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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perempuan merupakan aset sumber daya manusia potensial yang harus 

diupayakan pengembangan potensinya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara sebagai bentuk pemberdayaan dari ketidakberdayaan 

perempuan selama ini, tak terkecuali perempuan nelayan1. Penelitian mengenai 

bagaimana pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi berbasis 

komunitas tidak banyak dilakukan dan penelitian mengenai pemberdayaan 

perempuan sudah banyak namun belum sampai pada hasil pemberdayaan. Peneliti 

akan mengisi kekurangan tersebut dan penelitian ini menjadi menarik karena 

fokus penelitan melihat hasil pemberdayaan perempuan nelayan yang dilakukan 

oleh Puspita Bahari sebagai satu-satunya Organisasi Berbasis Komunitas di 

Kabupaten Demak yang melakukan pemberdayaan perempuan nelayan di lingkup 

tiga desa yaitu Desa Morodemak, Desa Purworejo, dan Desa Margolinduk. 

Penelitian ini berfokus pada 1 desa yaitu Morodemak dipilih dengan berbagai 

alasan yang mendasari. Desa Morodemak merupakan representasi dari dua desa 

tersebut yaitu adanya variasi profesi dimana, dari 60 perempuan terdapat 2 

perempuan nelayan yang melaut merupakan representasi dari Desa Purworejo dan 

perempuan nelayan pengolah maupun pemasar hasil tangkapan ikan 

merepresentasikan Desa Margolinduk.  

                                                           
1 Remiswal. (2013). Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. Hlm 1 
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Alasan lain yang dijadikan dasar oleh peneliti yaitu Desa Morodemak ialah 

Desa awal lahirnya puspita bahari dan desa pertama yang diberikan pemberdayaan 

dan Jumlah anggota perempuan nelayan yang sudah diberdayakan lebih banyak 

daripada desa lain yaitu 60 perempuan. 

Secara Teoritis, menurut Julia Cleves Mosse satu-satunya pendekatan 

terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan 

perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, 

reproduktif, privat ataupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai 

rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga ialah 

pemberdayaan atau gender dan pembangunan (GAD).2 Pemberdayaan perempuan 

menjadi salah satu strategi untuk memperbaiki fungsi serta kemampuan 

perempuan secara berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal 

tersebut sebagai upaya pengembangan potensi perempuan yang merupakan 

tuntutan hak asasi manusia dan sebuah keharusan sebagai bentuk dari wujud nyata 

keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Hubeis mengartikan pemberdayaan 

perempuan sebagai upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam 

pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian 

organisasi perempuan3. Merujuk pada arti tersebut, dalam hal ini pemberdayaan 

sebagai kunci utama bagi perempuan untuk memperbaiki kondisi perempuan 

dalam masyarakat dengan perbaikan status dan perannya untuk pembangunan 

bangsa.  

                                                           
2 Julia Cleves Mosse. (2002). Gender & Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2009 
3Hubies, Aida Vitayala, S. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB 

Press, hlm. 125 
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Sudah menjadi suatu keharusan bahwa pemberdayaan perempuan perlu 

dilaksanakan. Selama tiga dekade terakhir, berbagai organisasi perempuan, LSM 

dan pemerintah liberal secara aktif bekerja ke arah pemberdayaaan perempuan. 

Isu pemberdayaan perempuan telah menjadi titik sentral dalam program dan 

kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah dan organisasi non 

pemerintah lainnya.4 Di penghujung abad ke 20 lalu, PPB telah menetapkan 

agenda pembangunan yang dikenal sebagai Millenium Development Goals 

(MDG’s) yang terdiri dari 8 butir, salah satunya yaitu dikedepankannya 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.5  

Perempuan nelayan merupakan bagian dari aset sumber daya manusia 

potensial dan strategis yang diberikan pemberdayaan oleh pemerintah maupun 

individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat atau 

organisasi. Menurut Ketua Puspita Bahari yang merangkap sebagai Sekretaris 

Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Masnuah, perempuan 

nelayan ialah 

“Perempuan Nelayan ada beberapa kategori yaitu perempuan nelayan yang 

mencari ikan dilaut, perempuan nelayanan pembudidaya, petambak garam, 

perempuan nelayan pengolah sampai pemasar hasil tangkapan”  

 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak 

Garam merupakan upaya untuk melindungi dan mendukung pemberdayaan 

                                                           
4 Keshab Chandra Mandal. (2013). Concept and Types of Women Empowerment. A Formerly 

Scholar of Vidyasagar University, Department of Political Science with Rural Administration, 

Midnapore, West Bengal, India. International Forum of Teaching and Studies Vol. 9 No. 2  
5 Anwas, Oos M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, hlm. 1 
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nelayan, namun regulasi tersebut belum memberikan jawaban mengenai persoalan 

perempuan nelayan. Definisi nelayan cenderung diartikan sebagai penangkap ikan 

sedangkan perempuan sebagian besar berperan disektor pengolah ikan sampai 

pemasar. Faktanya, terdapat perempuan nelayan yang benar-benar menangkap 

ikan di laut, namun mereka hanya dianggap menemani suami.6  

Sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja dibagian 

pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan, dimana mayoritas perempuan 

nelayan bekerja lebih dari 17 jam per hari.7 Pemberdayaan perempuan nelayan 

dilakukan sebagai upaya untuk mensejahterakan mereka, karena tekanan sosial 

ekonomi yang dialami terus meningkat seiring dengan terjadinya perubahan iklim 

yang membuat ketidakpastian dan menurunnya tingkat pendapatan nelayan.8 Dari 

sinilah peran Organisasi Berbasis Komunitas Perempuan Nelayan dibutuhkan oleh 

perempuan nelayan untuk memberikan pemberdayaan terhadap mereka. 

Secara empiris, peneliti memfokuskan penelitian dengan mengambil satu-

satunya Organisasi Berbasis Komunitas Perempuan Nelayan di Kabupaten Demak 

yaitu Puspita Bahari. Peneltian ini mengakaji lebih dalam mengenai keberhasikan 

pemberdayaan yang ada di Desa Morodemak. Puspita bahari didirikan pada 25 

Desember 2005 yang memiliki arti Puspita itu bunga yang identik dengan 

perempuan dan bahari itu laut. Dapat diartikan puspita bahari adalah perempuan 

yang mempunyai kekuatan dahsyat seperti lautan yang memberi kehidupan 

kepada nelayan. 

