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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak bisa dipungkiri oleh 

semua negara, termasuk negara berkembang yaitu Indonesia. Kemiskinan bukan 

masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, tetapi merupakan masalah seluruh 

komponen bangsa. Kepedulian, kesadaran, dan kerjasama antar sesama warga 

diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka 

mengatasi permasalahan kemiskinan ini, maka diperlukan adanya upaya 

pembangunan. Bangsa dan negara Indonesia dewasa ini berada dalam suasana 

pembangunan. Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan program pembangunan 

tersebut menemui banyak hambatan. Hambatan terpokok adalah dari aspek manusia 

karena manusia merupakan “the man behind the gun”, atau komponen yang 

menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan sesuai seperti yang 

digariskan dan direncanakan (Walujo dkk, 1981: 1).  

Kegiatan membangun masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan 

masyarakat karena disamping memerangi kemiskinan dan kesenjangan juga 

mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan inisiatif. Pendekatan pemberdayaan ini 

cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas (bottom-up). Bottom up berarti 

mengidentifikasi, masalah dan kebutuhan dari bawah, kemudian diakomodasi oleh 
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pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini dinas-dinas terkait dimasukkan 

sebagai mata program dalam perencanaan pembangunan.  

Salah satu upaya mengatasi persoalan kemiskinan yaitu dengan melakukan 

pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu upaya mempersiapkan masyarakat 

seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Menurut Hikmat (2001:3) konsep 

pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan 

konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang 

dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

ketidakberdayaan.  

Kemiskinan sendiri merupakan isu gender, dimana peran sentral perempuan dalam 

mengatur kesejahteraan keluarganya. Krisis global yang semakin tidak bisa ditebak 

yang terjadi pada bangsa Indonesia meliputi masalah sosial, ekonomi, bencana alam, 

banjir, gempa bumi, dan sebagainya membuat harga kebutuhan pangan, seperti beras, 

dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih yang dimana membuat 

kaum perempuanlah yang memikul beban paling berat. Maka dari itu memperhatikan 

masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas sebagai ibu rumah tangga 

dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami jika kualitas 

perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, maka akan berpengaruh pada kualitas 

keluarga pula. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan 

fungsi keluarga dan fungsi reproduksi.  
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Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan 

diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang 

lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal. Dengan demikian memberdayakan perempuan dalam 

rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan 

kemiskinan. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan 

program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. 

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan 

masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan 

melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi produktif dan penyadaran 

lingkungan hidup.  

Keterlibatan perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi produktif merupakan 

salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan. Perempuan yang selalu hanya 

menjadi aktor rumah tangga yang sedikit menghasilkan nilai, kini dapat ikut peran 

dalam membantu perekonomian rumah tangganya. Kaum perempuan yang hanya 

mengurusi rumah tangga seringkali merasa gelisah karena merasa perekonomian dalam 

keluarganya masih berkurang. Usaha ekonomi produktif diharapkan dapat membantu 

permasalahan para ibu rumah tangga yang seakan mempunyai banyak waktu luang 

namun tidak dimanfaatkan. Kegiatan ekonomi produktif banyak macamnya, seperti 

melatih kreatifitas kaum perempuan untuk membuat kreatifitas dalam berbagai bahan 

baku sehingga dapat menghasilkan nilai rupiah. 

Dasar hukum ekonomi produktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu 
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diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui 

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 

perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu 

meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, 

penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 

Kabupaten Tulungagung memiliki 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. 

Salah satu desa yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah Desa 

Kromasan Kecamatan Ngunut. Desa ini memiliki mayoritas kaum perempuan yang 

hanya menjadi ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan 

dituntut untuk mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh Ibu 

Kepala Desa selaku ketua Badan Usaha Mutiara Berkah. Badan Usaha Mutiara Berkah 

sendiri baru didirikan pada bulan Juni 2018 lalu, meskipun masih terbilang baru namun 

badan usaha mutiara berkah sudah mampu memikat para ibu rumah tangga yang 

mempunyai waktu luang banyak dirumah senantiasa ikut serta dan ikut peran dalam 

program ini. Para ibu rumah tangga memang dituntut untuk menuangkan kreatifitasnya 

serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki di desa tersebut. 

