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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan 

pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan 

referensi peneliti dalam melakukan penelitian : 

1. Rosalia Indriyati Septatiningsih (Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 

Tahun 2015) dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UPY tentang 

“Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan”. Dalam 

penelitian tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi penentasan kemiskinan 

desa melalui pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan alternative 

kebijakan penentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, focus grup discussion. Data analisis 

dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan meminjam teknik analisis 

yang diperkenalkan oleh Miles and Huberman yaitu teknik analisis interaktif 

dengan tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.  

2. Rina Rohmaniyati (Skripsi, 2016) dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta tentang “Pemberdayaan 

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 



 

21 
 

Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi gelandangan dan 

pengemis yang ada di Lembaga Sosial Hafara, mendiskripsikan proses 

pelaksanaan pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui usaha ekonomi 

produktif di Lembaga Sosial Hafara serta tentang keberhasilan dan dampak dari 

program Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Sosial Hafara. Penelitian ini 

merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Data analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan meminjam 

teknik analisis yang diperkenalkan oleh Miles and Huberman yaitu teknik analisis 

interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

3. Lilis Karwati (Vol 12 No 1, Juni 2017) dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

tentang “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis 

Potensi Alam Setempat”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis 

potensi alam serta mendeskripsikan hasil dan dampak dari proses pemberdayaan 

perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat di 

LKP Yuniza. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data analisis dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif dengan meminjam teknik analisis yang 

diperkenalkan oleh Miles and Huberman yaitu teknik analisis interaktif dengan 

tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.  
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4. Dewita dan Huldiya Syamsiar (Vol. 11 No. 1, Tahun 2016) dari Prodi Pendidikan 

Sosiologi, STKIP Hamzanwadi Selong tentang “Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Organisasi (Studi Kasus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten 

Lombok Timur). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan apa 

itu GOW, tujuan pembentukan dan bagaimana kiprahnya dalam pemberdayaan 

perempuan-perempuan di Kabupaten LombokTimur selain itu juga untuk 

menganalisa seberapa efektif program yang dilaksanakan GOW dalam 

memberdayakan perempuan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini 

merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitataif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumendasi. 

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan meminjam 

teknik analisis yang diperkenalkan oleh Miles and Huberman yakni teknik analisis 

interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

5. Nika Risqi (Skripsi, 2016) dari Prodi Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang tentang “Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan (Studi 

dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan)”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas 

tentang kegiatan pemberdayaan peempuan dalam kelompok usaha bersama (KUB) 

Serang. Faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam mengembangkan 

kelompok usaha bersama (KUB) Serang; peran anggota perempuan kelompok 

usaha bersama (KUB) Serang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik 
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pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji 

validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Teknik analisis data 

dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 

Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dalam table 

sebagai berikut :  

Tabel 1. Relevansi Penelitian Terdahulu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Relevansi  

1. Pemberdayaan 

Perempuan 

Desa Untuk 

Mengurangi 

Kemiskinan. 

Seminar 

Nasional 

Universitas 

PGRI 

Yogyakarta, 

(Rosalia 

Indriyati 

Septatiningsih) 

Tahun 2015)  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pemberdayaan 

perempuan denan 

pendekatan 

ekonomi yang 

sangat diharapkan 

masyarakat. 

Pemberian praktik 

ketrampilan yang 

menyesuaikan 

potensi local dapat 

mengembangkan 

Penelitian yang 

dilakukan memiliki 

relevansi yaitu sama-

sama membahas tentang 

pemberdayaan 

perempuan melalui 

usaha ekonomi 

produktif. Namun, 

perbedaannya pada 

penelitian terdahulu 

mengkaji pada satu 

kecamatan di 

Kecamatan Turi, 

Kabupaten Sleman. 
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usaha bersama 

ekonomi produktif 

kelompok 

perempuan yang 

dapat 

meningkatkan 

penghasilan 

keluarga. Dengan 

demikian melalui 

upaya gerakan 

pemberdayaan 

perempuan desa 

dengan melibatkan 

partisipasi aktif, 

dapat mengurangi 

kemiskinan desa. 

Sedangkan penelitian 

yang akan diteliti subjek 

penelitiannya hanya 

akan dilakukan di satu 

desa saja.  