                                                           
6 Jurnal perempuan nelayan 
7Lihat http://www.kiara.or.id. Diakeses pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 19.43 WIB 
8 Kusnadi. (2015). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat 

Melalui Budidaya Rumput Laut. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.10 
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Kondisi perempuan nelayan di Desa Morodemak sama dengan perempuan 

nelayan pada umumnya. Kondisi perempuan dapat dikatakan ‘tidak berdaya’ baik 

sisi sosial, ekonomi maupun budaya. Sistem patriarki mengungkung hak-hak 

perempuan menyebabkan keterbatasan akses selain urusan domestik.  Hal lain 

yang terjadi ialah karakter keras kehidupan nelayan yang tidak mempunyai 

pendidikan tinggi dan lingkungan yang tidak baik didukung dengan kondisi 

ekonomi kurang memunculkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Adanya kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialami menyebabkan 

perempuan trauma. Latar belakang kuatnya prinsip agama yang di pegang 

menjadikan perempuan tidak berani berbicara dan tidak boleh membantah karena 

sesuai dengan keyakinan mereka bahwa hal tersebut melanggar kodrat dan sudah 

hal yang biasa bagi mereka.9, sehingga diperlukan pendampingan untuk 

menguatkan perempuan baik dari segi ekonomi, psikis maupun hukum yang dapat 

dilakukan oleh perempuan lain yang sudah ‘diberdayakan’ maupun organisasi 

berbasis komunitas.  

Kondisi perekonomian perempuan hanya menggantungkan nasib dari suami 

mereka yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu 

apalagi ketika musim penghujan tiba, nelayan tidak bisa melaut sampai beberapa 

bulan. Hasil tangkapan laut pun hanya dijual ke pasar karena perempuan/ istri 

nelayan tidak mempunyai keterampilan untuk mengolah hasil tangkapan laut yang 

tidak laku atau mempunyai nilai jual rendah.  

 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Divisi Pelayanan Publik, Ibu Umi  di Desa 

Morodemak pada 18 maret 2018 pukul 13.38 WIB 
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Berangkat dari adanya permasalahan perempuan yang tidak diuntungkan 

Puspita Bahari lahir mengajak para perempuan nelayan untuk menjadi perempuan 

aktif, mandiri yang mempunyai usaha ekonomi produktif agar dapat membantu 

perekonomian keluarga dengan menjadi perempuan kreatif serta mempunyai 

wawasan untuk mengakses hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan.  Hal 

tersebut diwujudkan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan 

puspita bahari dengan adanya dukungan dari organisasi pemerintah maupun 

organisasi non pemerintah 

Gambar 1.1 

Kegiatan Sekolah Pelopor Keadilan 

 

 

Sumber: Dokumentasi Puspita Bahari 

Awal dari pemberdayaan yang dilakukan tidaklah mudah, pro kontra yang 

terjadi di masyarakat bergulir melalui proses panjang untuk dapat diterima 

perempuan sendiri dan khususnya kaum laki-laki yang tidak sejalan dengan 

hadirnya Puspita Bahari. Namun hal itu menjadikan dorongan agar tetap 

melanjutkan dan terus melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan 

nelayan sehingga dapat menciptakan keberhasilan untuk diraih.  
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Hal tersebut mengalirkan dukungan dari berbagai pihak tak terkecuali 

banyak perempuan yang mulai tertarik dan bergabung bersama perempuan 

nelayan lain. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari ketua Puspita Bahari, 

pada tahun 2018 total perempuan nelayan yang sudah diberikam  pemberdayaan 

sejumlah 130 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Jumlah Perempuan yang sudah diberdayakan pada tahun 2018 

 

No Nama Desa Perempuan nelayan 

1 Morodemak 60 Orang 

2 Purworejo 40 Orang 

3 Margolinduk 30 Orang 

 Total 130 Orang 

    Sumber: Ketua Puspita Bahari Morodemak 

Dari hanya 1 desa dan menjadi 3 desa lingkup  pemberdayaan perempuan 

nelayan, Puspita Bahari berdiri sudah 13 tahun sebagai organisasi berbasis  

komunitas perempuan nelayan dengan fokus memberdayakan perempuan nelayan 

yang melihat arti pentingnya nilai-nilai manusia yang perlu dikembangkan untuk 

meningkatkan kondisi sosial, budaya, politik maupun ekonomi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara kerja Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas 

dalam melakukan pemberdayaan perempuan nelayan? 

2. Bagaimana keberhasilan pemberdayaan perempuan nelayan yang dilakukan 

oleh Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas? 
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3. Bagaimana keberlanjutan Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas 

dalam melakukan pemberdayaan perempuan nelayan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan cara kerja Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis 

komunitas dalam melakukan pemberdayaan perempuan nelayan. 

2. Untuk menganalisa dan mendiskripsikan keberhasilan pemberdayaan 

perempuan nelayan yang dilakukan oleh Puspita Bahari sebagai organisasi 

berbasis komunitas. 

3. Untuk menganalisa dan mendiskripsikan keberlanjutan Puspita Bahari sebagai 

organisasi berbasis komunitas dalam melakukan pemberdayaan perempuan 

nelayan  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam 

menambah wawasan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan 

Organisasi berbasis komunitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukan pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan dibidang 

pemberdayaan perempuan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah 

Kabupaten Demak dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan nelayan 

ditempat lain. 

b. Bagi Organisasi Berbasis Komunitas 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau contoh bagi 

organisasi berbasis komunitas yang bergerak pada pemberdayaan khususnya 

perempuan nelayan mengenai cara keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan.  

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka 

memberikan pemahaman dan pola pikir mengenai pentingnya peranan perempuan 

serta keterlibatannya melalui pemberdayaan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat khususnya perempuan nelayan. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti 

dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan membuat hasil penelitian dengan 

menerapkan teori yang sudah didapat. 
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1.5 Kerangka Pemikran Teoritis 

1.5.1 Landasan Teori 

1.5.1.1 Pemberdayaan Perempuan 

1.5.1.1.1 Konsep Pemberdayaan perempuan  

Istilah "pemberdayaan" kemungkinan berakar pada program-program anti-

kemiskinan yang diamanatkan pemerintah dan diterapkan pada 1960-an, 

sementara itu "pendekatan pemberdayaan" untuk memberikan layanan kepada 

anggota kelompok yang terpinggirkan pertama kali mulai muncul dalam bidang 

sosial dan literatur psikologi sosial pada 1970-an dan 1980-an10.  

Pendekatan pemberdayaan mendefinisikan konsep “power” dari dua sisi 

yaitu kurang dari segi dominasi atas orang lain dan lebih dalam hal kapasitas 

perempuan untuk meningkatkan kemandirian mereka dan kekuatan internal11. 

