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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pemanfaatan lembaga 

keswadayaan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di 

wilayahnya, merupakan solusi alternatif dalam konsep pembangunan 

masyarakat. 

Upaya tersebut, juga diharapkan bisa membantu tercapainya prioritas program 

nasional yang dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan program 

pembangunan masyarakat, karena pemerintah juga mengalami keterbatasan 

sumber-sumber daya yang tersedia untuk dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

Clarke menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui Lembaga 

keswadayaan, saat ini merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi 

masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil (kelompok grassroot) 

dapat memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. (Harry 

Hikmat, 2006 : 5) 

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide 

pemberdayaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat memiliki dua 

kecenderungan, antara lain :pertama, kecenderungan primer, yaitu 

kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian 
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kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau 

individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya 

membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian 

mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu 

kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, 

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog. (Bahan kuliah PPS SP ITB, konsepsi pemberdayaan 

masyarakat, http://www.google.co.id, diakses 15 April 2012) 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan,yakni yang bersifat “people centred, 

participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). (Bahan 

kuliah PPS SP ITB, konsepsi pemberdayaan masyarakat, 

http://www.google.co.id, diakses 15 April 2012) 

Pembangunan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan 

perempuan melalui konsep pembangunan ekonomi, dewasa ini seiring dengan 

tumbuhnya partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi keluarga 

yang tidak kalah penting dibandingkan dengan laki-laki. Dimana perempuan 

mampu melakukan banyak hal baik bersifat reproduksi yang tidak 

menghasilkan materi, maupun bekerja mencari nafkah yang langsung 

menghasilkan, guna kelangsungan ekonomi dalam mempertahankan sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup keluarga. 

http://www.google.co.id/
http://www.google.co.id/
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Keterlibatan perempuan dalam sektor publik secara garis besar 

didorong oleh beberapa hal. Pertama dan yang terbesar didorong oleh tekanan 

ekonomi rumah tangga. Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan pada 

keluarga dan masyarakat semakin lama semakin kompleks. Dengan kata lain, 

pengeluaran untuk rumah tangga tidak hanya terbatas pada kebutuhan pangan 

dan sandang, tetapi telah mengalami penambahan seperti pendidikan, 

kesehatan, organisasi (perkumpulan), rekreasi dan lain-lain. Dalam kondisi 

seperti ini semakin besar kemungkinan muncul realita dimana suami tidak 

mampu menanggung sendiri beban ekonomi keluarga. Kedua adalah didorong 

keinginan untuk meningkatkan harga diri, persamaan hak yang biasanya 

terdapat pada perempuan berpendidikan dan perempuan perkotaan. 

Menyikapi tumbuhnya partisipasi perempuan dalam kegiatan 

ekonomi, sejalan dengan agenda global pada tanggal 8 maret 2005 ditandai 

dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kalangan perempuan, 

salah satunya dengan memperluas akses terhadap kredit mikro bagi kaum 

perempuan. 

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, seperti halnya perempuan 

pengusaha mikro, dalam persoalan teknis mengalami hambatan yang sama 

sebagaimana pelaku usaha mikro umumnya, seperti kekurangan modal, 

keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, 

manajemen dan keterampilan teknis produksi. Dalam persoalan struktural, 

masih terdapatnya implementasi kebijakan yang belum berpihak. Perempuan 
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merasa kesulitan dalam pengembangan usaha akibat  ketimpangan relasi 

dalam keluarga maupun masyarakat.   

Di Indonesia kesepakatan agenda global tersebut di atas, terlihat 

dengan banyak diselenggarakan program kredit mikro yang dikelola Asosiasi 

Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK yang dulu dikenal 

YASPPUK) yaitu lembaga jaringan beranggotakan 54 lembaga swadaya 

masyarakat dan 22 partisipan di 22 Propinsi di Indonesia, dimana program 

kredit mikro ASPPUK dengan melakukan kegiatan Revolving Find yang 

ditujukan untuk memberdayakan perempuan melalui usaha produktifnya. 

Di Indonesia, Salah satu diantara lembaga swadaya yang fokus 

dalam melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan dengan konsep 

pembangunan ekonomi, diantaranya adalah Lembaga Perkumpulan 

Perempuan Usaha Mikro (LP2UM) Daya Annisa Yogyakarta.  