2. Pemberdayaan 

Gelandangan 

dan Pengemis 

(Gepeng) 

Melalui Usaha 

Ekonomi 

Kegiatan usaha 

ekonomi produktif 

yang dilakukan 

dengan para 

gelandangan dan 

pengemis di 

Penelitian tersebut 

memiliki relevansi 

dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu sama-

sama membahas tentang 

usaha ekonomi 
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Produktif 

(UEP) studi 

kasus di 

Lemabaga 

Sosial Hafara. 

Rina 

Rohmaniyati 

(Skripsi, 2016)  

Lembaga Sosial 

Hafara mampu 

membudiyakan, 

merawat, 

mengelola, dan 

mengolah hasil 

kegiatan dalam 

usaha ekonomi 

produktif. Di 

Lembaga Sosial 

Hafara 

menghasilkan 

produk hasil 

pertanian dan 

perikanan. 

Dibidang pertanian 

menghasilkan 

sayuran, dan 

tanaman obat, 

sedangkan di 

bidang perikanan 

menghasilkan 

produktif. Namun, 

perbedaannya adalah 

dimana penelitian 

terdahulu menggunakan 

metode usaha ekonomi 

produktif yang 

diperuntukkan untuk 

gelandangan dan 

pengemis, sedangan 

penelitian yang akan 

dilakukan fokus 

terhadap para 

perempuan guna untuk 

memberdayakan 

perempuan di suatu 

daerah. 
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budidaya ikan lele. 

Hasil tersebut 

diperjual belikan da 

nada pula yang 

dikonsumsi sendiri. 

Hasil penjualan 

tersebut mampu 

menambah 

pendapatan eks 

Gepeng dan 

membantu 

operasional 

lembaga.  

3. Pemberdayaan 

Perempuan 

Melalui 

Pelatihan 

Kewirausahaan 

Berbasis 

Potensi Alam 

Setempat. Lilis 

Karwati (Vol 

Dalam penelitian 

ini diketahui jika 

pemberdayaan 

perempuan melalui 

kewirausahaan 

berbasis potensi 

alam setempat 

dapat memberikan 

penegtahuan serta 

Penelitian tersebut 

memiliki memiliki 

relevansi dengan 

penelitian yang 

dilakukan yaitu sama-

sama mebahas tentang 

pemberdayaan 

perempuan. Namun, 

perbedaannya adalah 
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12 No 1, Juni 

2017) dari 

Universitas 

Siliwangi 

Tasikmalaya 

keterampilan yang 

pada akhirnya 

dapat mengkatkan 

kualitas hidup. 

Hasil yang 

diperoleh oleh 

warga yaitu warga 

belajar 

memanfaatkan 

waktu luang 

dengan melakukan 

kegiatan dan dapat 

bersosialisasi 

berinteraksi dan 

bertukar 

pengamalan serta 

dapat 

mengembangkan 

usaha dari hasil 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

dimana penelitian 

terdahulu 

memberdayakan 

perempuan melalui 

kewirausahaan berbasis 

potensi lokal, 

sedangkan penelitian 

yang akan diteliti 

melalui usaha ekonomi 

produktif. 
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4. Pemberdayaan 

Perempuan 

Dalam 

Organisasi 

(Studi Kasus 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita 

(GOW) 

Kabupaten 

Lombok 

Timur). 

(Dewita dan 

Huldiya 

Syamsiar, 

2016). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

banyak program 

pemberdayaan 

yang telah 

dilakukan oleh 

GOW untuk 

masyarakat 

Kabupaten Lombok 

Timur. Diantaranya 

adalah pemberian 

bantuan moda pada 

kelompok pembuat 

tikar pandan di 

Tembeng Putek, 

bantuan untuk ibu-

ibu atau kelompok 

pedagang tikel di 

Gapuk, antuan 

kepada penjahit 

emperan, tambal 

Penelitian yang 

dilakukan memiliki 

relevansi yaitu sama-

sama membahas tentang 

pemberdayaan 

perempuan. Namun, 

perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu 

mengkaji tentang 

pemberdayaan 

perempuan dengan 

menghasilkan beberapa 

program, sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti memberdayakan 

perempuan melalui 

usaha ekonomi 

produktif. 
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ban dan tukang pijit 

di wilayah 

Kabupaten Lombok 

Timur, seminar 

pendidikan  

nasional, seminar 

tentang KB dan 

kesehatan 

reproduksi, 

santunan lansia dan 

janda miskin (cek 

kesehatan). 