Lain halnya dengan Jo Rowlands memberikan berbagai arti “power” yaitu 

Power over: Kekuatan yang dimiliki untuk dapat mengendalikan orang lain. 

Power to: Kekuatan yang dimiliki untuk dapat menciptakan tindakan atau 

hal-hal yang baru. 

Power with: Kekuatan tidak hanya dari individu melainkan berasal dari 

tindakan bersama, terutama ketika menangani masalah kelompok dengan saling 

mendukung, solidaritas dan kerjasama. 

                                                           
10 Hardina Donna. (2006). Strategies for Citizen Participation and Empowerment in Non-profit, 

Community-Based Organizations. Journal of the Community Development Society, Vol. 37, No. 4, 

4-14 
11 Tasli, Kaan. (2007). A Conceptual Framework for Gender and Development Studies: From 

Welfare to Empowerment. Wien, Berggasse: Osterreichische Forschungsstiftung für 

Entwicklungshilfe (OFSE), hlm. 11 
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Power from within: kekuatan spiritual untuk dapat meningkatkan kesadaran 

dan harga diri. Dasarnya ialah penerimaan diri dan orang lain yang sederajat.  

Setelah memberikan pengertian dari “power”,  kembali pada apa yang 

dimaksud dengan pemberdayaan, Rowlands mengunakan definisi konvensional 

dari “power over” , pemberdayaaan berarti membawa orang-orang yang berada 

diluar proses pengambilan keputusan untuk masuk kedalamnya. Hal ini 

menempatkan penekanan yang kuat pada partisipasi dalam pengambilan 

keputusan di struktur politik.  

Di bidang ekonomi yaitu pada kemampuan untuk mendapatkan pendapatan, 

ketika Individu yang diberdayakan mampu untuk memaksimalkan kesempatan 

yang tersedia tanpa adanya hambatan. Secara generatif arti “power to” dan 

“power with” penafsiran dari kekuasaan,  pemberdayaan berkaitan dengan proses 

yang menjadikan orang tanggap terhadap kepentingan mereka sendiri dan 

bagaimana mereka berhubungan dengan kepentingan orang lain agar dapat 

berpartisipasi dari posisi yang lebih kuat dalam membuat keputusan dan benar-

benar mempengaruhi keputusan tersebut12 

Srilatha Batliwala mendefinisikan istilah “power” sebagai kontrol atas 

asset material, sumber daya intelektual, dan ideologi.  Aset material dapat bersifat 

fisik, manusia atau keuangan seperti tanah, air, tenaga kerja, uang, dll. Sumber 

daya intelektual seperti pengetahuan, informasi, dan gagasan. Ideologi ini bersifat 

sosial, agama atau politik. Berdasarkan konsep tiga dimensi “power”, Batliwala 

mendefinisikan pemberdayaan secara luas sebagai proses menentang kekuatan 

                                                           
12 Rowlands, J. (1997). Questioning Empowerment Working with Women in Honduras. Banbury 

Road, Oxford: Oxfam, hlm 13-14 
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dan hubungan yang ada dan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas sumber 

daya. Pemberdayaan dimanifestasikan sebagai redistribusi kekuasaan antar 

negara, kelas, kasta, ras, dan jenis kelamin.  

Menurut Barbara Solomon pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana orang yang termasuk dalam kategori sosial yang distigma 

sepanjang hidup mereka untuk dapat dibantu mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan dalam pelatihan tersebut, lain halnya dengan Zimmerman dan 

Rapport yang secara khusus mengaitkan pemberdayaan dengan partisipasi warga 

negara, dengan alasan bahwa keterlibatan warga masyarakat dalam pengambilan 

keputusan organisasi dan kegiatan perubahan sosial memiliki efek mereka untuk  

mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Pengembangan keterampilan dan 

partisipasi dalam kegiatan perubahan sosial diharapkan dapat mengurangi 

perasaan ditindas dan meningkatkan rasa keberhasilan masing-masing individu13 

Sementara itu, World Bank mengartikan empowerment sebagai  

“expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, 

negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that 

affect their live” 

 

Pemberdayaan merupakan perluasan atas aset-aset dan kemampuan 

masyarakat miskin dalam bernegoisasi dengan cara memengaruhi, mengontrol, 

serta mengendalikan tanggung jawab pada lembaga-lembaga yang berpengaruh 

dihidupnya.14 

                                                           
13 Hardina Donna. (2006). Strategies for Citizen Participation and Empowerment in Non-profit, 

Community-Based Organizations. Journal of the Community Development Society, Vol. 37, No. 4, 

4-14 

  14 Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam prespektif pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat. Jogyakarta:  R-Ruzz Media Group, hlm. 98 
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Pemberdayaan adalah proses di mana seseorang memperoleh kemampuan 

untuk membuat pilihan hidup strategis. Ini bisa individu atau kolektif dan dapat 

terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk: 

1. Pemberdayaan psikologis, ketika perempuan menjadi percaya bahwa 

mereka harus mampu membuat atau mempengaruhi keputusan yang 

mempengaruhi mereka dan mendapatkan kepercayaan diri untuk 

bertindak.  

2. Pemberdayaan politik, ketika perempuan mendapatkan kemampuan untuk 

mempengaruhi aturan dan norma yang mengatur masyarakat dan 

keputusan tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana yang dapat 

dilakukan melalui organisasi publik atau swasta dan memperhatikan 

peraturan / lembaga formal atau) maupun di tingkat rumah tangga dan 

masyarakat 

3. Pemberdayaan sosial, ketika perempuan mendapatkan kemampuan untuk 

membuat/mempengaruhi keputusan tentang interaksi sosial mereka 

(mobilitas, hubungan dengan orang lain), reproduksi, kesehatan dan 

pendidikan. 

4. Pemberdayaan ekonomi, ketika perempuan mendapatkan kemampuan 

untuk membuat/mempengaruhi dan bertindak atas keputusan tentang 

partisipasi mereka di pasar tenaga kerja, bagian dari mereka atas pekerjaan 

yang tidak dibayar dan dalam alokasi dan penggunaan aset mereka sendiri 

/rumah tangganya. 
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Naila kabeer, memberikan tiga dimensi pemberdayaan yang saling terkait 

dan membentuk pilihan yaitu sumber daya yang membentuk kondisi di mana 

pilihan dibuat, agen yang merupakan inti dari proses di mana pilihan dibuat dan 

prestasi yang merupakan hasil dari pilihan. Dimensi-dimensi ini saling bergantung 

karena perubahan di masing-masing memberikan kontribusi dan manfaat dari 

perubahan yang lain.  

