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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tindakan dehumanisasi terhadap kaum perempuan telah berhasil 

menciptakan memori kuat pada panggung sejarah secara global. Realitas 

tentang terjadinya sebuah penindasan telah tercatat dalam lembar-lembar 

sejarah. Dalam penafsiran nilai-nilai agama pun masih sering dijumpai 

tendensi deskriminatif terhadap eksistensi perempuan yang seringkali 

digambarkan sebagai sosok subordinat dan inferior. Terkhusus pandangan 

tentang perempuan yang amat sangat tidak ramah sebelum diutusnya Nabi 

Muhammad SAW. Sebagai salah satu contoh yaitu doktrin Yahudi, 

perempuan dipandang sebagai makhluk yang terkutuk karena telah berhasil 

menggoda adam untuk makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah sehingga 

mereka berdua dikeluarkan dari surga (Abdullah, 1996:13). 

Catatan sejarah menyatakan bahwa kaum perempuan bagi masyarakat 

Arab jahiliyah dulu dianggap tidak lebih berharga dari barang atau komoditi 

yang bisa dengan mudah di perjualbelikan. Selain diperbudak, anak 

perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa aib dan 

menambah beban. Kita juga menemukan bahwa pada periode pra Islam tidak 

ada batasan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki 

(M. Faisol, 2011:40-41). Seperti itulah kondisi nyata perempuan sebelum 

datangnya Islam, bahkan bisa dikatakan tanpa Islam hak-hak perempuan tidak 

akan pernah ada. 
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Seusai kedatangan Islam, secara perlahan Islam mampu menghadirkan 

hak-hak perempuan sebagai seorang manusia. Dengan membawa misi 

rahmatan lil „alamin (agama yang memberikan kerahmatan bagi seluruh 

alam), Islam memberi pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan 

yang setara dengan laki-laki (Musdah, 2005:45). Kehadiran Islam yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membawa perubahan yang cukup 

mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan (Asghar, 

1994:28). Berkat kehadiran Nabi Muhammad SAW, banyak perubahan yang 

terjadi secara radikal terlebih terhadap posisi dan kedudukan perempuan pada 

abad ke-7 Masehi. Sejarah menggambarkan secara konkret bagaimana andil 

Rasul melakukan perubahan-perubahan tersebut. Beberapa diantaranya adalah 

menganjurkan merayakan kelahiran anak perempuan yang kala itu dianggap 

sebagai pembawa aib, mengenalkan hak waris, dan menetapkan pemilikan 

mahar sebagai hak penuh perempuan dalam urusan perkawinan. Nabi 

Muhammad benar-benar melakukan koreksi total tentang permasalahan 

praktik yang bertendensi deskriminatif terhadap perempuan. 

Namun pada dasarnya, kehidupan merupakan realitas yang tiada akan 

pernah berhenti. Walaupun Al-Quran dan kehadiran Rasul telah berhasil 

melakukan reformasi tradisi jahiliyah yang sangat eksploitatif terhadap 

perempuan, bukan berarti segala hal tentang ketentuan mengenai perempuan 

sudah sampai pada kata akhir. Karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, 

posisi perempuan semakin menjauh dari indikator ideal. Muslimah mulai 

melemah dan mengalami eksklusi di ruang publik. Upaya untuk menepis 

bias-bias patriarkisme yang nyataya telah mengakar kuat dan bahkan terus 
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tumbuh dalam masyarakat tidak berhasil sepenuhnya. Ditambah lagi dengan 

nilai-nilai teologis yang menyatakan bahwa perempuan adalah tulang rusuk 

laki-laki, perempuan juga lah yang menggoda Adam sehingga 

menyebabkannya terusir dari surga ke bumi. Konsep-konsep semacam inilah 

yang ternyata berhasil memperparah persoalan perempuan, persoalan teologis 

kemudian mengakar dan menjadi perangsang tumbuhnya stereotype terhadap 

perempuan. 

Persoalan-persoalan semacam itu mendorong para pemikir Muslim 

untuk berpandangan bahwa masalah mengenai teologis tersebut mengendap 

di alam bawah sadar tiap-tiap perempuan, tak heran perempuan cenderung 

berpasrah dan menerima kenyataan tentang diri mereka yang dianggap 

sebagai second class, dan hal semacam ini hanya menjadi satu diantara 

banyaknya penghambat untuk menyebarkan prinsip equal. Berangkat dari 

permasalahan perempuan yang nampaknya akan sulit ditemukannya jalan jika 

tidak ada pemahaman secara detail dan mendalam, maka anggapan atau 

konstruksi pemikiran yang sebagian dibangun dengan dasar teologis dan 

mitos dapat diminimalisir dengan mengidentifikasi secara teliti mengenai 

ayat-ayat gender dalam Al-Quran.  

