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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hakekatnya perempuan memiliki peran penting dalam proses 

pembangunan. Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup  beragam 

mulai dari pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dunia kerja 

yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai 

mendapat “penghuni” baru yaitu  perempuan yang selama ini selalu 

diasumsikan sebagai “menghuni” dunia domestik atau dunia “rumahan”. 

Pada era modern  saat ini perempuan juga mampu bersaing pada ranah 

publik oleh karena itu perempuan haruslah menjadi perempuan yang tangguh, 

cerdas, cekatan dan bertanggung jawab. Menyertakan perempuan dalam proses 

pembangunan bukan berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari 

sisi humanisme belaka. Peran yang dilakukan oleh perempuan dalam 

keikutsertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka 

mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. 

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya 

mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin 

sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan 

tertindas. Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatunegara  

menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang 

kehidupan. Perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber 
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insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama 

dengan laki-laki dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang 

kehidupan.  

Perempuan memiliki potensi yang ada di dalam dirinya untuk 

dikembangkan dan adanya keinginan untuk mengubah keadaan yang datang 

dari diri mereka sendiri sehingga mereka memebutuhkan seseorang yang 

memiliki pengetahuan dan keahlian agar dapat memberdayakan mereka. 

Pemberdayaan merupakan kemampuan untuk mengelola sebuah nilai yang 

ada pada diri sumber daya manusia baik secara kelompok maupun secara 

individu yang bertujuan agar mampu berdikari sesuai dengan keinginan. 

Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar 

dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas 

kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan 

adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-

menerus, dan berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan keberdayaan suatu 

komunitas didukung oleh beberapa elemen, yaitu aspek terhadap informasi 

dan juga partisipasi. Menurut Narayan, informasi salah satu untuk 

memperoleh akses kekuasaan dan kesempatan. Sedangkan partisipasi 

dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung mereka 

untuk memiliki ketahanan menghadapi perubahan. 

Pemberdayaan fungsi dan peran perempuan dalam keluarga menjadi 

sangat penting karena pada hakekatnya pemberdayaan berusaha 
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mewujudkan social inclusion. Perubahan yang diharapkan tidak hanya 

perlakuan pihak eksternal terhadap kehidupan keluarga, tetapi juga 

perubahan pola relasi sosial antara suami dan istri dalam struktur sosial. 

Proses pemberdayaan diharapkan mampu mendorong transformasi 

struktural (Sutomo, 2011: 84).  

Perempuan adalah salah satu kelompok yang sangat rentan 

mendapatkan stigma ketika perempuan memiliki kesenjangan antara 

identitas sosial yang diharapkan (Virtual Social Identity) dan identitas sosial 

yang dimunculkan (Actual Social Identity). Perempuan dibebani oleh stigma 

dalam bentuk pelecehan seksual, kekerasan ataupun perilaku subordinasi. 

Pada era demokrasi didorong semangat reformasi, terjadi perubahan 

paradigma peningkatan peran dan fungsi perempuan, utamanya dalam 

keluarga.Mengacu pada pemikiran diatas maka keadilan gender merupakan 

paradigma yang perlu ditanamkan melalui difusi dan inovasi nilai-nilai 

kesetaraan gender. Menurut Kusujiarti, budaya mayoritas yang masih dianut 

yakni laki-laki sebagai penguasa rumah tangga. 

Di  era  modernisasi,  ibu  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  yang  

semakin  berat.  Karena  untuk  saat  ini  dan  ke  depannya,  ia  bukan  lagi  

hanya  mengurus  suami  dan anak-anaknya, tetapi juga harus ikut berjuang 

menopang perekonomian keluarga yang  tidak  lagi  mampu  dicukupi  oleh  

suami.  Modernisasi  memang  identik  dengan  kebutuhan   hidup   yang   

membengkak,   namun   kesempatan   untuk   memperoleh   penghasilan  

yang  layak  semakin  sulit.  Apalagi  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  
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pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Oleh karena itu, tidak jarang 

seorang ibu harus  bekerja  keras  membanting  tulang  agar  anak-anaknya  

bisa  makan  atau  sekolah  pada  saat  penghasilan  suami  tak  menentu. 

Dalam  konteks  yang  demikian  itu,  perempuan  sebagai  salah  satu  

bagian  dalam  keluarga  dan  berposisi  sebagai  istri  pendamping  suami    

atau  ibu  bagi  anak-anak  yang  dilahirkan  memiliki  peranan  yang  sangat  

besar  dalam  menciptakan  ketahanan  sebuah keluarga. Perempuan  adalah 

sumber daya potensial dimana kemampuan yang mereka miliki harus digali dan 

dikembangkan, ada tiga peranan yang ditonjolkan perempuan dalam 

pembangunan,yaitu  perempuan  sebagai SDM dalam pembangunan, 

perempuan sebagai pembina keluarga dan perempuan sebagai pelaku 

pembangunan. Besarnya peran perempuan sebagai SDM, maka upaya 

menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan 

hal yang bersifat manusiawi, tetapi juga merupakan tindakan yang efisien. 