1. Resources, Sumber daya bisa material, sosial atau manusia. Dengan kata 

lain, tidak hanya sumber daya ekonomi konvensional, seperti tanah, 

peralatan, keuangan, modal kerja dll tetapi juga berbagai sumber daya 

manusia dan sosial yang berfungsi meningkatkan kemampuan untuk 

melakukan pilihan. Sumber daya manusia diwujudkan dalam individu, 

meliputi pengetahuannya, keterampilan, kreativitas, imajinasi dan 

sebagainya. Sumber daya sosial terdiri dari klaim, kewajiban, dan harapan 

yang melekat dalam hubungan, jaringan dan koneksi. 

2. Agency, memiliki arti positif dan negatif dalam kaitannya dengan 

kekuasaan. Arti positif dari ‘kekuasaaan untuk’ ini mengacu pada 

kemampuan orang untuk menentukan pilihan hidup dan mengejar tujuan 

mereka sendiri, bahkan jika menghadapi pertentangan dengan yang lain. 

Arti negatif dari “kekuasaan atas” yaitu kapasitas seorang aktor untuk 

mengesampingkan aktor lain melalui penggunaan kekerasan, paksaan, dan 

ancaman. 
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3. Achivment, berkiatan dengan prestasi yang dapat di lakukan atau 

kegagalan untuk melakukannya. Manifestasi dari ketidakberdayaan ialah 

ketika terjadi kegagalan dalam distribusi kemampuan.  Sumber daya dan 

agen bersama-sama membentuk apa yang disebut Sen sebagai kemampuan 

dan potensi yang dimiliki orang untuk menjalani kehidupan yang mereka 

inginkan dari "being and doing"15 

Menurut Jo Rowlands, pemberdayaan dapat beroprasi dalam tiga dimensi16 

1. Personal: mengembangkan rasa percaya diri, keyakinan serta kapasitas 

individu dan menghilangkan dampak dari penindasan yang dilakukan 

secara internal. 

2. Relational: mengembangkan kemampuan untuk bernegosiasi dan 

memengaruhi sifat hubungan dan keputusan yang dibuat di dalamnya. 

3. Collective: individu bekerjasama untuk mencapai dampak yang lebih luas 

daripada bekerja secara individu. Tidak hanya mencakup keterlibatan 

dalam struktur politik, tetapi juga mencakup aksi kolektif berdasarkan 

kerjasama daripada kompetisi.  

Gagasan tentang pemberdayaan perempuan jika dianalisis penting untuk 

mengingat bahwa 'pemberdayaan' telah muncul dari 'praktik' ke dalam 'teori' 

artinya, pemberdayaan bukan berkembang dari kerangka teoritis di bidang 

akademis yang kemudian disesuaikan oleh para aktivis dan praktisi namun 

pemberdayaan merupakan konsep yang diciptakan oleh kaum feminis yang 

                                                           
15 Kabeer, N. (2001). Discussing Women Empowerment: Theory and Practise. Sida Studies, hlm. 

20-21 
16 Rowlands, J. (1997). Questioning Empowerment Working with Women in Honduras. Banbury 

Road, Oxford: Oxfam, hlm. 15 



16 
 

 
 

terlibat langsung dalam aktivisme feminis dan aksi secara bersama para 

perempuan ditingkat bawah terjadi yang disebut 'ThirdWorld'.17  

Pendekatan pemberdayaan perempuan yang diadvokasi oleh kaum feminis 

dan organisasinya memberikan kepentingan utama pada tuntutan perempuan 

untuk perubahan politik yang dibarengi dengan kemauan politik para aktor negara 

untuk membawa perubahan. Mereka menempatkan pemberdayaan individu dan 

kelompok (termasuk perempuan miskin) di tengah wacana mereka yang melihat 

pemberdayaan sebagai dasar untuk transformasi sosial. Langkah-langkah untuk 

menciptakan perubahan adalah dengan mobilisasi politik, perubahan hukum, 

peningkatan kesadaran dan pendidikan.18 

 Naila Kabeer mengkonseptualisasikan pemberdayaan perempuan sebagai 

proses di mana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat dan 

menetapkan pilihan-pilihan hidup yang strategis, seperti pilihan pasangan atau 

keputusan tentang pendidikan dan pekerjaan. Hubeis mendefinisikan 

pemberdayaan perempuan sebagai upaya memperbaiki status dan peran 

perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan 

kemandirian organisasi perempuan. Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh 

situasi ketika sebagian besar mayoritas dari perempuan akan mampu menikmati 

“kebebasan memilih” untuk mandiri dan mengembangkan diri sehingga dapat 

memiliki kesetaraan akses terhadap sumberdaya diranah domestik atau publik, 

                                                           
17 Kabeer Naila dan Lopita Huq. (2010). The Power of Relationships: Love and Solidarity in a 

Landless Women’s Organisation in Rural Bangladesh. IDS Bulletin Volume 41 Number 2 
18 Abdullah J Hussaina dan Aisha Fofana-Ibrahim. (2010). The Meaning and Practice of Women’s 

Empowerment in Post-conflict Sierra Leone. Development 53(2), (259–266) 
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memperoleh kesempatan dan kekuasaan19. Pemberdayaan perempuan dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan mental (afektif) 

merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan 

faktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan 

faktor-faktor internal.  

Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi perempuan untuk 

mengenyam pendidikan dan mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya 

untuk memberdayakan diri sendiri. Faktor eksternal misalnya keberanian dan 

kesadaran dari lingkungan terdekat perempuan, juga kebijakan dan peraturan 

pemerintah yang memberi keleluasaan bagi perempuan untuk mengembangkan 

diri serta keikutsertaan pihak lain (swasta atau perorangan)20. Menurut Griffin 

pemberdayaan perempuan yaitu ketika perempuan mampu memberikan kontribusi 

di semua lapisan masyarakat dan tidak hanya di rumah. Kekuasaan juga berarti 

perempuan memiliki kontribusi, diakui dan dihargai21. Definisi serupa juga 

diberikan oleh Valsamma Antony, Pemberdayaan perempuan merupakan proses 

multi-dimensi, yang harus memungkinkan individu atau kelompok individu untuk 

menyadari identitas dan kekuatan penuh mereka di semua bidang kehidupan. 