Islam melalui ketetapannya telah menempatkan Perempuan sebagai 

suatu hal yang sifatnya khusus, terbukti bahwa Allah menurunkan satu Surat 

khusus dalam Al-Qur’an yang membahas secara eksklusif seputar 

Perempuan. Namun masyarakat dengan ciri khususnya yang berubah-ubah 

dewasa ini terasa begitu terdampak dan tidak terelakkan lagi. Perubahan 

tersebut memiliki pengaruh besar dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat 
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terkhusus dalam wacana gender dan keperempuanan. Sekalipun selama ini 

Islam dengan spirit Rahmatan lil „alamin melalui Al-Qur’an dan Sunnahnya 

dijadikan sebagai pedoman dan patokan hidup namun Teks dan kenyataannya 

tidaklah sama. Dalam implementasinya, tidak semua Perempuan mampu dan 

memiliki kesadaran dalam menjalankannya. Aturan yang telah tertera rapih 

dalam kitab-Nya tak sepenuhnya berhasil dipahami dengan baik dan benar. 

Bahkan seiring berjalannya masa, penafsiran tersebut bergeser perlahan 

hingga dalam prakteknya pun tidak terdapat kesesuaian.  

Di era modern ini, isu perempuan menjadi suatu fenomena kemanusiaan 

yang sifatnya genting walau mungkin hampir seluruh masyarakat tengah 

dinina-bobokan dengan pembenaran dari dalil-dalil Qur’an yang dianggap 

menjadi suatu penghambat menyebarnya prinsip Egaliter. Agama benar-benar 

dihadapkan dengan tantangan yang tidaklah ringan terlebih jika dihadapkan 

dengan isu keperempuanan. Bukanlah hal yang mudah menerapkan teks dalil 

Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, jangankan menerapkannya untuk belajar 

memahaminya saja terkadang masih begitu kesulitan. Sehingga konstruk 

berpikir masyarakat terkhusus Perempuan itu sendiri dipengaruhi oleh nilai-

nilai yang belum jelas kebenarannya. 

Diskusi maupun aksi tentang perempuan terkesan diawali dengan 

anggapan bahwa memang perempuan berada pada low layer atau lapisan 

bawah, tidak memiliki kekuatan, tertindas dan tidak memiliki modal social 

yang cukup terlebih jika nantinya ia akan mengambil peran dan tanggung 

jawab besar di tatanan masyarakat. Tersebab itulah menurut perempuan, perlu 

adanya upaya untuk mencapai gender equality atau kesetaraan gender dan 
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perlu adanya perjuangan yang bermuara pada praktek emansipatif di kalangan 

masyarakat. Bukan hanya itu saja, mereka juga berusaha untuk membongkar 

doktrin teologis dan mitos-mitos filsafati yang deskriminatif. 

Berhubungan dengan mitos-mitos filsafati tersebut, terkadang Islam lah 

yang dituduh memiliki sumbangsih terbesar dalam kemunduran dan praktek 

deskriminatif terhadap perempuan. Fenomena jilbab, budak, hal talak pada 

suami, hak waris, poligami, serta persaksian perempuan yang hanya separuh 

dari laki-laki, dan yang paling urgent yaitu tentang penekanan peran domestik 

yang ditangguhkan pada perempuan selalu dijadikan sasaran pembuktian 

kebenaran dari tuduhan-tuduhan diatas. Diantaranya ada yang paling 

mencolok yaitu tentang hak kepemimpinan, yang juga disebutkan dalam 

suatu hadits riwayat Imam Bukhori: “tidak akan beruntung suatu kaum yang 

menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”, disebut-sebut sebagai biang 

penghambat. Hadist tersebut bahkan disebut oleh pemikir feminis Islam tidak 

lagi relevan dengan kenyataan dunia modern dewasa ini. Pertanyaanya, 

apakah benar demikian? 

Perempuan dalam kacamata Islam sebenarnya tengah menduduki posisi 

yang amat tepat, terhormat dan tidak dapat dikatakan bahwa Islam mengalami 

bias gender. Islam berbicara tentang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, misalnya dilihat dari aspek kewajiban seperti: sholat, puasa 

ramadhan, zakat, haji, berakhlaq mulia, beramar ma’ruf nahi munkar, dan 

kewajiban lain yang sama layaknya tujuan Allah menciptakan manusia di 

muka bumi. Kadang pula membicarakan mengenai perempuan sebagai 

perempuan, yaitu tentang kodratnya seperti: menyusui, melahirkan, haid, dan 
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mengandung. Dari kedua pandangan Islam tersebut sebenarnya sama-sama 

memiliki tujuan mengarahkan perempuan secara personal menjadi manusia 

yang mulia dan secara kolektif, dengan dibersamai laki-laki menjadi bagian 

tatatan dalam masyarakat atau keluarga yang harmonis. 

Kenyataannya adalah keterwakilan perempuan di ranah sosial masih 

belum mencapai kata ideal, pasalnya perempuan masih dianggap inferior dan 

dianggap tidak cukup cakap dalam memutuskan suatu kebijakan. Perempuan 

sudah sejak lama mengalami domestikasi di tengah masyarakat. Masyarakat 

masih memandang peran perempuan hanya sebatas di ranah rumah tangga 

atau seputar dunia dapur. Dalam satu bidang misalnya, pada ranah politik 

keterwakilan perempuan saat ini masih belum sampai pada titik 30 persen 

sebagaimana yang sering kita sebut dalam kebijakan affirmative action, 

sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum yang mana setiap parpol diharuskan untuk mengajukan calon tanpa 

lupa memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. 

