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Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan 

Cicalengka dalam rangka peningkatan literasi ibu rumah tangga tentang tata cara 

pembentukkan koperasi syariah berjalan dengan lancar melalui beberapa tahap 

proses pengabdian seperti perumusan materi pelatihan, rekrutmen dan seleksi 

peserta, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan pelatihan tanggal 

27 Mei 2015 diikuti oleh 18 peserta. Gambaran umum peserta pelatihan adalah 

berusia rata-rata 44 tahun, memiliki latar belakang pendidikan rata-rata Sekolah 

Menengah Pertama dan mayoritas kader PKK. Metode yang digunakan adalah 
metode andragodi dengan bentuk pelatihan yang dibagi menjadi tiga materi utama 

yaitu tinjauan fiqih muamalah tentang koperasi syariah, manajemen koperasi 

syariah dan fenomena atau praktik pembentukkan koperasi syariah. Pelatihan yang 

diberikan meningkatan literasi peserta sebesar 20% dengan distribusi frekuensi 

hasil post test yang menunjukkan 100% peserta meyakini, mempercayai, 

mengetahui, memahami tentang koperasi syariah dan mendukung untuk mendirikan 

koperasi syariah di Babakan Peuteuy serta bersedia menjadi pengurus koperasi 

syariah. Berdasarkan kriteria penilaian literasi maka peserta memiliki peningkatan 

literasi dari sufficient literate menjadi well literate setelah pelatihan atau secara 

rata-rata peserta memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang koperasi syariah 

pada produk dan jasa keuangan, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 

produk dan jasa keuangan dan terampil menggunakan produk dan jasa keuangan 
tersebut. 

Kata kunci : Koperasi Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat, Literasi 

1. Pendahuluan  

Ibu rumah tangga merupakan pemimpin di dalam  rumah  tangga suaminya dan akan 

diminta pertanggungjawabannya, ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw yang berbunyi 

“…istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suami dan dia akan dimintai 

pertanggungjawabannya…”(muttafaq „alaih) (dalam Syahatah,1998). Definisi ibu 

rumah tangga menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah wanita yang mengatur 

penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah  tangga, istri (ibu) yang hanya 

mengurusi berbagai pekerjaan di rumah tangga (tidak bekerja di kantor) 

(www.kbbi.web.id , 2014). 

Ibu rumah tangga merupakan profesi yang mendominasi di Indonesia. 

Berdasarkan sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa 

yang terdiri dari 49,86% perempuan (www.bps.go.id ) dan 74 juta diantaranya 

dikelompokan sebagai ibu rumah tangga sangat rendah terhadap literasi keuangan 

sebesar 2,13% (Hafil, 2014, www.m.republika.co.id). 

Literasi merupakan istilah yang digunakan dalam memahami sesuatu atau 

disebut “melek”. Literasi menurut Freebody dan Luke dalam Aulia (2014) adalah (1) 

memahami konteks dalam teks, terlibat dalam memaknai teks, menggunakan teks secara 
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