                                                           
19 Hubies, Aida Vitayala, S. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB 

Press, hlm. 125-126 
20 Ibid hlm. 150 
21 Keshab Chandra Mandal. (2013). Concept and Types of Women Empowerment. A Formerly 

Scholar of Vidyasagar University, Department of Political Science with Rural Administration, 

Midnapore, West Bengal, India. International Forum of Teaching and Studies Vol. 9 No. 2  
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Pemberdayaan perempuan berarti menikmati persamaan hak, status yang setara 

dan kebebasan pengembangan diri dengan laki-laki22. 

Pemberdayaan perempuan merupakan Proses ‘bottom-up’ untuk 

mentransformasikan hubungan kekuasaan gender melalui individu atau kelompok 

yang mengembangkan kesadaran tentang subordinasi perempuan, dan 

membangun kapasitas mereka untuk melawan. Inti dari konsep pemberdayaan 

perempuan adalah sebuah pemahaman tentang kekuatan itu sendiri. 

Pemberdayaan perempuan tidak menyiratkan perempuan mengambil alih kontrol 

yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki, melainkan kebutuhan untuk mengubah 

sifat hubungan kekuasaan. Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah 

bagi perempuan sendiri untuk menjadi agen dari perubahan dalam 

mentransformasikan relasi gender23 

1.5.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan Perempuan 

Srilatha Batilwala adalah salah satu cendekiawan terkemuka yang 

menganjurkan pendekatan pemberdayaan. Dia mengamati bahwa tujuan 

pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarki untuk 

mengubah struktur dan lembaga yang memperkuat dan melanggengkan 

diskriminasi gender dan ketidaksetaraan sosial untuk memungkinkan perempuan 

miskin mendapatkan akses dan mengendalikan secara lebih, baik sumber daya 

materi dan informasi24 

                                                           
22 Ibid. hlm. 21 
23 Reeves Hazel & Sally Baden. (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions. UK: 

Institute of Development Studies, hlm. 35 
24 Abdullah J Hussaina dan Aisha Fofana-Ibrahim. (2010). The Meaning and Practice of Women’s 

Empowerment in Post-conflict Sierra Leone. Development 53(2), (259–266) 
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        Riant Nugroho memberikan 4 tujuan program pemberdayaan perempuan 

yaitu:25 

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam 

program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak 

sekedar menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini. 

2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk 

meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap 

pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan. 

3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala 

rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang 

peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang 

kerja produktif dan mandiri. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal 

sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara 

aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. 

1.5.1.1.3 Indikator keberhasilan pemberdayaan 

Indikator Pemberdayaan perempuan. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, 

setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila 

dapat mencapai 3 indikator yaitu:26  

                                                           
25 Nugroho, R. (2008). Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hlm. 160 
26 Titik Sumarti. (2010). Strategi Nafkah Rumah Tangga Dan Posisi Perempuan. Dalam secercah 

cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian), kementrian sosial RI direktorat jendral 

pemberdayaan keluarga, hlm. 292  
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1. Indikator keluaran (output indicator) ditandai dengan telah 

diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin 

(WRSE). 

2. Indikator hasil (nincome indicator) ditandai dengan perempuan miskin 

(WRSE) yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif 

sesuai keterampilan mereka.  

3. Indikator dampak (impact indikator) ditandai dengan perempuan miskin 

(WRSE) yang diberdayakan telah mampu mengembangkan usaha, 

berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih 

miskin.  

       Seperti yang di kemukakan oleh Lorrancaine Guitierrez, keberdayaan di 

tandai dengan peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan personal, interpersonal 

dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu dalam memahami 

kekuatan yang di milikinya. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan 

individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan 

sosialnya. Sedangkan kemampuan politik adalah kemampuan dalam mengambil 

keputusan bersama secara formal maupun informal. 

1.5.1.2 Organisasi Berbasis Komunitas  

1.5.1.2.1 Konsep Organisasi Berbasis Komunitas 

Organisasi berbasis komunitas atau yang disingkat dengan OBK merupakan 

salah satu mekanisme yang muncul dengan melibatkan organisasi non-pemerintah 

(LSM), pejabat pemerintah, politisi lokal yang terpilih dan perwakilan publik 

(orang-orang penting) untuk memainkan peran mereka secara lebih luas dalam 
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layanan publik yang lebih baik dan paling menonjol di pemerintah daerah.27 

Menurut Baker dan Kusel organisasi berbasis komunitas dapat didefinisikan 

sebagai organisasi nirlaba yang berada pada tingkat paling bawah masyarakat 

dengan orientasi mendukung susunan pengembangan ekonomi berbasis sumber 

daya alam berkelanjutan yang bergantung dengan sumber daya tradisional dalam 

komunitas pedesaan28. Definisi lain diberikan oleh Alba, Isuf, Inestiss dan 

Desnisa OBK merupakan organisasi nirlaba bersifat publik atau swasta yang 

terlibat dalam menangani kebutuhan sosial dan ekonomi individu maupun 

kelompok di wilayah geografis tertentu yang biasanya tidak lebih besar dan 

meimiliki jenis bervariasi tergantung pada misi dan visi mereka29.  

Di berbagai negara, kinerja yang buruk oleh banyak pemerintah dalam 

memenuhi sosial ekonomi warga telah memotivasi pengembangan organisasi 

berbasis komunitas. OBK di sebagian besar negara berkembang baik ditingkat 

nasional, regional dan lokal banyak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, sosial dan 

hukum yang bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat.  

Sejumlah peneliti telah menyoroti pentingnya OBK dan kontribusinya 

dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional secara umum dan masyarakat 

pedesaan khususnya.  

                                                           
27 Zain Rafique, Suet Leng Khoo, (2018). Role of community-based organizations (CBOs) in 

promoting citizen participation: A survey study of local government institutions of Punjab, 

Pakistan. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 38 Issue: 3/4, pp.242-258 
28 Jesse A, Emily J & Cassandra M. (2015). Community-Based Organizations and Institutional 

Work in the Remote Rural West. Review of Policy Research Volume 32, Number 6, 676-677 
29 Alba D, Isuf J, Inestiss J, Denisa M. (2014). The Role of Community-Based Organizations in 

Management Access and Success of Public Administration Development Empirical Analysis in 

Front of Theorical Analysis. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 3 (June) 

457-466. 
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Menurut Clark, OBK dipandang organisasi tingkat bawah yang tidak 

mencari keuntungan untuk memberdayakan segmen penduduk yang kurang 

beruntung pada populasi tertentu30. Meskipun organisasi berbasis komunitas kecil 

dan bersifat informal mereka menyediakan berbagai layanan terhadap 

pengembangan masyarakat pedesaan dan dapat digunakan sebagai saluran untuk 

mengarahkan informasi pembangunan dan sumber daya lain yang diperlukan 

warga untuk memperbaiki kondisi kehidupan di masyarakat pedesaan.  