Namun nyatanya, keterwakilan perempuan yang duduk di bangku legislatif 

saat ini hanya 15 persen saja. Seperti yang dilansir oleh KOMPAS.COM, 

seorang peneliti dari CEDAW (The Convention on the Elimination of all 

Forms of Descrimination Against Women) Working Group, Estu Fanani, 

mengatakan bahwa saat ini tindakan diskriminatif terhadap perempuan masih 

sering terjadi dan hal tersebut terjadi tidak terlepas dari tetap eksisnya nilai-

nilai tentang lemahnya perempuan di tataran masyarakat. 

Pembahasan tentang hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari Hak 

Asasi Manusia (HAM) semakin menguat dari waktu ke waktu. Hal ini 
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disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi korban. Di sisi lain, 

kaum perempuan juga mulai kritis melihat persoalan hak-hak mereka. Tidak 

hanya menerima keadaan, mereka juga mulai mencari cara bahkan menuntut 

adanya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Kemunculan konvensi 

tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan 

tersebut—sebuah ketentuan yang telah menuai perdebatan bahkan penolakan. 

Dalam Islam, penolakan terhadap CEDAW tidak jarang didasarkan atas tafsir 

patriarkis. (Arifah, 2017: 202) 

Kebijakan yang ada saat ini menunjukkan bahwa negara menargetkan 

perempuan menjadi sebatas identitas dan simbol di suatu masyarakat. 

Mestinya, kebijakan yang paling efektif bagi perempuan muslimah adalah 

yang sesuai realitas dan data-data objektif. Peranan perempuan muslimah 

sering dikaitkan dengan faktor budaya masa lalu. Tidak hanya di dunia Islam 

namun di dunia Barat pun serupa. Padahal sejak abad 14 Islam telah 

memberikan peran kepada perempuan untuk membangun peradaban. Kondisi 

tersebut dapat saja terulang dengan syarat adanya semangat dan perubahan 

pola pikir bukan hanya pada masyarakat awam namun juga pada perempuan 

itu sendiri. 

Melawan deskriminasi keras tersebut merupakan perjuangan berat yang 

tidak sembarang perempuan dapat menghadapinya. Perempuan butuh dorongan 

dari dalam diri atau mungkin dari sesama perempuan. Tidak banyak yang tahu 

bahwa sebenarnya banyak sekali aktivis perempuan muslimah yang berhasil 
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menginspirasi perempuan muslimah lainnya. Seperti yang dilansir dalam 

Bustle.com pada Selasa(27/3), ada beberapa perempuan muslimah di dunia yang 

berhasil melakukan pekerjaan luar biasa untuk dirinya sendiri dan masyarakat. 

Perempuan tersebut hanya sebagian dari banyaknya perempuan inspiratif yang ada 

di belahan dunia manapun. Aktivis perempuan tersebut seperti Linda Sarsour, dia 

adalah seorang aktivis perempuan yang dibersamai teman-temannya membentuk 

gerakan Perempuan Maret. Saat ini ia melangkah ke garis terdepan untuk 

memperjuangkan hak-hak islam dan perempuan di AS. Salah satu bukti 

perjuangannya yaitu tentang pengakuan hari Islam sebagai hari libur di New York 

Public School. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan pidato yang mengesankan 

di Women March. Selain Linda Sarsour, masih banyak aktivis perempuan Islam 

dunia yang luar biasa hebatnya. Seperti Tawakkol Karman, ia adalah seorang 

aktivis dari Yaman yang sukses mendapatkan Nobel Perdamaian 2011 untuk 

pekerjaan luar biasanya melindungi hak-hak Perempuan Yaman dan mendorong 

Perempuan Yaman untuk menjadi bagian dari penggerak dan pelopor perdamaian 

di Negara tersebut. Banyak bukti tentang betapa luar biasanya aktivis perempuan 

di dunia, bukan hanya di AS dan kota-kota di Timur Tengah saja, Indonesia pun 

memiliki banyak investasi tokoh perempuan yang sukses menginspirasi 

Perempuan lain. Aktivis perempuan di Indonesia tersebut adalah Lies Marcoes 

Natsir, yaitu seorang Aktivis yang tak pernah absen diberbincangkan dalam 

bahasan Islam dan gerakan perempuan. Meskipun begitu, dalam 

keterhubungannya dengan Islam dan Gender, keberangkatan Lies dilatarbelakangi 

oleh keluarga dan minatnya dalam bidang sosial. Seperti yang dilansir dalam 

Tirto.id, Lies disebut sebagai aktivis yang Ibunya juga seorang aktivis Aisyiah dan 
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Ayahnya pun berkecimpung dalam Organisasi Muhammadiyah. Menurut Lies, 

perempuan dan Islam adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Ia mengatakan bahwa 

Islam yang tumbuh di dalam tradisi budaya Indonesia berbeda dengan Islam di 

wilayah lain seperti Afrika atau Afghanistan. Lies berkata bahwa “Islam di 

Indonesia tumbuh dalam dua keping lahan. Satu, perlawanan terhadap 

kolonialisme yang Islamnya menjadi Islam kiri karena perlawanan terhadap 

penindasan dan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, culture Indonesia walaupun 

dari masyarakat agraris, masyarakat pedagang, masyarakat kelas yang dipengaruhi 

oleh kolonialisme jadi elite sekuler, itu memberi ruang, tempat, posisi yang bagus 

pada perempuan dibandingkan di wilayah-wilayah Islam lain,” kata Lies 

kepada Tirto. (Tirto.id:2018). 