Kelompok badan usaha mutiara berkah sendiri merupakan sebuah bentuk 

partisipasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan di Desa Kromasan dengan 

tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan ini dengan melibatkan masyarakat itu sendiri dalam seluruh kegiatan 

yang ada dalam pemberdayaan perempuan ini. Partisipasi masyarakat juga mampu 
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memberikan kontribusi terhadap kelompok badan usaha mutiara berkah dengan 

kontibusi berupa tenaga, uang serta ide pikiran.  

Di Desa Kromasan sendiri, masyarakat mayoritas memiliki budidaya ikan lele, 

patin serta mujair yang dimana memang setiap rumah sudah memiliki kolam masing-

masing. Harga lele, patin yang sudah dewasa yang saat ini terbilang murah menjadi 

alasan dibentuknya Badan Usaha Mutiara Berkah. Badan Usaha Mutiara berkah 

memiliki strategi usaha ekonomi produktif dengan mengolah ikan-ikan lele maupun 

patin menjadi lele chrispy dan juga patin chrispy yang melibatkan para ibu ibu rumah 

tangga. Hal ini senantiasa juga didukung oleh aparat desa yang juga memberikan 

santunan dengan memberikan mesin giling kepada Badan Usaha Mutiara Berkah. Pada 

awalnya ibu Tutut Mudjiati selaku ketua Badan Usaha Mutiara Berkah hanya mengajak 

sepuluh orang saja yang mempunyai visi dan misi yang sama. Visi dan misi badan 

usaha mutiara berkah ini tentu saja untuk memberdayakan masyarakat perempuan 

khususnya ibu rumah tangga untuk menjadi masyarakat yang lebih produktif sehingga 

menghasilkan nilai tambah untuk kebutuhan ekonomi, serta menyelamatkan harga 

ikan-ikan yang terbilang murah.  

Meskipun masih terbilang program yang baru dari desa, namun Badan Usaha 

Mutiara Berkah sudah mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Perikanan. Dinas 

Perikanan senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang langsung 

didatangkan ke desa. Semua ini diberikan guna untuk mendukung dan memberikan 

pelayanan dalam proses pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Kromasan 

(wawancara dengan Ibu Tutut pada tanggal 24 September 2018 pukul 11.00 wib). 
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Selain fokus pada usaha ekonomi produktif di bidang pangan, badan usaha Mutiara 

Berkah juga terdapat beberapa kegiatan yang menunjang para masyarakat perempuan 

termasuk para ibu rumah tangga juga lebih memikirkan kesehatan jasmani maupun 

rohani. Kegiatan tersebut seperti senam rutinan yang diselenggaran setiap hari selasa 

serta rutinan pemerikasaan kesehatan pada minggu ke tiga di setiap bulan. Keaktifan, 

semangat, dan optimisme para masyarakat perempuan terutama ibu-ibu rumah tangga 

yang berada di Desa Kromasan menjadi daya tarik untuk dilakukannya penelitian.  

Dijumpai beberapa masalah yang dihadapi anggota usaha ekonomi produktif antara 

lain tidak tepat waktu dalam kedatangan, alokasi waktu yang sering berbenturan, 

pendampingan dan pemasaran, faktor cuaca, serta modal awal. Dalam pelaksanaannya, 

para ibu-ibu masih banyak yang kebingunan karena memang setiap materi yang 

diberikan disetiap pertemuannya berbeda-beda. Ditambah lagi keahlian setiap individu 

dari ibu-ibu itu sendiri sudah pasti berbeda-beda yang menyebabkan kurang 

maksimalnya hasil usahanya yang dikembangkan. Masalah yang terpenting juga yaitu 

masalah pemasaran, dimana masih kurangnya penjualan hasil produk yang telah 

dikerjakan sehingga pemasukan ekonomi pun masih tersendat. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti berusaha mengkaji mengenai Pemberdayaan Perempuan 