Speer dan Hughey mengatakan, upaya pengorganisasian lebih kuat dan 

berkelanjutan dari waktu ke waktu ketika mereka melibatkan orang-orang dengan 

ikatan interpersonal yang mapan dan nilai-nilai bersama dalam masyarakat 

daripada hanya melibatkan dukungan individu atau golongan posisi terhadap 

inisiatif publik.31 Organisasi berbasis komunitas harus terlibat dalam upaya 

penjangkau yang bersifat multi level, merekrut penerima layanan yang baru, dan 

membangun hubungan yang kuat dengan jaringan informal, organisasi lokal, 

maupun dengan lembaga yang dapat meningkatkan layanan selain itu juga harus 

melakukan upaya untuk memberdayakan anggota, menawarkan peluang untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi dan meningkatkan 

keterampilan serta keyakikan pada kemampuan diri sendiri.32 

 

 

                                                           
30  Njuguna N, S. (2013). The Influence Of Community Based Organizations (Cbos) Activities On 

Economic Empowerment Of Rural Communities – A Case Of Selected Cbos In Bahati Division, 

Nakuru County. Tesis. The University Of Nairobi 
31 Hardina Donna. (2006). Strategies for Citizen Participation and Empowerment in Non-profit, 

Community-Based Organizations. Journal of the Community Development Society, Vol. 37, No. 4, 

4-14 
32 Ibid hlm 20 
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1.5.1.2.2 Jejaring Organisasi Berbasis Komunitas  

Sebagai organisasi nirlaba yang mewakili populasi atau segmen masyarakat 

tertentu dengan menyediakan layanan pada bidang pendidikan, sosial, kesehatan, 

atau lainnya kepada individu dan berkembang sebagai tanggapan terhadap 

kegagalan lembaga pemerintah, Organisasi berbasis masyarakat umumnya 

menghadapi tantangan untuk bertemu dengan penerima layanan berkebutuhan 

kompleks dengan sumber daya terbatas. Pengembangan kemitraan dapat menjadi 

strategi bagi OBK untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan kinerja 

organisasi, namun memulai kemitraan di antara CBO sangat sulit di tahap 

percobaan awal karena kurangnya pengalaman dan kapasitas untuk bekerjasama. 

Jejaring organisasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Yi-Yi Chen mengenai 

hubungan antara jaringan dan kinerja CBO dari perspektif analisis jejaring sosial 

dengan mengambil sampel 15 CBO di Taiwan mengacu pada hubungan 

kolaborasi aktif di antara organisasi untuk tujuan perbaikan layanan. Bentuk-

bentuk organisasi jaringan mengatur diri mereka sendiri dari informal ke formal 

seperti komunikasi, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi.33  

Organisasi berbasis masyarakat menggunakan jaringan informal untuk 

merekrut sukarelawan dan mengatur aksi sosial. Upaya pengembangan 

masyarakat sering berfokus pada penciptaan jaringan informal yang kuat sebagai 

cara untuk mengurangi perasaan keterasingan di antara warga masyarakat dan 

meningkatkan kemampuan lingkungan untuk mengatasi permasalahan di 

masyarakat seperti pengangguran maupun ketidakadilan.  

                                                           
33 Chen Yi-Yi. (2013). Partnership and Performance of Community-Based Organizations: A Social 

Network Study of Taiwan.  Journal of Social Service Research 39:690–703 
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Akibatnya, organisasi berbasis komunitas yang berorientasi pada 

pemberdayaan harus terhubung dengan jaringan lokal atau setempat yang ada 

untuk meningkatkan akses ke individu yang dapat membawa keterampilan, dan 

sumber daya lainnya ke organisasi tersebut.  

Menurut Berger & Neuhaus organisasi berbasis masyarakat dapat 

memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memelihara jaringan ini. 

Institusi lokal dapat "menengahi" antara individu dan pemerintah untuk 

memfasilitasi perubahan dalam kebijakan publik. Individu yang berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan organisasi dan diskusi kebijakan publik akan 

"diberdayakan" yang berakibat pada berkurangnya rasa terasing dari pemerintah34. 

Backman dan Smith mengamati bahwa organisasi nirlaba adalah 

komponen penting dari jaringan komunitas karena organisasi mampu 

menghubungkan anggota masyarakat melalui kegiatan dan program-program 

sukarela. Organisasi-organisasi ini dapat menghubungkan penduduk dengan 

lembaga-lembaga seperti pemerintah kota, sistem perlindungan kesehatan, sekolah 

dan universitas, pekerjaan, maupun lembaga pemberi pinjaman. Namun, Backman 

dan Smith memberi peringatan bahwa hubungan semacam itu dapat 

mengakibatkan penurunan kegiatan yang berorientasi pada aksi sosial ketika 

anggota komunitas yang terasing dan organisasi yang terisolasi digabungkan 

dalam jaringan layanan sosial yang lebih mapan.  

 

                                                           
34 Hardina, Donna op. cit. Hlm 10 
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Banyak program yang ditawarkan oleh organisasi berbasis masyarakat dan 

lembaga publik bergantung pada jaringan informal untuk "menyampaikan 

informasi" tentang layanan mereka atau terhubung dengan jaringan yang ada 

untuk menyediakan layanan35 

1.5.1.2.3 Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Berbasis Komunitas 

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak bisa lengkap tanpa keterlibatan 

perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC),  

“Perempuan di semua tingkatan tanggung jawab selalu terlibat dalam 

kegiatan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga mereka dan 

masyarakat” 

 

Mengapa melibatkan perempuan? Paling sering, masyarakat melibatkan diri 

mereka dalam berbagai program pembangunan tanpa melibatkan perempuan, dan 

program seperti itu tidak berhasil dalam meningkatkan nasib perempuan.  Laporan 

ECLAC menyetujui bahwa strategi pembangunan yang berupaya memperbaiki 

kondisi ekonomi seluruh masyarakat dan untuk merestrukturisasi hubungan 

sosial-ekonomi antar kelas memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap 

perubahan status perempuan. Jika mereka berhasil mengintegrasikan mereka ke 

dalam komunitas, mereka terikat dalam peran rumah tangga yang stereotip dan 

terbatas. Pengembangan proyek oleh dan untuk perempuan adalah salah satu cara 

untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan, dan memenuhi 

kebutuhan melalui tindakan bersama36. 