5. Pemberdayaan 

Perempuan 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Melalui 

Industri Kecil 

Di Pedesaan 

(Studi dalam 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kegiatan 

yang berlangsung 

di KUB Serang 

selangkah lebih 

maju dibandingkan 

KUB desa lain di 

Desa Pulorejo. 

KUB Serang tidak 

Penelitian yang 

dilakukan memiliki 

relevansi yaitu sama-

sama mengkaji tentang 

pemberdayaan 

perempuan. Namun, 

perbedaannya adalah 

dimana pada penelitian 

terdahulu 

memberdayakan 
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Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(KUB) Serang 

di Desa 

Pulorejo 

Kecamatan 

Purwodadi 

Kabupaten 

Grobogan). 

Nika Risqi 

(Skripsi, 2016) 

hanya 

memproduksi batik 

dalam bentuk 

lembaran saja, akan 

tetapi KUB Serang 

sudah berani 

membuat inovasi 

prosuk. 

Berdasarkan 

konsep partisipasi 

hanya dengan cara 

program tersebut 

hanya pada tahap 

menuju 

pemberdayaan 

karena perempuan 

hanya sebagai 

objek. Faktor-

faktor pendukung 

perempuan dalam 

mengembangkan 

(KUB) Serang 

perempuan melalui 

industri kecil di 

Kelompok Usaha 

Bersama, sedangakan 

penelitian yang akan 

ditelliti memberdyakan 

perempuan melalui 

usaha ekonomi 

produktif oleh Badan 

Usaha Mutiara Berkah. 
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Sumber : Data diatas tahun 2008-2012 

 

adalah adanya 

motivasi 

perempuan, 

dukungan keluarga 

serta dukungan 

pemerintah yang 

membuat 

perempuan 

semakin antusias 

menjalankan usaha 

bersama. Faktor-

faktor penghambat 

adalah kurangnya 

modal uang dan 

bahan baku, serta 

permintaan pasar 

yang masih 

bergantung di 

wilayah Kabupaten 

Grobogan. 
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2.2      Kajian Pustaka 

2.2.1 Jenis- Jenis Pemberdayaan 

a. 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), 

pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya 

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

Sedangkan 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, hokum, pendidikan 

dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga memiliki tujuan unutk 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).  

Pemberdayaan memiliki mkana kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya 

tekanan atau dominan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter 

dan kemampuan individu merupakan sebuah keniscayaan yang merupakan 

anugerah yang diberikan dari Tuhan. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu 

menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Maka dengan demikian, 

pemberdayaan merupakan sebuah proses peningkatan kemampuan individu atau 
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kelompok masyarakat yang diberdayakan secara bersama-sama agar mampu 

membangun diri dan lingkungannya sehingga kualitas kehidupannya dapat 

sejahtera.  

Pemberdayaan memiliki fokus pada pada sifat individu maupun komunitas. 

Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses peningkatan pengetahuan, 

motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk 

mendapatkan kemandirian. Pemberdayaan individu berarti kemampuan individu 

tersebut dalam menempatkan dirinya dan berperan aktif dalam suatu proses 

pembangunan, memiliki daya saing sesuai potensi diri yang dimilikinya sehingga 

bermanfaat bagi proses pembangunan tersebut. Sedangkan pemberdayaan yang 

berifat komunitas merupakan kemampuan dari komunitas tersebut ubutk dapat 

mengatur komunitasnya secara mandiri.  

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, 

namun seringkali digunakan sebagai strategi untuk menuntaskan kemiskinan dan 

mensejahterakan masyarkat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan 

pendapatan perekonomian semata, melainkan perlu dilakukan secara keseluruhan 

yang menyangkut kebutuhan pokok dasar manusia, seperti gizi dan kesehatan, 

ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat 

pendidikan, lingkungan serta aspek lain yang mampu meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarkat. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara langsung, 

melainkan harus dilakukan secara bertahap dalam mengubah perilaku dan kebiasaan 

masyarakat kea rah yang lebih baik (Dr. Oos Anwas : 48-51).   
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b. Prinsip Pemberdayaan 

Pemberdayaan ditujukan supaya klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas 

kehidupannya untuk bisa berdaya, memiliki daya saing, dan juga mandiri. Adapun 

beberapa prinsip pemberdayaan sebagai berikut:  

 Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur 

paksaan. Setiap iindividu memiliki hak yang sama untuk berdaya. 

 Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi 

klien/sasaran. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran 

kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan 

diberdayakan untuk mandiri. 

 Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan 

pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam 

menetukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan. 

 Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal 

yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti 

gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, kearifan lokal lainnya 

sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk 

pemberdayaan sebagi modal sosial dalam pembangunan.  

 Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehinga 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara 

logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang komplek. 
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 Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, 

bertahap, dan berkesinambungan. Kesadaran dan kehati-hatian dari agen 

pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, 

kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.  

 Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, melainkan perlu 

dilakukan secara holistik, terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam 

masyarakat.  

 Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan 

ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan 

keluarga dan pengentasan kemiskinan.  

 Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus 

belajar. Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai 

sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa berupa pesan, orang 

(termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di 

sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk 

menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (learning go doing).  

 Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu 

diperlukan sebagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan 

kondisi lapangan.  

 Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan 

masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, 
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pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati 

hasil dari aktivitas pemberdayaan.  

 Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal 

menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari mau berinovasi, 

berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan 

peluang, serta mengembangkan networling sebagai kemampuan yang diperlukan 

dalam era globalisasi.  

 Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayakan perlu 

memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam 

bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. 

Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilisator. 

 Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam 

masyarakat muli dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, 

LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan 

sesuai peran, potensi, dan kemampuannya (Oos Anwas, 2014:58-60). 

 

2.2.2 Perempuan 

Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yanf berate “tuan”, yaitu 

orang yang berkuasa, kepada, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah 

Subhan (2004:19) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. 

Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. 

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sansekerta, dengan dasar Wan yang berarti 
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nafas, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek 

seks. 

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan bahwa perbedaan suatu 

sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai 

bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan jauh lebih dikenal lemah lembut, 

penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan, dan perlu 

perlindungan. Sementara laki-laki memiliki stereotipe gender sebaliknya, laki-laki 

lebih dikenal dan dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan 

melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. 

Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-

laki maupun perempuan. 

Seorang tokoh feminism, Broverman (dalam Fakih, 2008:8) mengatakan bahwa 

manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis 

(kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki 

yang datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan 

memiliki alat reproduksi seperti, Rahim dan saluran untuk melahirkan, 

memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), 

mengalami haid dan monopause. Alat-alat tersebut terjadi secara biologis dan tidak 

bisa ditukar.  

Secara ekstensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, 

sehingga secara asasi berhak unutk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat 

dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk 

mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, 
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hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan 

keselamatan pekerjaan dan profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap orang (Fakih, 2008:8).  

 

2.2.3 Pemberdayaan Perempuan 

Berdasarkan sejarah Indonesia, Raden Ajeng Kartin sudah mempelopori 

bangkitnya perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar 

dengan kaum laki-laki. Namun faktanya hingga era teknologi informasi dan 

komunikasi sekarang, peran perempuan di kalangan keluarga miskin masih 

termajinalkan. Perempuan masih identik dengan peran yang berada di dapur dan 

kasur. Pekerjaan perempuan rumah tangga dapat dibilang terbatas yang hanya 

melakukan kegiatan seperti memasak, mencuci, dan kegiatan rumah lainnya. 

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan-perempuan untuk memperoleh 

akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, 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 (Dr. Oos M. Anwas : 149).  

Beberapa jenis pemberdayaan perempuan antara lain: 

 Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Gender  

Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam perspektif gender telah 

disadari oleh pemerintah sejak tahun 1980-an. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan 

melalui program yang khusus di peruntukan bagi perempuan untuk mengejar 
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ketinggalannya, pengintegrasian peranan, kepentingan dan aspirasi perempuan 

dalam program umun (Anwar, 2007:92). UNESCO merekomendasikan pentingnya 

persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan pada bidang pendidikan memasuki 

abad XXI. Menurutnya, beberapa tujuan fundamental masyarakat internasional 

tentang persamaan akses oleh perempuan atas pendidikan untuk perempuan atas 

pendidikan untuk menghapuskan illiteracy bagi perempuan dan perbaikan akses 

untuk perempuan terhadap pelatihan keterampilan, sains dan teknologi pendidikan, 

serta pendidikan berkelanjutan Delors dalam (Anwar, 2007:93). 