Daya Annisa adalah salah satu organisasi lokal di Indonesia yang 

lahir dan berangkat dari  kebutuhan sederhana bahwa para pelaku usaha mikro 

ataupun  perempuan yang memiliki sikap berwirausaha butuh media 

berkumpul dan berbagi bersama. Daya Annisa berdiri sejak akhir tahun 2005 

telah memulai kegiatannya di Kabupaten Bantul, kemudian pada tahun-tahun 

selanjutnya di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta dan 

Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Perkumpulan 

Perempuan Usaha Mikro (LP2UM) Daya Annisa Yogyakarta, komitmennya 

dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat (khususnya kaum 

perempuan), telah diakui oleh sejumlah perwakilan organisasi internasional 
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termasuk Yogyakarta Central Java Community Assistance Program, sebuah 

program yang diprakarsai oleh Pemerintah Australia dalam kemitraan dengan 

Pemerintah Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi tentang pemberdayaan perempuan dalam konsep 

pembangunan ekonomi, dengan pemanpaatan lembaga keswadayaan sebagai 

wadah partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. 

Oleh karena itu, maka judul skripsi ini adalah : Peningkatan 

Pemberdayaan Perempuan Dalam Usaha Ekonomi Keluarga (Studi di 

Lembaga Perkumpulan Perempuan Usaha Mikro Daya Annisa 

Yogyakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya Lembaga Perkumpulan Perempuan Usaha Mikro 

(LP2UM) Daya Annisa Yogyakarta dalam melakukan peningkatan 

pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi keluarga ? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian. 

Studi ini difokuskan untuk mengidentifikasi upaya peningkatan 

pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi keluarga, di Lembaga 

Perkumpulan Usaha Mikro (LP2UM) Daya Annisa Yogyakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pemberdayaan 

perempuan dalam meningkatkan usaha ekonomi keluarga, di LP2UM Daya 

Annisa Yogyakarta.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Dari hasil studi atau penelitian ini semoga dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya 

berkaitan dengan konsep-konsep pemberdayaan perempuan di bidang 

usaha ekonomi keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini semoga dapat memberi kontribusi bagi LSM 

yang bergerak dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya 

program peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi. 

Kemudian dari hasil studi ini semoga bisa menjadi bahan referensi 

yang masih perlu dilakukan koreksi dan pengembangan,  sebagai pustaka 

di perpustakaan jurusan ilmu kesejahteraan sosial. 

 

 

 

 

 



7 

 
 

F. Definisi Konsep 

Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan disini adalah upaya membangun 

eksistensi peran perempuan dalam  kerangka proses aktualisasi kemanusiaan 

yang adil dan beradab, dengan konsep pembangunan ekonomi, guna 

meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan di masyarakat. Kemudian guna 

mendukung ketetapan MPR. RI. Nomor IV/MPR/1999 GBHN Tahun 1999-

2004 mengenai kedudukan dan peranan perempuan,yang meliputi : 

1. Meningkatkan kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Kehidupan 

berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh 

lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan 

gender.  

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan 

dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai 

historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha 

pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Suatu penelitian sosial bisa jadi tidak sampai pada tujuan 

eksplanasi; sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan (diskripsi) 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti 
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tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.Penelitian jenis ini 

lazimnya disebut penelitian diskriptif.(Sanapiah Faisal, 2005 : 18) 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa atau 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk 

dipahami dan disimpulkan, serta penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan situasi atau kejadian yang diteliti dan diselidiki dengan 

menjelaskan objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

(Saipudin, 1997 : 7) 

Berkaitan dengan pengertian diatas, maka dalam studi ini akan 

digunakan metode penelitian diskriptif.  

Untuk melaksanakan penelitian diskriptif ini peneliti akan 

menggunakan pendekatan metode kualitatif.  

Karakteristik penelitian kualitatif : (Sugiono, 2007: 9- 10) 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah intrumen 

kunci; 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata- kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

angka ; 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 

atau outcome; 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan  



9 

 
 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramatik). 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation”atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.Pada situasi sosial atau obyek 

penelitian, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) 

orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. (Sugiyono, 

2007 : 49) 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam studi ini meliputi : 

1. Ketua Lembaga Perkumpulan Perempuan Usaha Mikro (LP2UM) 

Daya Annisa Yogyakarta, dan 

2. Anggota dalam kelompok dampingan Program LP2UM Daya Annisa 

Yogyakarta. 