Ibarat kendaraan, aktivis adalah pengendara dan organisasi adalah 

kendaraannya, lalu kemana kah arah tujuan kendaraan tersebut. Gerakan dan 

perjuangan Organisasi Perempuan Islam sangatlah beragam, beberapa sedang 

sibuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan sebagian yang lainnya tengah 

berkomitmen memajukan bangsa-negara. Tidak hanya dalam ranah politik 

dan kebangsaan, di dalam kehidupan keluarga maupun kemasyarakatan, 

apakah Perempuan sudah duduk di kursi yang tepat dengan posisi aman? 

Apakah perempuan memiliki peran untuk menentukan arah perjuangan? 

Siapa otoritas pegambil keputusan? Dan pertanyaan serupa masih saja 

mengaung dalam telinga. 

Konstruk berpikir Akademisi Islam semestinya dapat menghasilkan 

tipifikasi tentang bagaimana mestinya Perempuan berperan di ranah sosial. 

Terlepas dari apakah dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai 
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Ibu rumah tangga, bagaimana sebenarnya konstruksi berpikir Akademisi 

Islam modern tentang eksistensi Perempuan di tatanan masyarakat atau ranah 

sosial tersebut. Banyak persepsi dari masyarakat Islam terkhusus oleh 

Akademisi di Perguruan tinggi tentang hukum perempuan di ranah sosial, 

termasuk tentang tafsir bahwa perempuan dilarang beraktivitas sosial. 

Meskipun dalam batasan gerak Perempuan, Islam tidak pernah melarang 

Perempuan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan aktif dalam Organisasi 

kemasyarakatan terlebih jika tujuan utamanya adalah syi’ar atau dakwah. 

Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk tidak perlu keluar rumah jika 

melebihi sekian kilometer atau tidak boleh sekian kali dalam sehari. Islam 

dengan segala keagungannya mengatur, semisal jika keluar rumah harus 

menutup aurat, tidak bersolek dengan berlebihan dan selalu mengedepankan 

aspek syariah. Namun, bagi Akademisi Islam apakah betul demikian?. 

Pertanyaan lainnya yang meyusul adalah seperti sudah cukup kah 

perannya dalam kehidupan rumahtangga, dalam kesejahteraan keluarganya, 

dalam mendidik anak-anaknya sehingga ia berani mengambil resiko untuk 

mengambil peran baru di masyarakat khususnya dalam suatu Organisasi. Jika 

peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga sudah cukup terpenuhi, apakah 

itu artinya ia boleh mengambil peran dengan tanggung jawab yang lebih besar 

di masyarakat. Dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar mampu kah ia 

mengemban amanah dan memikul beban baru tersebut. 

Seiring perkembangan zaman, pergeseran peran perempuan ke ranah 

sosial yang lebih luas harus pula menjadi perhatian khusus terkhusus bagi 

perempuan itu sendiri. Tak terkecuali bagi Aktivis Organisasi Perempuan 
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yang pastinya harus memiliki kekhawatiran akan semakin dijauhkannya 

dengan kodrat mereka sebagai perempuan sebagaimana telah disyiarkan 

dalam Al-Quran. Dilematisasi yang mereka alami menjadi salah satu masalah 

yang mungkin cukup penting. Menjadi seorang aktivis perempuan yang 

progresif terlebih dalam tujuan syi’ar Islam adalah sebuah panggilan hati. 

Kewajiban ber’amar ma;ruf nahi munkar tidak dikhususkan hanya untuk laki-

laki saja, namun juga perempuan. Namun, jika dibenturkan dengan kajian 

Islam dan keperempuanan, disebutkan bahwa salah satu sifat terbaik wanita 

adalah bersembunyi, dalam artian tetap tinggal di rumah adalah sebuah 

keutamaan. Karena disebutkan pula bahwa Perempuan adalah aurot maka 

ketika ia keluar rumah syetan menghiasinya. Dan dalam hadist pun 

disebutkan bahwa “Keadaan terdekat seorang wanita dengan Allah SWT 

adalah saat ia menetap di rumahnya” (HR. Huzaimah). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana konstruksi akademisi Islam terhadap peran sosial aktivis 

perempuan dalam organisasi keagamaan di Kota Malang? 

