masyarakat keluar dari persoalan sosial seperti, masalah ekonomi, 

pendidikan, dan lain sebagainya 

c. Penerimaan 

- Sikap penerimaan 

Masyarakat bisa menerima program yang ada dan bisa 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan program kemasyarakatn 

tersbut. 

2. Operasional variabel 

Konsep Operasoaianl adalah langkah lanjutan dari perumusan 

defenis konsep. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya 

transformasi konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian 

dapat diobservasi. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep 

yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Selanjutnya penulis 

merumuskan konsep operasinal variabel sebagai tolak ukur atau indikator 

dalam penelitian. 

Adapun Indikator variabel Respon  masyarakat  penerima bantuan 

Program Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) terhadap 
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Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Sentajo Raya 

yang dibuat dalam  penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Perhatian  

meliputi : 

a. Kegiatan Sosialisai Porgram 

Kegiatan dalam rangka mengenalkan program tersebut baik 

langsung maupun tidak langsung 

b. Konsep Program 

Merupakan arah dan tujuan dari program tersebut kedepannya 

2. Pengertian  

Meliputi : 

a. Tujuan program 

Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu 

masyarakat miskin keluar dari persoalan-persoalan sosial 

b. Sasaran Program 

Maksudnya sasaran program tersebut ialah masyarakat miskin 

yang hidupnya serba kekurangan 

c. Manfaat Program 

Manfaat dari program tersebut adalah bisa meringankan beban 

masyarakat miskin terhadap permasalahan sosial seperti, ekonomi, 

pendidikan dan lain sebagianya. 
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Tabel 2.1 

Indikator Respon Masyarakat Penerima Bantuan Program 

Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)  

 

Variabel Indikator Instrument 

Respon  

masyarakat  

penerima bantuan 

Program 

Koordinator 

Kegiatan 

Kesejahteraan 

Sosial (K3S) 

terhadap 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Miskin di 

Kecamatan 

Sentajo Raya 

1. Perhatian 

 

 

 

 

 

2. Pengertian  

 

 

 

 

 

 

 

3. penerimaan 

 

a. Kegiatan Sosialisasi program 

pengenalan program tersebut 

b. Konsep program cara kerja dari 

program tersebut 

 

a. Tujuan  program membantu 

untuk mengatasi permasalahan 

kesejahteraan sosial 

b. Sasaran program untuk 

mengurangi angka kemiskinan 

c. Manfaat program yaitu dapat 

membantu masyarakat keluar 

dari permasalahan sosial 

a. Sikap penerimaan program dan 

masyarakat sesuai dengan 

keinginan dari pihak program 

tersebut 

 

 

 