Berbasis Partisipasi Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Desa Kromasan 

Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat 

diambil rumusan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pemberdayaan perempuan berbasis partisipasi melalui usaha 

ekonomi produktif di Desa Kromasan? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan perempuan berbasis partisipasi melalui 

usaha ekonomi produktif oleh Badan Usaha Ekonomi Produktif di Desa 

Kromasan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan tentang pemberdayaan perempuan berbasis partisipasi 

melalui usaha ekoonomi produktif di Desa Kromasan. 

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pemberdayaan perempuan 

berbasis partisipasi melalui usaha ekonomi produktif di Desa Kromasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi  

pengembangan teori-teori sosiologi khususnya sosiologi pembangunan yang berkaitan 

dengan Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Desa 

Kromasan, khususnya di Balai Desa Kromasan  
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2. Manfaat Praktis 

 Bagi Dinas Perikanan  

Dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan 

berkaitan dengan usaha meningkatkan perekonomian keluarga melalui program usaha 

ekonomi produktif yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten 

Tulungagung. 

 Bagi Aparat Desa Kromasan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat desa untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif melalui 

Badan Usaha Mutiara Berkah. 

 Bagi masyarakat perempuan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengubah pola pikir masyarakat 

khususnya kaum perempuan untuk tidak hanya berdiam diri dirumah saja, melainkan 

dapat mengoptimalkan kemampuan diri untuk lebih berproduksi sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian keluarganya.  

 

1.5 Definisi Konsep 

a. Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya / kekuasaan 

kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang lemah 

terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Rappaport (1984), 
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pemberdayaan merupakan suatu cara dengan rakyat, organisasi, dan komunitas 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport 

1984 dalam Dr. Oos M. Anwas 2014, hal 49). 

Menurut Pranarka dan Muljiarto (1996), pemberdayaan merupakan sebuah 

upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarkat, bangsa, 

pemerintah negara, serta tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan 

yang adil dan beradab dalam berbagai kehidupan sosial, politik, hukum, pendidikan 

dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga memiliki tujuan untuk menghidupkan 

kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan local dalam membangun jati dirinya 

sebagai individu yang menjadi bagian dari masyarakat (Pranarka dan Muljiarto 

dalam Dr. Oos M. Anwas 2014, hal 50).  

 

Perempuan  

Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti 

“tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu yang paling besar. Namun 

dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya 

dihargai. Sementara itu feminism perempuan mengatakan bahwa perempuan 

merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan 

dikonstruksikan melalui penggambaran (Abdul Syani, 1992). 

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi 

kekuatan fisik maupun spriritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, 

tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya 

(Zaitunah Subhan, 2004). 
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Pemberdayaan Perempuan  

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan-perempuan untuk 

memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, 

budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri 

untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, 

sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.  

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:44), Pemberdayaan adalah suatu upaya 

untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, 

negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan 

beradab, yang terwujud diberbagai kehidupan; politik, hukum, pendidikan dan lain 

sebagainya. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2000), 

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. 

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan 

daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan 

untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha 

produktif dan hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan 

perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil 

perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahnya. 

Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi 

dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan 
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perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. (Rosalia 

Indriyati, 2015) 

 

b. Partisipasi 

Partisipasi secara umum merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok 

anggota msayarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Bornby (1974), 

partisipasi sebagai tindakan dari masyarakat yang mengambil bagian dari sebuah 

kegiatan dengan mempunyai maksud agar mendapatkan manfaat dari kegiatan 

tersebut (Bornby 1974 dalam Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 196). 

Partisipasi merupakan perwujudan dari kepedulian serta kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka. Hal ini memiliki arti bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, 

partisipasi yang diberikan harus melibatkan masyarakat itu sendiri dan bukan hanya 

melibatkan aparat pemerintah saja (Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkkhal 197). 