Peningkatan pendapatan keluarga dapat terwujud melalui kontribusi 

anggota keluarga  laki-laki maupun  perempuan. Perempuan memiliki potensi 

yang cukup besar dalam memberikan kontribusi pendapatan  keluarga. Faktor 

yang  mendorong perempuan yang berkeluarga untuk bekerja yaitu, 

peningkatan penghasilan/pendapatan keluarga adalah faktor utama. Alasan 

ekonomi agar tidak tergantung pada suaminya merupakan faktor lainnya. 

Keinginan  untuk  menghindari  rasa bosan  atau mengisi waktu luang, serta 

untuk memperoleh  status dan mengembangkan diri juga merupakan faktor-

faktor yang mendorong perempuan berkeluarga untuk bekerja. 
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Home Industri kerajinan dari batok kelapa ini merupakan usaha yang 

banyak dilakukan oleh kaum perempuan terutama ibu-ibu rumah tangga  

yang memiliki kemampuan merangkai batok kelapa mejadi berbagai 

kerajinan seperti tas, dompet dan kotak tisu. Meskipun, usaha ini dibuat 

secara manual tetapi hasilnya banyak diminati karena produk ini memiliki 

kekhasan tersendiri. Usaha ini secara tidak langsung sudah banyak 

memberikan manfaat bagi pendapatan keluarga, seperti mampu 

menyekolahkan anak meski terbatas, dan menjadikan pendapatan mereka 

untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Keberadaan kaum perempuan yang 

mengelola usaha ini telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu 

membiayai dirinya sendiri dan bahkan mampu membantu pendapatan 

keluarga.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Upaya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi pada Home 

Industry Batok Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah: 

Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui Home Industry Batok 

Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar dalam upaya meningkatkan  

ketahanan ekonomi keluarga? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui Home Industry Batok 

Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar dalam upaya meningkatkan 

ketahanan ekonomi keluarga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yang dimana dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh satu kesatuan yang terlibat dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber 

informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang ada 

hubungannya dengan studi Sosiologi, serta mengkaji lebih dalam 

dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan teori 

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Jurusan Sosiologi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan 

kajian dan masukan bagi jurusan Sosiologi terutama berkaitan 

dengan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan 

ketahanan ekonomi keluarga. 
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b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru 

bagi mahasiswa lain, dalam penelitian yang mengakaji tentang 

topik pemberdayaan perempuan. 

 

1.5. Definisi Konsep 

1.5.1. Pemberdayaan Perempuan  

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan 

pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang 

lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam 

pembuatan keputusan dan transformasi (transformation action) agar 

perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Edi 

Suharto 2005:57). 

Menurut Moser (1993) dalam Daulay (2006:10) strategi 

pemberdayaan perempuan disini ialah strategi untuk meningkatkan 

kapasitas perempuan dan kemandirian serta kekuatan internal. Hal 

ini tidak semata-mata mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai 

dominasi yang satu terhadap yang lain. Salah satu cara strategis 

untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran 

perempuan baik pada ranah domestik maupun di ranah publik bisa 

dilakukan dengan beberapacara diantaranya adalah : 

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam 

rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat 
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dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco 

wingking (teman di belakang) bagi suami serta anggapan 

“swarga nunut neraka katut” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). 

Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan 

tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung 

kepada suami.  

2. Memberikan keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga 

kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak hanya 

bergantung pada laki-laki.  

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum 

perempuan untuk bisa menempuh pendidikan. Hal tersebut 

diperlukan  mengingat masih menguatnya paradigma 

masyarakat bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan toh 

nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan 

masih rendahnya pendidikan (sebagian besar) bagi perempuan 

(Ismah Salman, 2005:181). 