 Pemberdayaan Perempuan Melalui Pembelajaran 

Salah satu penyebab ketidakberdayaan masyarakat adalah tidak terjangkau oleh 

system pendidikan persekolahan dan kurang berkembangnya kegiatan pendidikan 

luar sekolah yang ada diantara mereka. Oleh karena itu sangat di dambakan akan 

dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat (Anwar, 2007:98). 

Pemberdayaan melalui pendidikan luar sekolah memfokuskan kepada peserta didik 

dalam bentuk kelompok dan menekankan pada proses objektif seperti penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan Kindervatter dalam (Anwar, 2007:98).  

Menurut Suharto, Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menujang dan 

mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan 

perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan 

pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui 

keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indicator pencapaian 

keberhasialannya (Isbandi Rukminto, 2003:57).  
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Adapun indikator pemberdayaan perempuan menurut Nasaruddin Ummar adalah  

sebagai berikut : 

 Adanya sara yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh 

pendidikan semaksimal mungkin.  

 Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha 

memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.  

 Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga 

dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam 

mengembangkan karir sebagaimana halnya laki-laki. 

 Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan 

pemerintahan. 

 Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan 

pendidikan terhadap perempuan.  

 

Menurut Irma Salman, pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara 

strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran 

perempuan baik di domain public maupun domestic. Hal tersebut dapat dilakukan 

diantaranya dengan cara :  

a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. 

Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dala  masyarakat bahwa kaum 

perempuan adalah konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta 

anggapan “swarga nuntut neraka katut” (ke surge ikut, ke neraka terbawa). Kata 
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nuntut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki 

inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami.  

b. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum 

perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap 

kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan 

menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai 

jenis makanan. 

c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa 

mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan 

mengingat masih menguatnya paradigm masyarakat bahwa setinggi-tinggi 

pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang 

mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan 

(Irma Salman, 2005:181).  

 

2.2.4 Partisipasi  

a. Partisipasi Masyarakat 

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). 

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) berpendapat jika partisipasi 

merupakan sutu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 
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pembagian kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat. Interaksi dan komunikasi 

tersebut dapat tumbuh karena adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang 

bersangkutan mengenai: 

 Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki. 

 Ondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat 

sendiri. 

 Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. 

 Adanya kepercayaan diri, bahwa ia apat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. 

Dengan penjelasan serupa, Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang 

adanya empat macam kegiatan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan 

pembangunan, yaitu : 

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Merupakan sebuah program pembangunan masyarakat yang dimana selalu 

ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal lebih mencerminkan 

kepentingan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. 

- Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang 

harusdiartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan 
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manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang 

bersangkutan. 

- Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat unutk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat 

diperlukan. 

- Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Pemanfaatan hasil hasil pembangunan merupakan unsur penting yang sering 

terlupakan oleh masyarakat. Padahal, pembangunan bertujuan untuk memperbaiki 

mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan dapat 

tercapai. Disamping itu, pemanfaatn hasil pembangunan dapat merangsang 

kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

pembangunan yang akan datang (Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 196-200). 

 

2.2.5 Bentuk-bentuk Partisipasi 

Dusseldorp, (1981) mengungkapkan beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi  

yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 

- Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat 

- Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 

- Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi unutk menggerakkkan 

partisipasi masyarakat lain. 

- Menggerakkan sumberdaya masyarakat 

- Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 
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- Memanfaatkan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan masyarakatnya 

(Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 201). 

 

2.2.6 Tingkatan Partisipasi 

Berdasarkan tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan  

adanya 5 tingkatan, yaitu: 

- Memberikan informasi 

- Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk 

memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan 

gagasan. 

- Pengambilan keputusan bersama, yaitu memberikan dukungan terhadap ide, 

gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangakan peluang yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan. 

- Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan 

, namun terlibat dan menjalin kemitraan dalm pelaksanaan kegiatannya. 

- Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok local menawarkan 

pendanaan, nasehat, dan dukungan lain unutk mengembangkan agenda kegiatan 

(Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 202). 

 

2.2.7 Derajat Kesukarelaan Partisipasi 

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, 

Dusseldorp (1981) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai 

berikut: 
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- Parisipasi spontan, merupakan peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsic 

berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri. 

- Partisipasi teriduksi, merupakan sebuah peran serta yang tumbuh karena 

terpengaruh oleh adanya motivasi ekstrinsik yang berupa bujukan, pengaruh 

ataupun dorongan dari luar namun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan 

penuh unutk berpartisipasi. 

- Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, dimana peran serta masyarakat dalam 

berpartisipasi tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana 

layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan 

masyarakat pada aturan, norma, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat 

setempat. 

- Partisipasi yang tertekan oleh alasan sosial ekonomi, merupakan peran serta yang 

dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita 

kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 

- Partisipasi tertekan oleh peraturan, merupakan peran serta masyarakat yang 

dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan dan ketentuan yang 

sudah diberlakukan (Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 203). 

Menurut Bass et al Hobley dalam Aprillia Theresia (2015: 204) terdapat tujuh 

tipe partisipasi yaitu :  

Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu 

apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau 

pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang 

dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. 
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Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi 

dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner 

atau sejenisnya masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan 

mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas 

bersama masyarakat. 

Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara 

berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-

pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan 

pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak 

ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak 

berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) 

untuk ditindaklanjuti. 

Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara 

menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, 

upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen 

atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk 

melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang 

disediakan/diterima habis. 

Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk 

kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; 

pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang 

disepakati pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar 

(fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. 
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Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang 

mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau 

penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan 

metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar 

yang terstruktur dan sistematik kelompok-kelompok masyarakat mempunyai 

peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai 

andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan. 

Self mobilization, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara 

bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau 

nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan 

lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan 

sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan 

sumberdaya yang ada. 

Pada hakekatnya tidak ada yang menjamin bahwa suatu program akan selalu 

berkelanjutan hanya dengan partisipasi semata. Keberhasilan suatu program 

pembangunan tergantung pada tipe macam apa partisipati masyarakat dalam 

proses penerapannya, artinya sampai sejauh mana pemahaman masyarakat akan 

suatu program sehingga masyarakat juga turut berpartisipasi (Aprillia Theresia, 

NTP, M.Si dkk, hal 204-206). 

 

2.2.8 Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat 

Secara konseptual, tumbuh kembangnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. 
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Berdasarkan konsep pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atas 

rangsangan yang diberikan dimana tanggapan merupakan fungsi dari manfaat yang 

diharapkan (Berlo, 1961 dalam Aprillia Theresia, NTP, M.Si dkk, hal 207). 

Hal lain daripada itu, dengan melihat kesempatan yang bersangkutan juga akan 

temotivasi unutk meningkatkan kemampuan-kemampuan (yang diperlukan) untuk 

dapat berpartisipasi. Maka dari itu, adanya kesempatan yang diberikan sering 

merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat 

menentukan kemampuannya.  

Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh tiga unsur poko, yaitu: 

- Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

- Adanya kemauan masyarakat berpartisipasi 

- Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Aprillia Theresia, NTP, 

M.Si dkk, hal 207). 

 

2.2.9 Masalah-masalah Partisipasi Masyarakat 

Masalah yang berkaitan dengan perkembangan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan menurut Soetrisno (1995) yaitu : 

- Pertama, belum adanya pemahaman makna yang sebenarnya tentang partisipasi 

oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan 

- Kedua,  masalah kedua berkaitan dengan dikembangnya pembangunan sebagai 

ideologi baru yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Hal ini dapat 
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menimbulkan reaksi berupa “budaya diam” yang dapat menumbuhkan 

ketidakmauan masyarakat untuk berpartisipasi. 

- Ketiga, terlalu banyaka peraturan yang meredam kemauan masyarakat unutk 

berpartisipasi. 

