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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: Bagaimana fasilitas 

simpan pinjam yang dilaksanakan oleh CUCT dalam pemberdayaan masyarakat 

di Dusun Puluhan. Dampak partisipasi anggota dalam fasilitas simpan pinjam oleh 

CUCT terhadap pemberdayaan masyarakat di Dusun Puluhan. Faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitas 

simpan pinjam oleh CUCT di Dusun Puluhan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengurus CUCT, anggota CUCT, dan 

Tokoh Masyarakat Dusun Puluhan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 

merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik 

yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan 

pengambilan kesimpulan. Trianggulasi yang dilakukan untuk menjelaskan 

keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber dan teknik yang berbeda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pemberdayaan masyarakat 

melalui fasilitas simpan pinjam oleh CUCT adalah a) pendidikan penyadaran bagi 

anggota, b) penerapan konsep simpan pinjam CUCT dan c) pendampingan 

anggota. 2. Dampak partisipasi anggota dalam fasilitas simpan pinjam oleh CUCT 

terhadap pemberdayaan masyarat di Dusun Puluhan adalah:  a) berubahnya pola 

pikir, pola sikap dan pola tindak terhadap pegelolaan keuangan baik keuangan 

rumah tangga maupun usahanya, b) terjadi peningkatan pendapatan melalui usaha 

produktif yang dilakukan oleh anggota c) anggota menjadi mandiri dan berdaya. 

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui 

fasilitas simpan pinjam oleh CUCT adalah: a) respon yang positif dan antusias 

masyarakat yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat melalui fasilitas 

simpan pinjam oleh CUCT, b) adanya kemauan yang tinggi dari anggota untuk 

terus mengembangkan usaha produktif, c) komitmen dan semangat yang tinggi 

dari pengurus untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitas 

simpan pinjam. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: a) faktor traumatis 

masyarakat terhadap lembaga keuangan sejenis, b) adanya anggota yang masih 

kurang paham mekanisme simpan pinjam. 
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