Disisi lain, dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, 

menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi 

Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada 

empat indikator pemberdayaan: 

a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-

sumber daya produktif di dalam lingkungan. Artinya dalam hal 

ini antara laki-laki dan perempuan diberikan hak dalam 
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mengakses lapangan pekerjaan utamanya pada Home Industry 

“Coco Art” ini. Hal ini mengesampingkan bahwa pekerjaan 

hanya mampu di emban oleh kaum laki-laki. 

b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset 

atau sumber daya yang terbatas tersebut. Artinya keikutsertaan 

para pekerja Home Industry “Coco Art” dalam mendayagunakan 

limbah bathok kelapa menjadi berbagai produk kerajinan yang 

siap dipasarkan. 

c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-

sumber daya tersebut. Melalui kontrol ini dimaksudkan pekerja 

perempuan juga diberikan kesempatan untuk melakukan keputusan 

atas pemanfaatan bathok kelapa ini. 

d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama 

menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau 

pembangunan secara bersama dan setara. Atas manfaat ini berati 

hasil pendapatan harus diterima secara adil merata baik pekerja 

perempuan dan pekerja laki-laki. 

1.5.2. Ketahanan Ekonomi 

Ketahanan keluarga menurut Sunarti (2011) menyangkut 

kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya 

berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. 
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Ketahanan keluarga juga mengandung makna kemampuan materil 

keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga. 

Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan 

ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi 

berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. 

1.5.3. Home Industry 

Home industry atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang 

merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga 

perdagangan. Semula pelaku home industry yang memiliki desain ini 

adalah kalangan enterpreneur dan profesional, yang sekarang mulai 

meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis 

untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas 

dari berkembangnya virus enterpreneur/kewirausahaan yang 

berperan membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah 

bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga 

sebagai tempat mencari penghasilan. (Alkim,2005:3). 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 

lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti (Moleong, 2007, hlm.4) 
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Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena metode 

ini tepat digunakan untuk mengetahui suatu pemberdayaan yang 

terjadi pada masyarakat. Sehingga nantinya akan muncul berbagai 

aktifitas dalam proses pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian 

kualitatif digunakan karena data yang akan dihasilakan dalam bentuk 

deskriptif sehingga mampu menguraikan segala aktifitas yang 

terdapat dalam home industry kerajianan batok kelapa “Coco Art”  

desa Tanjungasari Kota Blitar. Home industry kerajianan batok 

kelapa “Coco Art” ini bukan hanya sebagai usaha menghasilkan 

produk tetapi juga terdapat proses aktifitas pemberdayaan 

perempuan di dalamnya sehingga peneliti memilih pendekatan 

kualtitatif dalam penelitian ini. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut 

Yin (2011:18) penelitian studi kasus merupakan suatu penyelidikan 

empiris terkait fenomena dalam sebuah kehidupan nyata secara 

mendalam. Dalam hal ini, pendalaman penelitian ini terkait peran 

perempuan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi 

keluarga. Hal ini tidak bisa dilihat secara sembarangan, perlunya 

pendalaman secara detail pada penelitian ini terfokus dengan 

bagaimana keterlibatan, upaya, termasuk kemampuan pekerja 

perempuan tersebut dalam  aktivitas kegiatan nyata pada Home 

Industry Batok Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar.  
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1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Home Industry Kerajinan Batok  

Kelapa “Coco Art” yang berada di Jl. Kali Glagah No.48 di 

Tanjungsari, Kota Blitar, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan terdapat 

pemberdayaan perempuan yang sukses dan memiliki tempat yang 

strategis dalam memperoleh informasi sesuai judul penelitian ini. 

1.6.4 Subyek Penelitian 

Penetuan subyek penelitian ini diambil dari pekerja Home Industry 

Batok Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar milik tunggal 

dari Bapak Ismarofi selaku pelaku pemberdayaan sekaligus pemilik 

Home Industry Batok Kelapa “Coco Art”.Total jumlah pekerja pada 

home industry ini adalah 7 orang meliputi 4 orang pekerja laki-laki 

dan 3 orang pekerja perempuan. Sesuai fokus tema penelitian ini 

maka subyek penelitian ini adalah 3 orang pekerja perempuan yakni 

Ibu Wati, Ibu Sumiati, dan Ibu Beti yang bekerja pada Home 

Industry Batok Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar.  

1.6.5 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer meruapakan data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti tanpa melalui perantara ataupun sumber lainya. 

Data primer didapatkan dengan teknik pengumpulan data yang 

telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun data primer 

dalam penelitian ini didapatkan melalui pengamatan atau 
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obsevasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di 

Tanjungsari yaitu pada home industrikerajianan batok kelapa 

“Coco Art” dengan subyek maupun informan yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu pemilik home industry kerajinan 

batok “Coco Art”dan perempuan (ibu-ibu rumah tangga) yang 

bekerja dalam kelompok usaha tersebut dengan kriteria yang 

sudah di tentukan. Setelah itu sesi dokumentasi sebagai bukti 

dan juga lampiran-lampiran dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara 

tidak  langsung dari obyek penelitian ataupun merupakan data 

yang diperoleh melalui perantara  media tertentu maupun 

sumber lainya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa 

hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku,foto-foto dan juga 

dokumen resmi baik dari pemerintah maupun pribadi yang ada 

kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dalam upaya 

peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. 