                                                           
35 Ibid hlm 10 
36 Mutongu Z, B. (2012). Women’s Participation in Community-Based Organizations’ 

Development as a Strategy for Poverty Reduction in Kenya. Priscilla Papers Vol. 26, No. 1  
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Memberdayakan perempuan melalui pengembangan kapasitas adalah cara 

lain untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi berbasis 

masyarakat. Membangun kapasitas di antara masyarakat dan memberdayakan 

perempuan setempat harus ditujukan untuk menyuarakan keprihatinan mereka. 

Salah satu cara untuk melakukan ini adalah berbagi informasi tentang bagaimana 

kebijakan berfungsi dan bagaimana mereka masuk, serta pelatihan literasi hukum. 

Meningkatkan keterampilan seperti berbicara di depan umum dan interaksi 

dengan yang lain dapat membantu individu dan kelompok perempuan dalam 

pengambilan keputusan maupun kepercayaan diri mereka.  Pendidikan merupakan 

masalah utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan di organisasi berbasis 

komunitas karena berkaitan dengan pemberdayaan, pendidikan merupakan alat 

untuk pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri, oleh karena itu tindakan 

afirmatif dan pengarusutamaan gender diperlukan untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam organisasi berbasis komunitas dan memberdayakan  perempuan 

secara kolektif dan di tingkat nasional. 37 

1.5.1.3 Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi Berbasis Komunitas 

Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) memiliki fokus pelayanan pada 

bidang masing-masing sesuai dengan visi misi organisasi tersebut, salah satunya 

yaitu berfokus pada pemberdayaan, hal ini sesuai dengan organsasi berbasis 

komunitas perempuan nelayan puspita bahari yang merupakan satu satunya 

organisasi perempuan berbasis komunitas di Kabupaten Demak yang melakukan 

pemberdayaan terhadap perempuan nelayan.  

                                                           
37 Opcit hlm 16 



27 
 

 
 

Pemberdayaan perempuan melalui organisasi ditingkat bawah dan 

partisipasi warga adalah salah satu langkah dan peran terpenting menuju 

perubahan sejarah hubungan ketidaksetaraan dan pengucilan. Dukungan 

diperlukan organisasi-organisasi ini untuk membekali anggotanya dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk belajar terlibat pada proses politik 

nasional. Pada saat yang sama, pembuat kebijakan mungkin memerlukan 

dukungan untuk memfasilitasi partisipasi politik perempuan, misalnya melalui 

undang-undang yang memastikan perempuan dan organisasi yang mewakili 

mereka memiliki kursi disana.38 

Organisasi ini harus terlibat dalam upaya penjangkau yang bersifat multi 

level, merekrut penerima layanan baru, dan membangun hubungan yang kuat 

dengan jaringan informal, organisasi lokal, dan lembaga yang dapat meningkatkan 

layanan dan meningkatkan kekuatan politik organisasi untuk memberikan layanan 

yang efektif kepada penerima selain itu organisasi harus melakukan upaya untuk 

memberdayakan anggota, menawarkan peluang untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan organisasi dan meningkatkan keterampilan serta 

keyakikan pada kemampuan diri sendiri dan organisasi harus mengevaluasi upaya 

pemberdayaan serta pemberian layanan.39 

 

                                                           
38 Eyben Rosalind. (2011). Supporting Pathways of Women’s Empowerment: A Brief Guide for 

International Developmen Organisations. Pathways Policy Paper, Brighton: Pathways of 

Women’s Empowerment RPC hlm.6 
39 Hardina Donna. (2006). Strategies for Citizen Participation and Empowerment in Non-profit, 

Community-Based Organizations. Journal of the Community Development Society, Vol. 37, No. 4, 

4-14 
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Berger dan Neuhaus menganjurkan bahwa organisasi nirlaba harus 

mengambil tindakan eksplisit untuk membantu orang berpenghasilan rendah agar 

mendapatkan kekuatan. Organisasi-organisasi ini dapat menghubungkan 

penduduk dari lingkungan berpenghasilan rendah kepada lembaga berbasis 

masyarakat dan lembaga pemerintah. Aliansi semacam itu diharapkan untuk 

mengurangi kemiskinan dan membawa kelompok-kelompok yang terpinggirkan 

ke dalam proses politik. Pendapat serupa juga diberikan oleh Rappaport bahwa 

melibatkan penduduk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terpinggirkan 

dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi perasaan diasingkan dari budaya 

yang dominan, meningkatkan pemberdayaan psikologis, membantu individu 

mengembangkan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, dan berkontribusi 

pada pengembangan masyarakat yang beragam serta kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah setempat.  

Paul, Niehoff, dan Turnley mengidentifikasi beberapa karakteristik 

pemimpin yang mendorong pemberdayaan dalam organisasi yaitu menyampaikan 

karisma, menunjukkan perhatian yang mendalam orang, memberikan stimulasi 

intelektual, menawarkan motivasi inspiratif, dan membantu anggota staf mencapai 

tujuan yang penting bagi mereka40 

1.5.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini berfungsi sebagai 

perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan 

dengan sejumlah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. 

                                                           
40 Ibid hlm 4-15 



29 
 

 
 

Bertujuan memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan untuk menghindari 

duplikasi, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap peneliti-peneliti 

yang telah dilakukan sebelumnya. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian 

terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, 

hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Pertama, penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian ini adalah skripsi oleh Nurul Lailatur Rohmah pada tahun 2017 Jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto. Adapun skripsi tersebut berjudul “Pemberdayaan Perempuan 

Pesisir Dalam Pengelolaan Ikan Laut Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

(Studi Kasus Desa Purworejo, Bonang, Demak, Jawa Tengah)”  

 Penelitian ini mendeskripsikan pemberdayaan perempuan pesisir yang 

bekerja di ranah perikanan dalam pengelolaan ikan seperti pengeringan ikan dan 

ikan belahan serta peran perempuan pesisir dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga dan pemenuhan kebutuhan keluarga baik primer dan sekunder dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pemberdayaan perempuan pesisir sangat berpeluang dan berpotensi di sektor 

perikanan di Desa Purworejo bekerja dalam pengelolaan ikan laut seperti 

pengeringan ikan, dan ikan belahan. Adapun peran pemberdayaan perempuan 

pesisir diwujudkan dengan adanya perubahan dalam rumah tangga yaitu jumlah 
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penghasilan yang meningkat, perubahan status sosial yang lebih baik dan 