2. Bagaimana problematika aktivis perempuan menurut akademisi islam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 
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1.  Untuk mengetahui lebih dalam tentang konstruksi akademisi Islam 

terhadap peran sosial aktivis perempuan dalam organisasi keagamaan 

di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui problematika aktivis perempuan menurut akademisi 

Islam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Temuan penelitian ini secara konseptual akan memberikan dan dapat 

memperkaya teori konstruksi sosial. Memberikan gambaran tentang 

kontekstualisasi peran sosial perempuan dalam Islam juga sebagai bahan 

rujukan ilmiah dalam konteks sosialisasi pemberdayaan perempuan di ruang-

ruang sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan tentang 

kajian keperempuanan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, yaitu mengenai peran aktivis perempuan dalam 

organisasi keagamaan menurut pandangan Akademisi Islam. 

2) Dapat menjadi wadah baru untuk mengaktualisasikan wacana 

keilmuan terlebih pada bidang gender dan keIslaman. 
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b. Bagi Aktivis  Perempuan 

Memberikan landasan pemikiran dan pertimbangan dalam 

menjalankan perannya sebagai Ibu rumah tangga serta menjalankan 

amanah baik di dalam suatu organisasi agar segala sesuatu yang 

dipraktekkan terhitung sebagai amar ma’ruf nahi munkar dan 

menjadi investitasi pahala baginya. 

c. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan gambaran tentang peran-peran sosial yang 

diaktori oleh para aktivis perempuan yang salah satu tujuannya 

adalah sebagai upaya pencapaian gender equality sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan untuk 

meningkatkan peran perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. 

d. Bagi Mahasiswa Sosiologi 

Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi dan 

acuan dalam menganalisis women issues, gender dan wawasan 

keIslaman. Dapat pula menjadi referensi penanganan masalah di 

masyarakat serta evaluasi pembelajaran mengenai Sosiologi Gender. 

 

1.5 Definisi Konsep 

1. Konstruksi Sosial 

Konstruksi merupakan susunan realitas obyektif yang telah menjadi 

kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat 

dinamika sosial (Astute, 2008:2). Konstruksi sosial berpusat pada 

individu atau kelompok ketika menghadapi dan menanggapi suatu 

kejadian di sekelilingnya berdasarkan pada pengalaman mereka sendiri. 
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Konstruksi sosial memiliki hubungan yang kuat antara pengalaman 

hidup seseorang dengan pengaruh sosialnya. Dua indikator inilah yang 

mampu memberikan pengaruh terhadap hadirnya sebuah konstruksi 

sosial. Sehingga realitas yang hidup saat ini adalah wujud buah hasil 

manusia yang berhasil dikonstruksi. Berger dan Lukmann mengatakan 

beberapa kekuatan dari konstruksi sosial adalah: pertama, bahasa adalah 

hal penting untuk membawa realitas ke dalam kehidupan masyarakat, 

mampu mempengaruhi tingkah laku dan pikiran individu. Kedua, 

konstruksi sosial menandakan adanya kerumitan dalam satu realitas. 

Ketiga, konstruksi sosial akan selalu hadir sesuai dengan masyarakat dan 

waktu (Charles, 2011:1). 

2. Akademisi Islam 

Academia, Akademisi, atau Akademik merupakan istilah umum 

bagi komunitas mahasiswa dan cendekiawan yang terlibat dalam 

pendidikan tinggi dan penelitian. Akademisi juga merujuk kepada 

seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang 

yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan 

tinggi. Akademisi merupakan perluasan makna dari kata Akademik yaitu 

Lembaga Pendidikan Tinggi minimal tiga tahun dan di dukung dengan 

pendidikan tenaga professional. Sedangkan perluasan arti tersebut 

merujuk pada Akademisi sebagai pelaku, sehingga pemaknaan bebasnya 

adalah Perkumpulan orang terkenal yang di anggap arif bijaksana untuk 

memajukan ilmu dan kesastraan atau bahasa (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia: 2001). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengajar
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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Akademisi Islam dilihat dari segi Pendidikan Tinggi seperti yang 

dijelaskan diatas memiliki arti yaitu civitas akademika di Perguruan 

Tinggi yang mempunyai kemampuan membangun suasana akademik 

yang kondusif serta senantiasa menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup dan menjunjung tinggi tata nilai Islam.  

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas 

dosen dan mahasiswa. Sedangkan Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UU RI tahun 2012). 

3. Peran Sosial 

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, seseorang 

telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang tersebut telah 

melaksanakan sesuatu peran. Peran sangat penting Karena dapat mengatur 

perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat 

meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Sehingga 

seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-

orang sekelompoknya (Bagong, 2004:158-159). 

Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk 

berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-

royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut 

kepentingan bersama. (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan 

Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003). 
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4. Perempuan 

Secara etimologis pengertian perempuan adalah empu yang berarti 

“tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling 

besar. Menurut Zaitunah Subhan (2004:19) kata perempuan berasal dari kata 

empu yang memiliki arti yaitu dihargai. Terdapat penejalasan yaitu adanya 

pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Wan dalam bahasa Inggris wan 

ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan 

schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish,desire, 

aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya adalah 

wanted(dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah who is being wanted 

(seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Para ilmuwan 

seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik 

maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan 

tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. 