Karakteristik Anggota di sini adalah : Anggota yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan Temu Suruh yang diselenggarakan oleh LP2UM Daya 

Annisa Yogyakarta, serta merupakan anggota yang tergabung dalam 

kelompok dampingan yang dinilai telah memiliki kemandirian dalam 

melakukan pengelolaan kelompok (berkaitan dengan program 

pemberdayaan ekonomi untuk perempuan di LP2UM Daya Annisa 

Yogyakarta), di Desa Kepek Kabupaten Bantul. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan keempatnya (triangulasi). (Sugiono, 2007: 62-

63) 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data 

yang meliputi : 

1. Observasi (observation) 

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. (Moleong, 2000 : 125) 

Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini, 

dengan menggunakan pendekatan teknik observasi Partisipasi aktif 

(Active Participation). 

Dalam observasi Partisivasi aktif, peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

(Sugiyono, 2007 : 66) 

Alasan penggunaan teknik observasi partisifatif di sini, 

diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak. 

Unsur-unsur yang diidentifikasi dalam teknik observasi di sini 

adalah berkaitan dengan Kegiatan yang sedang dilaksanakan di 

Lembaga Perkumpulan Perempuan Usaha Mikro Daya anisa 
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Yogyakarta, dan kelompok dampingan LP2UM Daya Annisa 

Yogyakarta. 

2. Wawancara (Interview) 

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut : “a 

meeting of to persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2007 : 72) 

Teknik wawancara dalam penelitian ini, dengan menggunakan 

pendekatan teknik wawancara Semi Terstruktur. 

Jenis wawancara Semi Terstruktur, sudah termasuk dalam kategori 

In-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di 

mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2007 : 

73) 

Alasan memakai interview semi terstruktur adalah : 

a. Mengingat ketidakmampuan penanya dalam menguasai keadaan, 

maka memerlukan pedoman pertanyaan agar terarah, kemudian 
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pertanyaan itu satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan 

lebih lanjut, dengan begitu pertanyaan tersebut tidak menyimpang 

dari tujuan, dan 

b. Agar tercipta suasana yang tidak terlalu kaku antara peneliti dan 

nara sumber. 

Adapun data yang dicari dalam teknik interview di sini, di 

kelompokan sesuai dengan subyek dalam penelitian, yaitu : 

1) Data wawancara dengan pihak LP2UM Daya Annisa Yogyakarta, 

meliputi : 

a. Data mengenai kedudukan dan eksistensi Lembaga 

Perkumpulan Perempuan Usaha Mikro (LP2UM) Daya Annisa 

Yogyakarta, dan 

b. Data mengenai program kegiatan pemberdayaan untuk 

perempuan di LP2UM Daya Annisa Yogyakarta, khususnya 

berkaitan dengan Program pemberdayaan ekonomi untuk 

perempuan; 

2) Data wawancara dengan anggota kelompok dampingan LP2UM 

Daya Annisa Yogyakarta, berkaitan dengan korelasi program 

pemberdayaan ekonomi perempuan di LP2UM Daya Annisa 

Yogyakarta dengan keberdayaan perempuan sebagai kelompok 

dampingan dalam hal kegiatan ekonomi yang meliputi : permodalan 

dan keterampilan usaha, kemudahan pemasaran produk, kontrol atas 
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penggunaan pinjaman dan tabungan, dan peningkatan pendapatan 

usaha; 

3. Dokumentasi  

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain- lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.( Sugiono, 2007: 82) 

Alasan menggunakan teknik dokumentasi adalah : 

a. Mengingat ketidakmampuan penulis untuk menguasai keadaan  

yang komplek, maka dokumentasi mempunyai peranan penting, 

dan 

b. Dapat melengkapi data-data yang telah diperoleh dengan metode 

yang lain. 

Data yang dicari dalam teknik dokumentasi adalah : 

a. Data tentang kedudukan Lembaga Perkumpulan Perempuan Usaha 

Mikro (LP2UM) Daya Annisa Yogyakarta; 

b. Data yang berhubungan dengan program kegiatan yang ada di 

LP2UM Daya Annisa Yogyakarta, dan 
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c. Data yang berhubungan dengan opersional program kegiatan yang 

ada di LP2UM Daya annisa Yogyakarta. 

5. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. (Sugiyono, 2007 : 88) 

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Adapun pengertian dari 

ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut adalah : (Sugiyono, 2007 : 

92-99) 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. 

c. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kulitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Interaktif dalam analisis data kualitatif model Miles and 

Huberman, seperti ditunjukan pada gambar di bawah ini, yaitu sebagai 

berikut : 
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