 

2.2.10 Komunikasi Pembangunan untuk Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat 

Harus dipahami bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk 

memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan pembangunan saja, 

melainkan juga harus mampu menumbuhkan serta menggerakkan dan memelihara 

partisipasi dalam proses pembangunan. Cara komunikasi dalam menumbuhkan 

semangat partisipasi dalam pembangunan ada empat yaitu : 

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi 

- Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi 

- Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 

- Menggerakkan kemauan masyarakat unutk berpartisipasi (Aprillia Theresia, 

NTP, M.Si dkk, hal 221-214). 

 

2.2.11 Usaha Ekonomi Produktif 

1.1 Ekonomi  

Ekonomi mempengaruhi pembangunan. Budiman Arief (1995: 8-11) 

menjelaskan bahwa pembangunan yang berhasil ditandai dengan pertumbuhan 
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ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, yakni tidak adanya kerusakan sosial 

dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. 

Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi beberapa cabang sebagai berikut: 

 Ekonomi tradisional, adalah ilmu ekonomi yang membahas pengelolaan berbagai 

sumber daya baik material maupun supaya dapat mensejahterakan masyarakat.  

 Ekonomi politik, adalah ilmu ekonomi yang membahas hubungan politik dan 

ekonomi dengan tekanan pada kekuasaan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

 Ekonomi pembangunan merupakan ilmu ekonomi yang membahas mengenai 

perubahan struktural dan institusional yang cepat, baik disektor pemerintahan 

maupun swasta dan meliputi seluruh masyarakat supaya hasil-hasil 

pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Todaro dalam Arief 

Budiman, 1995). 

 

a. Usaha Ekonomi Produktif 

Usaha ekonomi produktif merupakan sebuah kegiatan yang didasari oleh karang 

taruna sebagai penanggung jawab unutk mendukung kehidupan anggotanya. 

Kegiatan usaha ekonomi produktif bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi 

masyarakat sehingga kegiatan ini menjadi modal terbukanya kesempatan bekerja 

yang lebih luas. Salah satu bentuk Usaha Ekonomi Produktif yang sering dijalankan 

secara berkelompok dengan beranggotakan 10 sampai 20 orang per kelompok 
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adalah program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Tujuan umum dari 

diadakannya program KUBE atau UEP adalah :  

- Meningkatkan kualitas hidup PMKs 

- Meningktakan peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan 

teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan. 

- Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertmbuhan ekonomi, 

penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan 

pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, 

- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan, sebagai salah 

satu modal sosial berupa jaringan kerjasama unutk memperkuat posisi tawar. 

- Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan kluster industry 

berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan teknologi tepat 

guna. 

- Program pengembangan komoditi ungglan daerah. 

Usaha ekonomi produktif ini merupakan kegiatan yang harus disesuaikan dengan 

potensi lingkungan dan ketrampilan dari masyarakatnya. Seperti halnya Pulau Jawa 

dengan potensi pertanian yang menunjukkan korelasi dengan kegiatan ekonomi 

produktif melalui budidaya tanaman pangan dan palawija.  Sedangkan wilayah 

perkotaan menunjukkan kecenderungan usaha di bidang jasa dan daerah dengan 

hasil alam spesifik sepeti rotan juga akan menekuni usaha kerajinan rotan. Meskipun 

setiap daerah memiliki keragaman jenis usaha, secara umum bidang-bidang 

kegiatan UEP dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu 

mensejahterakan masyarakat.  
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Kegiatan-kegiatan UEP umumnya didanai dari berbagai sumber pendanaan. 

Sumber dan pola pendanaan yang umum dilakukan antara lain bersumber dari 

bantuan pemerintah atau dinas terkait melalui paket bantuan stimulant baik yang 

disertai dengan pelatihan teknis maupun tidak. Dana juga berasal dari swadaya 

anggota dan pengurus danlam bentuk iuran maupun pinjaman, penyisihan dari hasil 

usaha sebelumnya atau dana yang disishkan dari sumber-sumber lain dan pinjaman 

perorangan dari warga masyarakat, pengusaha ataupun sumbr lain. Modal usaha 

yang diberikan oleh mitra, baik dari perorangan maupun perusahaan juga menjadi 

dasar dana untuk kegiatan UEP (Kementrian dalam Negeri Direktorat Jendral Bina 

Pembangunan Daerah : 10). 