5. Aktivis 

Secara harfiah kata aktivis dalam kamus ilmiah popular yang disusun oleh 

Burhani MS dan Hasbi Lawres, mengatakan bahwa Aktivis merupakan orang 

yang aktif menjadi anggota suatu organisasi (garis bawahi aktif menjadi anggota 

organisasi bukan hanya aktif pada kegiatannya saja) dan penggerak suatu 

kegiatan organisasi menuju tujuan murni organisasi (Ibnu, 2018). Aktivis 

merupakan istilah umum yang merujuk kepada kegiatan, baik yang dilakukan 

oleh perseorangan maupun lembagan swadaya masyarakat untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat umum menuju kehidupan yang baik. 

Sedangkan Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki ciri 
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khusus baik secara kodrati maupun konstruk sosial seperti yang sudah 

dijelaskan diatas. Perempuan identik dengan tugas dapur dan 

kerumahtanggannya, sehingga ketika berbicara tentang perempuan maka 

yang keluar adalah label khas yang mengarah pada domestikasi. Dengan 

begitu, Aktivis perempuan adalah seorang Perempuan baik sudah 

menikah maupun belum yang sedang berjuang untuk kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat umum. 

6. Organisasi Keagamaan 

Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara  orang-orang 

berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem 

administrasi(Silalahi, 2013:124). Sedangkan pengertian organisasi menurut 

Thoha yang dikutip oleh Silalahi  dalam bukunya “Studi tentang Ilmu 

Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi”  (2003:124) mengemukakan 

bahwa: “Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur 

yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut 

hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior 

dengan kelompok subordinasi”. 

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh 

Thoha dalam bukunya “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan 

Aplikasinya” (2014:113) bahwa :“Organisasi merupakan suatu batasan-

batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang 

melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan 

sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.”  
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James L. Gibson c.s. menyatakan bahwa:  Organisasi-organisasi 

merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-

hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang 

bertindak secara sendiri (Gibson, et.al,.1985:7).Organisasi-organisasi dicirikan 

oleh perilaku yang di arahkan ke arah pencapaian tujuan.mereka 

mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran, yang dapat 

dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Hal itu melalui tindakan-

tindakan individu-individu serta kelompok-kelompok secara terpadu. 

Keberadaan organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk 

menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi-

organisasi menciptakan kerangka (setting), yaitu banyak di antara kita 

yang melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan itu dapat 

dikatakan bahwa organisasi-organisasi menimbulkan pengaruh besar atas 

perilaku kita. Seperti keberadaan organisasi Aisyiyah yang sejak 

berdirinya ditujukan untuk menjadi gerakan perempuan Islam yang 

melaksanakan dakwah amar nahi munkar, senantiasa memiliki keterikatan 

pada pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya 

masyarakat madani, adalah suatu fakta bahwa organisasi ini merupakan 

modal sosial bagi bangsa Indonesia. 

Organisasi keagamaan dalam hal ini adalah organisasi Islam 

merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang beramar ma’ruf nahi 

munkar atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang munkar. 

Organisasi yang peneliti maksudkan sebagai sebuah wadah sebuah 

perkumpulan yang berlandaskan pada alqura’an dan Hadist. Jadi, organisasi 

keagamaan yang peneliti maksud dalam tulisan ini meliputi semua 
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perkumpulan yang di dalamnya meliputi sekelompok orang untuk bersama-

sama membangun visi dan misi dakwah dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang berorientasi tersebarnya nilai-nilai Islam dalam berkehidupan di 

masyarakat dan bangsa seperti Organisasi Muhammadiyah, NU, Persis dan 

yang lainnya. Dengan demikian, manajemen dakwah dalam organisasi Islam 

dimaksud adalah pengelolaan kegiatan dakwah yang mempertimbangkan 

berbagai aspek-aspek dakwah sosial untuk dapat menyusun strategi dakwah 

yang dapat mencerahkan dan memahamkan masyarakat subyek dampingan 

akan penerapan nilai-nilai Islam secara humanis dan jauh dari sifat-sifat radikal 

yang hanya  akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan baik antaragama 

maupun dengan sesama pemeluk agama.    

 

1.6 Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitihan 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai 

kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang 

yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984 : 5). Pendekatan ini menjabarkan sebuah 

fenomena yang tergambar dilokasi secara nyata dan apa adanya. Sehingga data 

tersebut faktual tidak sebuah data yang berasal dari asumsi atau anggapan 

seseorang. Berbagai penelitihan kualitatif yang dilakukan tersebut berakar dari 

sebuah paradigma yang disebut “Paradigma Interpretatif”. Pada penelitihan 

yang berjudul “konstruksi Peran Sosial perempuan dalam Islam di Era 

Kontemporer”. Penulis berusaha menggambarkan fenomena tersebut dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan latar ilmiah dan 
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bermaksud untuk menafsirkan segala fenomena dan kejadian yang ada dengan 

memanfaatkan beberapa metode yang sering digunakan seperti ; pengamatan, 

pemanfaatan dokumen dan wawancara. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian fenomenologi. Penelitian ini 

merupakan proses megidentifkasi pengalaman manusia tentang suatu 

feomena tertentu. Proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu 

pengalaman-pengalaman personalnya agar ia bisa memahami pengalaman-

pengalaman partisipan atau informan yang ia teliti. Teknik analisa data 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini mencakup 

teknik fenomenologi. Dimana Teknik ini digunakan atas dasar melalui 

pengalaman dari subyek dalam kehidupan sehari-hari.  