 

c. Ekonomi Produktif 

Menurut Alex Inkeles dan David H. Smith, pembangunan bukan sekedar 

pemasok modal dan teknologi tetapi juga membutuhkan manusia yang dapat 

mengembangkan sarana material menjadi produktif, oleh sebab itu membutuhkan 

‘manusia modern’. Ciri-ciri manusia modern: keterbukaan terhadap pengalaman 

dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan 

merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam. Manusia modern 

dapat dicapai oleh manusia melalui; pemberian lingkungan yang tepat, pemberian 
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pendidikan, dan pengalaman kerja di tempat modern, serta pengenalan terhadap 

media massa.  

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, dan 

konsumsi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, pemerintah maupun 

masyarakat melalui pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan yang mampu 

menyelesaikan masalah kelangkaan dan memberikan rangsangan yang 

mempengaruhi tindakan lainnya (Hasibuan, 2007:38) 

 

1.6 Metodologi Peneltian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme, peneliti dapat 

menggunakan metode ini untuk kondisi obyek yang alamiah dan bukan eksperimen. 

Peneliti menjadi instrument kunci dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara triangulasi atau gabungan. Analisis data dalam penelitian mempunyai sifat 

induktf, dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada 

generalisasi (Sugiyono, 2014: hal 9). 

Menurut Basrowi & suwandi, penelitian kualitatif dapat mengenali subjek dan 

merasakan apa yang dialami pada subjek dalam kehidupan sehari-hari karena 

peneliti terlibat dalam situasi dan fenomema sesuai yang sedang diteliti (Basrowi & 

Siwandi, 2008:2. Dalam Farida, 2014:3). 
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah salah satu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 

suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena 

yang diuji. 

Penelitian ini telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan 

menggunakan pertanyaan who dalam menggali informasi yang digunakan. Dapat 

dinyatakan penelitian kualitatif secara sederhana adalah meneliti informan sebagai 

subjek dalam lingkungan kesehariannya. Maka, peneliti kualitatif sebisa mungkin 

untuk berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia 

kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa 

adanya (Idrus, 2009:23-24). Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan di Desa 

Kromasan melakukan jenis penelitian deskriptif yang dimana sang ketua badan 

usaha mutiara berkah menjadi subjek utama serta anggota-anggota lainnya untuk 

menggali informasi secara detail. Informasi yang sudah diberikan merupakan 

informasi yang fakta dan tidak boleh dirubah oleh peneliti dengan sembarangan.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kromasan sebagai desa yang memiliki 

masyarakat mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Desa Kromasan 

berada di wilayah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa ini sedang 
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dilakukan pemberdayaan perempuan dengan adanya badan usaha mutiara berkah 

yang ada di desa ini yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

usaha ekonomi produktif. 

 

4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Teknik penentuan subjek yang dilakukan penulis adalah teknik purposive 

sampling dimana teknik ini menggunakan teknik non random untuk menentukan 

subjek. Teknik non random dimana peneliti sudah menentukan subjek berdasarkan 

ciri-ciri khusus yang menurut peneliti sudah mempunyai informasi yang diinginkan 

peneliti. Teknik ini mempunyai keuntungaan dimana subjek mudah ditemui atau 

didekati oleh peneliti (Sugiyono, 2010). 

Kriteria yang diambil yaitu pengurus badan usaha mutiara berkah, serta anggota 

yang terlibat dalam usaha ekonomi produktif di Desa Kromasan. Maka dari itu, 

peneliti mengambil sampel penelitiannya, sebagai berikut: 

a. Pengurus Badan Usaha Mutiara Berkah : 2 orang 

Merupakan ketua atau pelopor pendiri badan usaha mutiara berkah 

b. Anggota Badan Usaha Mutiara Berkah : 2 orang 

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Peneliti menggunakan observasi partisipatif. Dalam obsevasi partisipatif ini 

peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang digunakan 

sebagai subjek penelitian. Peneliti melakukan kegiatan yang dilakukan subjek dan 
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juga ikut merasakan susah senang dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi 

partisipatif ini, data yang diperoleh jauh lebih lengkap dan akurat sesuai dengan apa 

yang dicari peneliti, hingga dapat mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak pada subjek penelitian (Sugiyono, 2014: hal 227). 