.  

2.2 Landasan Teori :  Tindakan Sosial Max Webber 

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman yang lahir 

di Erfurt pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen tanggal 14 Juni 

1920. Weber merupakan seorang guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg 

(sejak 1897), dan Munchen (1919-1920). Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi 

tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Artinya, tindakan manusia dianggap 

sebagai sebuah bentuk tindakan sosial yang mana tindakan tersebut ditunjukkan kepada 

orang lain.  

Tindakan sosial menurut Max Weber merupakan suatu tindakan individu sepanjang 

tindakan itu memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada 

tindakan orang lain menurut Max Weber dalam (Ritzer, 2012). Suatu yang diarahkan 

pada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan dikatakan 
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sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang 

lain. Meskipun tidak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat 

subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.  

Terdapat 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu: 

 Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan 

hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.  

 Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. 

 Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan 

yang diulang, atau tindakan bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak 

manapun. 

 Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. 

 Tindakan itu memperlihatkan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain 

itu.  

Selain dari kelima ciri pokok tersebut, menurut Max Weber tindakan sosial juga 

dapat dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kearah waktu 

sekarang, waktu lalu, dan waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa 

terdapat pada individu maupun kelompok. Max Weber membedakan tindakan sosial 

manusia ke dalam 4 tipe, yaitu : 

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational) 

Tindakan yang ditentukan oleh pengaharapan-pengaharapan mengenai perilaku 

objek-objek didalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan-

pengharapan itu digunakan sebagai kondisi-kondisi atau alat-alat untuk pencapaian 
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tujuan-tujuan sang aktor sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional. Bisa 

dikatakan pula bahwa tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan 

tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan unutk mencapai tujuan yang 

digunakan. Contohnya: seorang ibu rumah tangga yang merasa tidak dapat menambah 

kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki keterampilan untuk dikembangkan. Namun 

pada akhirnya, dia harus melakukan segala hal dan berbagai upaya dan usaha untuk 

bisa menambah kebutuhan hidupnya. 

b. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational) 

Tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri. Suatu 

bentuk perilaku yang etis, estetis, religious, atau bentuk lainnya yang terlepas dari 

prospek-prospek keberhasilannya. Dapat dikatakan pula bahwa tindakan rasional nilai 

memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan 

perhitungan secara sadar, sementara tujuannya sudah ada di dalam hubungannya 

dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya: perilaku beribadah atau 

seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan 

sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena nilai-nilai sosial maupun nilai 

agama yang ia miliki. 

c. Tindakan Afektif (Affectual Action) 

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi 

intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, 

dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang 
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antara dua remaja yang sedang jatuh cinta. Tindakan ini terjadi akibat rangsangan dari 

luar yang bersifat otomatis sehingga terjadi sendiri. 

d. Tindakan Tradisional (traditional Action) 

Tindakan ini memperlihatkan perilaku tertentu seseorang dikarenakan oleh 

kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar ataupun 

perencanaan. Contohnya: membantu orang tua untuk meringankan beban keluarga.  

Menurut Weber perilaku sosial juga berakar dari kesadaran individual dan bertolak 

dari situ. Tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis sosiologis, bukan 

keluarga, negara, partai dll. Weber berpendapat bahwa studi kehidupan sosial yang 

mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar saja seakan-akan tidak ada inside-

story, dan karena itu mengesampingkan pengarahan diri oleh individu, tidak 

menjangkau unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial itu.  

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana perjuangan seorang para ibu rumah tangga yang ingin juga menambah 

perekonomian keluarganya melalui pemberdayaan perempuan melalui usaha ekonomi 

usaha produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha Mutiara Berkah. Tindakan nyata 

seorang ibu rumah tangga yang merasa tidak memiliki keahlian atau keterampilan 

tersendiri, namun mau melakukan berbagai upaya untuk menambah kebutuhan 

perekonomian keluarga sangat berkaitan dengan teori rasional instrumental. Tindakan 

ini telah dipertimbangkan dengan cukup matang dengan tujuan agar ia dapat mencapai 

kehidupan yang diinginkan, yaitu kehidupan yang lebih berkecukupan dengan baik 

dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier 

(Ritzer, 2012). 