 Fenomenologi yaitu memahami makna bagaimana orang 

mengkonstruk makna sebagai sebuah konsep intersubjektifikasi. Di 

peroleh dari sebuah pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuanya 

yaitu mempelajari bagaimana fenomena manusia dialami dalam kesadaran. 

Atau sesuatu yang terwujud dalam pengalaman kita atau cara kita 

mengalami sesuatu makna-makna yang dimiliki pengalaman kita dengan 

mempelajari kesadaran pengalaman yang dialami subyek 

Inti penelitian fenomenologi ini adalah ide atau gagasan mengenai 

dunia kehidupan (Life Wird). Sebuah pengalaman bahwa realitas setiap 

individu-individu itu berbeda dan bahwa setiap tindakan setiap individu-

individu tersebut hanya bisa dipahami melalui pengalaman terhadap dunia 

kehidupan (Sobur, 2014:245). 
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif setting dalam penelitihan kualitatif ini 

mencerminkan lokasi penelitihan yang langsung fokus penelitihan yang 

ditetapkan  sejak awal. Batasan lokasi penelitihan kualitatif ini adalah 

Perguruan Tinggi Islam di Kota Malang yaitu Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dan Universitas Islam Malang. Universitas-universitas 

tersebut adalah universitas Islam yang berada di Kota Malang. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitihan adalah individu atau kelompok yang dijadikan 

sebagai sumber data bagi peneliti. Data diperoleh dari subjek melalui 

interaksi atau mengidentifikasi informasi yang dikemukakan langsung 

oleh subjek penelitian. Sebab subyek adalah sumber yang terpenting 

yang bisa dijadikan keaslihan data tersebut atas informasi yang dia 

berikan. Berdasarkan kenyataan diatas, maka penentuan subyek 

penelitian mengunakan cara Purposive Sampling. Dimana penentuan 

subyek ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu masyarakat  

yang mengangkat tinggi ajaran-ajaran agama Islam seperti seorang  

intelektual yang concern di bidang agama. 

Adapun pertimbangan peneliti menggunakan teknik tersebut adalah 

subjek sangat efektif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam 

tentang konstruksi berpikir mengenai peran sosial atau social role 

perempuan dalam Islam yang ditangguhkan pada pandangan masyarakat 

Islam dengan penguatan ajaran agama Islam. Kriteria subjek dalam 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Akademisi Islam yang terepresentasi melalui Dosen di Perguruan 

Tinggi Islam di Kota Malang yang ber KTP Islam. 

2. Dosen atau temaga akademik yang concern di bidang Islam dan 

Keperempuanan. 

3. Dosen atau tenaga akademik yang dalam proses mengajarnya 

mendasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. 

4. Aktif dalam kegiatan Organisasi, baik Muhammadiyah, Aisyiah, 

Fatayat, Muslimat, NU, PMII maupun Organisasi lainnya. 

5. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi 

Islam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 

5. Sumber data 

1. Data Primer 

Data yang dikumpulkan secara langsung peneliti pada subjek 

tanpa melalui perantara ataupun sumber lainnya. Subjek sendiri 

merupakan orang yang diminta dan memberi keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat dari sebuah pertanyaan ketika sedang 

diwawancarai, yaitu Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Malang 

yang masuk pada kriteria subjek. Pernyataan dan pendapat secara 

detail saat prosesi wawancara yang disampaikan akan menjadi data 

utama dalam penelitian ini. 

Data yang akan diperoleh dalam prosesi ini dimungkinkan 

berupa data wawancara yang berisi tentang konstruksi berpikir 

Akademisi islam segi Islam. Hasil pemikiran mereka tentang peran 

sosial perempuan menurut Islam yang dipengaruhi oleh konstruk 

berpikirnya selama ini akan menjadi data utama dalam penelitian ini.  
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2. Data Sekunder 

Sumber data berupa Data Sekunder. Data sekunder ini 

merupakan sumber data didapat atau diperoleh dengan cara tidak 

langsung. Sumber data sekunder diperoleh dari Sumber tertulis. 

Sumber ini dipakai dalam penelitian meliputi data dalam bentuk 

arsip, dokumen, dan catatan. Data ini hmerupakan data penunjang 

dari data primer. Jurnal tentang peran perempuan dalam Islam, 

dokumen-dokumen, catatan komunikasi, foto-foto dan berbagai 

macam literasi tentang Peran Perempuan dalam Islam kemudian 

Perempuan di Ranah Sosial merupakan data sekunder dalam 

penelitian ini. 

 

1.7 Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara 

Berupa wawancara  dalam teknik pengumpulan data. Didalam 

penelitian kualitatif menggunakan wawancara dalam pertanyaan deskriptif. 

Pertanyaan deskriptif  merupakan teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh gambaran tentang peristiwa atau obyek dari subyek. Dalam hal 

melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang kaku haruslah dihindari, 

sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat umum berdasarkan 

substansi setting atau berdasarkan keterangan konseptual. 

