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ABSTRAK 

Nurjayanti, 2022 Pemberdayaan Masyarakat melalui Home Industry di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing oleh Drs. 

H. Ansyari Mone, M.Pd dan Hamrun, S.IP, M.Si) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat 

melalui Home Industry di kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu gambaran secara 

objektif terkait keadaan pemberdayaan masyarakat melalui home industry, dan 

tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengungkapkan 

fakta tentang pemberdayaan masyarakat melalui home industry. Adapun sumber 

data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun jumlah 

informan yaitu 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan.Teknik 

pengabsahan data mengunakan Triangulasi sumber, Triangulasi waktu dan 

Triangulasi metode. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Kecamatan Campalagian menunjukan bahwa kehadiran pemerintah dalam 

memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro yanga ada di Kecamatan 

Campalagian sudah cukup baik dengan mengadakan pelatihan- pelatihan kepada 

pelaku usaha mikro, sehingga mendorong bagaimana pengembangan usaha yang 

terjadi bisa mempercepat proses pemberdayaan industri kecil dan UKM di 

Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Campalagian. Potensiindustrikecildan 

UKM di  kecamatancampalagiankabupatenPolewalimandarmempunyai peluang 

untuk dilestarikan dan dikembangkan, Baik dari aspek sumber daya manusia, 

aspek produktivitas, aspek permodalan, serta aspek pemasaran. Berdasarkan 

potensi yang dimiliki industri kecil dan UKM di Kecamatan campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar lebih berpusat pada manusia, maka strategi 

pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkannya adalah yaitu 

menciptakan iklim usaha yang kondusif dan penguatan potensi yang dimiliki para 

pengusaha dan pengrajin melalui pembinaan dan pengembangan teknik.Para 

pengusaha mampu melakukan kegiatan dengan hasil produksi usaha industri yang 

memiliki keunikan tersendiri.Faktor penghambat pemberdayaan adalah konsumen 

masih belum percaya dengan mutu produk industri kecil dan terbatasnya 

kemampuan SDM. Faktor pendukung pemberdayaan adalah membuka lapangan 

pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar 
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