 

1.7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis.Pengamatan dan pencatatan ini 

dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa.Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara 
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tidak langsung (Nurul Zuriah 2009:173).Penelitian ini menggunakan 

obsevasi secara langsung dimana peneliti berada bersama dengan obyek 

yang diteliti atau dalam suatu peristiwa tersebut.Observasi dalam 

penelitian ini guna untuk melakukan pengamatan aktivitas pemberdayaan 

perempuan.Observasi dilakukan dengan bertemu pemilik home industry 

kerajinan batok kelapa “Coco Art” dan juga para perempuanyaitu ibu 

rumah tangga yang bekerja dalam kelompok usaha tersebut. Hal 

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati lokasi sekitar 

atau mengamati aktifitas sehari-hari yang dilakukan informan dalam 

waktu tertentu, memperhatiakn apa yang terjadi, mendengarkan apa yang 

dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari 

dokumen yang dimiliki.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari kutipan 

langsung dari orang-orang serta pengalaman, pendapat, perasaan dan 

pengetahuannya (Bagong, Suyanto dan Sutimah , 2005:186). Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara yang bebas dengan metode 

wawancara yang mendalam kepada  pemilik home industry kerajanina 

batok kelapa “Coco Art” dan juga para perempuan yaitu ibu rumah 

tangga yang bekerja dalam kelompok usaha tersebut dengan teknik 

wawancara yang tidak terstruktur dan pertanyaan mengalir sesuai dengan 

topik pembicaraan yang dilakukan  
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Penelitian yang dilakukan pada pemberdayaan perempuan pada industri 

kerajinan batok kelapa “coco art” di Tanjungsari Kota Blitar 

menggunakan wawancara tidak terstruktur.Jenis wawancara ini memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.Meski disebut wawancara tidak terstruktur, bukan berarti 

dialog-dialog yang ada lepas begitu saja dari konteks. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film.Dokumen digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahkan untuk meramalkan (Lexy J Moleong 2002:161). 

Dalam penelitian dokumentasi diperoleh dari hasil berupa foto interview 

dan rekaman suara yang didapatkan dari penelitian pada home industry 

kerajinan batok kelapa “coco art” di Tanjungsari Kota Blitar. 

 

1.8. Teknik Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif 
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yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman artinya peneliti harus siap 

bergerak diantara tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian 

data penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitain berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Tiga 

komponen analisis yaitu sebagai berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Kemudian proses ini peneliti menggabungkan 

data-data yang sudah diperoleh melalui proses observasi, wawancara dan 

dokumentasi mendalam tentang pemberdayaan perempuan dalam upaya 

peningkatan ketahanan keluarga padaindustry kerajinan batok kelapa “coco 

art”  di Tanjungsari Kota Blitar. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data meruapakan langkah selanjutnya setelah tahap 

reduksi data.Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam penelitian kualitatif , termasuk penelitian ini, penyajian data di 

fokuskan dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Adapun bentuk 

penyajian data yang lain hanya sebagai pendukung. 

c. Kesimpulan (Conclusion)/Verifikasi 

 Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
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dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat guna 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiono. 2012: 335-345).  

 Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mempermudah penyajian 

data tentang pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan 

ketahanan keluarga pada Home Industry Kerajinan Batok Kelapa “Coco 

Art” di Tanjungsari Kota Blitar. 

 

1.9. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan derajad ketepatanantara data yan 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Sehingga dapat diartikan bahwa data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti.  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan 
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demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu (Sugiyono, 2007:273). Dalam penelitian ini menggunakan uji 

keabsahan data menggunakan menggunakan triangulasi sumber.  

Menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2009:274) 

triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data melalui 

beberapa sumber atau subjek yang berbeda, kemudian data yang didapat 

dari beberapa sumber yang berbeda tersebut dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari 

beberapa sumber tersebut.Dengan pemilihan uji keabsahan data Triangulasi 

Sumber yakni mengkroscek data berdasarkan temuan-temuan data lapangan 

yang penulis lakukan melalui observasi,wawancara, sekaligus dokumentasi 

pada kegiatan pemberdayaan pada Home Industry Batok Kelapa “Coco Art” 

di Tanjungsari Kota Blitar akan sangat berkorelasi pada jenis penelitian 

yang penulis pilih yakni studi kasus. Dikarenakan penelitian studi kasus 

sendiri ialah penelitian berdasarkan fakta empiris (fakta nyata di lapangan) 

yang dianalisis secara mendalam.  