 

b. Wawancara  

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data 

dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh. Maka dari itu, dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti sudah 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sama kemudian akan diberikan kepada 

subjek penelitian dan peneliti mencatat seagala informasi yang diberikan subjek 

tanpa mengubah sedikitpun. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus 

membawa alat yang dapat membantu proses pengambilan data seperti tape recorder, 

gambar, brosur, dan material lain (Sugiyono, 2014: hal 233).  

Pada wawancara penulis mengadakan tanya jawab dengan informan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data primer 

diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (teknik pengumpulan data yang 

yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu) 

dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar 

bagaimana proses usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan perempuan di 

Desa Kromasan. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah lampau. Dokumen dapat berupa 

buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan 

sosial, dan dokumen lainnya. Dokumen juga dapat berupa tulisan, gambar, dan 

karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014: hal 240). 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti akan dijadikan pelengkap saat proses 

wawancara peneliti kepada subjek peneliti, yang berupa pengambilan gambar dan 

rekaman suara beberapa masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan 

Berbasis Partisipasi Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Badan Usaha Mutiara 

Berkah. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Bahasan mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, Huberman dan Miles 

mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model 

interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu Reduksi data, Penyajian data dan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar unutuk membangun wawasan umum yang disebut 

analisis (Miles&Habermas,1984 dalam Sugiyono, 2014: hal 246). 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan yang telah ditentukan sejak awal. Proses 

pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka harus melibatkan informan, 
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aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat pengumpul data” 

(konsep human instrument), peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang 

dimiliki, menampilkan diri dan bergaul di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan 

subjek penelitiannya.  

Penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi 

sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif adalah segala 

sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian, data dapat berupa 

catatan lapangan sebagai hasil amatan., deskripsi wawancara, catatan harian atau 

pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, 

agenda, atribut seseorang, symbol-simol yang melekat, dan dimiliki serta banyak 

hal lain sebagai hasil amatan dan pendengaran (Sugiyono, 2014: hal 227, 233, 240). 

 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yang berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok yang 

hanya memfokuskan pada hal-hal penting saja, serta mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan informasi yang lebih 

jelas, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalan melakukan pengumpulan 

data yang lain, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. 

Bagi peneliti kualitatif yang masih baru, kegiatan reduksi data dapat didiskusikan 

pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi seperti ini, 

wawasan peneliti akan semakin semakin berkembang, sehingga dapat mereduksi 



 

18 

data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan 

(Sugiyono, 2014: hal 247-249).   

 

c. Display Data 

Langkah berikutnya setelah proses data berlangsung adalah penyajian data, yang 

dimaksud oleh Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan teks bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka peneliti dimudahkan dalam memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Selain dengan teks naratif, mendisplay data juga dapat dilakukan denga cara grafik, 

matrik, network dan chart (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014: hal 249). 

 

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang 

dicanangkan masih memiliki sifat sementara, dengan kata lain masih dapat berubah 

bila tidak tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat serta mendukung untuk tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat kembali ke lapangan, maka 

kesimpulan yang dikemukakan bisa disebut kesimpulan yang kredibel (Miles Dan 

Huberman dalam Sugiyono, 2014: hal 252). 
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e. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliadibilitas) menurut versi “posotivisme” dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk 

menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2000:171-173). 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagian pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian 

ini salah satunya dilakukan dengan cara triangulasi yang menggunakan sumber dan 

metode.  

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Sedangkan triangulasi metode menurut Patton (1987:329), 

terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong,2000:178). 

 