Teknik wawancara atau interview ini dilakukan dengan cara 

mengadakan alur komunikasi dengan sumber data yaitu melalui tanya 

jawab secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti 

akan melakukan teknik wawancara langsung dengan subjek penelitian. 

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan harapan data 
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yang didapatkan bisa lebih luas lagi, karena jika peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur bisa jadi hasilnya kurang lengkap. Melalui 

wawancara tersebut harapan peneliti adalah data yang didapatkan lebih 

luas dan dapat menjamah pertanyaan dalam rumusan masalah serta 

peneliti dapat berkomunikasi dengan fleksibel dan luwes dengan 

informan maupun subjek penelitian. 

Wawancara tak terstruktur ini terfokuskan pada wawancara dengan 

kalangan Akademisi Islam yang ada di Perguruan Tinggi Islam di Kota 

Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Malang. 

Wawancara terstruktur juga dilakukan kepada Informan yaitu Mahasiswa 

atau alumni Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Negeri 

Malang yang mana data yang diperoleh adalah berupa data tentang subjek 

yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan yaitu Akademisi 

Islam di Perguruan Tinggi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran 

Islam, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang 

berupa pedoman pengamatan dan observasi. Adapun cara yang digunakan 

adalah mengadakan pengamatan  langsung dengan cara melihat, mendengarkan 

dan penginderaan lainnya. Observasi secara langsung dimaksud untuk 

mengamati dan melihat langsung penyampaian pengetahuan Akademisi islam 

yang tergabung dalam Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Malang tentang 

pandangannya terhadap aktivis perempuan dari segi Islam. 
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Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan diolah secara deskriptif-

kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara terperinci dan menggunakan 

interpretasi teoritis sehingga dapat memunculkan suatu gambaran tentang 

kesimpulan dan penjelasan yang memadai sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Kesimpulan tersebut adalah tentang konstruk berpikir Akademisi 

Islam mengenai peran sosial perempuan dalam Organisasi Islam. 

Untuk memperoleh data secara mendalam tentang penelitian ini, maka 

peneliti melakukan observasi partisipatif pasif. Observasi partisipatif pasif 

adalah peneliti mendatangi tempat kegiatan subjek yang tengah diamati namun 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Dalam hal ini, data yang diperoleh berawal 

dari pengamatan saat Akademisi Islam tengah mengajar di dalam kelas, 

peneliti menemukan pola atau metode pembelajaran diskusi partisipatif yang 

mana hal tersebut menjadi patokan bahwa Akademis tersebut dalam pola 

pembelajarannya  menginternalisasikan nilai-nilai Islam.  

Observasi partisipatif pasif ini dilakukan guna menggali data serta 

mempermudah menjangkau data dalam focus penelitian yang dilakukan. 

Sehingga akan membahas selintas apa yang subjek ajarkan dan pahami terkait 

peran sosial Aktivis perempuan dalam organisasi keagamaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan 

sebaginya (Arikunto, 2002:206). Dokumentasi yang diharapkan oleh peneliti 

adalah berbentuk foto kegiatan atau bahkan suatu video documenter saat peneliti 

melakukan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.  
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Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data penelitian seperti data 

literature, data sumber, data wawancara lapang, dokumen pribadi, dokumen 

lembaga atau instansi, dan data-data penunjang lainnya. 

 

a. Teknik Analisa data 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar  1.1. Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif 

(Sumber: Miles dan Huberman, 1992) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengambil teknik 

analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang sesuai 

dengan penelitian kualitatif. Teknik ini terdiri dari 3 tahap yaitu: 

1. Reduksi Data 

Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta 

polanya. Selanjutnya data yang tealah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data (Gunawan, 2013:211). 
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2. Penyajian Data  

Merupakan menyistematikan data yang telah direduksi sehingga terlihat 

sosoknya yang utuh. Maksudnya  data yang sudah direduksi dilihat 

kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks 

data secara keseluruhan dan dari situ dapat dilakukan penggalian data 

kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalah. 

Penyajian data ini sangat penting dan dapat menentukan langkah-langkah 

selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3. Menarik Kesimplan (Verification) 

Pada tahap ini juga, data yang sudah didisplay maka langkah selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan ini dilakuka sejak awal 

pada data yang diperoleh, tetapi kesimpulanya masih kabur, diragukan 

tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan ini lebih “gounded” 

(berbasis data lapangan). Sehingga kesimpulan harus diverifikasi selama 

penelitian berlangsung (Suharsaputra, 2012:219). 

b. Uji Keabsahan Data 

 Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan peneliti kualitatif (Moelong, 2002:320). 

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, 

transferability, dependability, and confirmatibility (Sugioyono, 2007:270). 
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 Penelitian ini menggunakan teknik uji keabsahan data berupa teknik 

triangulasi sumber yang maksudnya adalah demi mendapatkan data riil dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sebagai bentuk 

gambaran data yang sudah dikumpulkan dari sumber yang berbeda sebagai 

cara perbandingan data yang didapatkan dari hasil observasi dan juga 

wawancara. Peneliti melakukan wawancara terstruktur. 

 

 