Perubahan dalam pola hidup perempuan pesisir.41 

Kedua, Skripsi Oleh Amrah Ameriyah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan pada tahun 2016 dengan 

judul “Pemberdayaan Perempuan Pada Komunitas Sosial Nelayan Binasi Di 

Desa Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah” Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui bagaimana kondisi kaum perempuan pada komunitas nelayan 

sebelum dilakukan program pemberdayaan di Desa Binasi dan seberapa baik 

program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pada kaum perempuan di desa 

Binasi. Pemberdayaan perempuan dilakukan guna meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian kaum perempuan di Desa Binasi.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, sampel dalam 

penelitian ini adalah kaum perempuan pada komunitas nelayan. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada kaum perempuan setelah 

dilakukan program pemberdayaan perempuan. Hal tersebut terlihat dari total skor 

yang diperoleh yaitu 86%, yang berarti sangat baik. Kegiatan pemberdayaan ini 

juga mampu merubah pola pikir kaum perempuan menjadi lebih mandiri dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.42    

 

                                                           
41 Rohmah, Nurul Lailatul. (2017). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Pengelolaan Ikan 

Laut Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Desa Purworejo, Bonang, Demak, 

Jawa Tengah). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto.  
42Ameriyah, Amrah. (2016). Pemberdayaan Perempuan Pada Komunitas Sosial Nelayan Binasi Di 

Desa Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah. Skripsi. Universitas Negeri Medan. 
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Ketiga Skripsi oleh Nur Arofah jurusan departemen Politik dan 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 

Tahun 2018 Berjudul “Peran Muslimat Nu Dalam Pemberdayaan Perempuan 

(Studi Kasus Muslimat Nu Desa Tuwel Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini 

bertujuan menganalisa proses pemberdayaan perempuan di Desa Tuwel, 

Kabupaten Tegal termasuk implikasi adanya pemberdayaan perempuan oleh 

Muslimat NU Desa Tuwel dalam berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial dan 

politik. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi serta wawancara melalui in-depth interview. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel 

bertumpu pada anak ranting atau masyarakat sekitar menyebutnya jamiyah atau 

majelis ta’lim. Pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya, mulai dari internalisasi nilai agama yang sudah tinggi 

sedari dini, kemampuan ekonomi hingga hubungan kerjasama dengan instansi lain 

yang memang telah berjalan dengan baik.  

Sense of agency yang berhubungan dengan power relation sudah mulai dari 

beberapa anggota, dari adanya pemberdayaan sebagian besar masih pada tataran 

pemenuhan kebutihan praktis gender. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan Muslimat Nu Desa Tuwel masih terbatas pada 

pemberdayaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan praktis gender, namun 

pemberdayaan ini mulai mengarah pada pemberdayaan strategis, dimana 
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partisipasi perempuan dalam pembangunan mulai  dilibatkan selainitu, kesadaran 

laki-laki dalam upaya gender mainstreaming semakin meningkat.43 

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka oleh 

peneliti menjelaskan tentang topik yang sama dengan fenomena maupun 

prespektif yang berbeda. Semua penelitian yang ada telah membahas mengenai 

bagaimana pemberdayaan perempuan akan tetapi belum sampai mengenai hasil 

pemberdayaan, oleh karena itu penelitian ini hendak mengisi dari kekurangan 

peneltian yang sebelumnya telah ada.  

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep yaitu peneliti menjelaskan pengertian dari konsep 

utama (pokok) yang digunakan beserta kemungkinan-kemungkinan 

operasionalisasinya 

1.6.1 Konsep utama penelitian 

1. Organisasi berbasis komunitas merupakan suatu organisasi yang dibentuk 

perseorangan maupun kelompok untuk melakukan pemberdayaan kaum lemah 

seperti perempuan dengan tujuan peningkatan aspek ekonomi, sosial maupun 

politik.   

2. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada perempuan agar 

meningkatkan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di 

masyarakat.  

                                                           
43 Arofah, Nur.  (2018). Peran Muslimat Nu dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus 

Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal. Skripsi. Universitas Diponegoro 
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3. Perempuan nelayan merupakan perempuan yang dikategorikan sebagai 

perempuan yang mencari ikan dilaut, perempuan pembudidaya, petambak 

garam, perempuan nelayan pengolah sampai pemasar hasil tangkapan.  

1.6.2 Indikator atau Fenomena Penelitian       

1. Cara kerja organisasi berbasis komunitas perempuan nelayan puspita bahari 

Desa Morodemak dalam pemberdayaan 

a. Upaya mengembangkan rasa percaya diri, kapasitas individu dan 

menghilangkan dampak dari penindasan. 

b. Upaya mengembangkan kemampuan untuk bernegosiasi dan pengaruh 

dalam pembuatan keputusan. 

c. Upaya berkerja secara bersama atau kolektif daripada secara individu atau 

kompetisi 

2 Keberhasilan pemberdayaan perempuan nelayan oleh Organisasi Puspita 

Bahari 

a. Penyelenggaraan pemberdayaan terhadap perempuan nelayan 

b. Usaha ekonomi produktif dari perempuan nelayan yang telah diberdayakan 

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif dari perempuan nelayan yang telah 

diberdayakan 

d. Bentuk organisasi/perkumpulan dari perempuan nelayan yang sudah 

diberdayakan 

e. Partisipasi perempuan yang telah diberdayakan  untuk membantu 

perempuan lain 
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3 Keberlanjutan Organisasi Puspita Bahari dalam melakukan pemberdayaan 

perempuan nelayan 

a. Internal Organisasi Puspita Bahari 

b. Eksternal Organisasi Puspita Bahari 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif 

kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut John W. Creswell merupakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.44 Penelitian deskriptif kualitatif menurut Burhan Bungin bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada 

penelitian dalam bentuk studi kasus.45 

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena mengkaji lebih dalam dan 

secara utuh sesuai dengan kondisi yang ada pada penelitian pemberdayaan 

perempuan yang dilakukan Puspita Bahari dengan fokus pada rumusan dan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan agar tercapainya keselurahan data mengenai 

bagaimana cara kerja yang dilakukan dengan keberhasilan pemberdayaan 

                                                           
44John W. Creswell. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47-48 
45 Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, hlm.  68 
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perempuan yang dicapai serta keberlanjutan dari organisasi Puspita Bahari 

tersebut. 

1.7.2 Situs Penelitian 

       Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Morodemak Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak dengan mengambil tempat penelitian di Puspita Bahari dipilih 

peneliti karena sebagai satu-satunya Organisasi Berbasis Komunitas Perempuan 

Nelayan di Kabupaten Demak yang memberdayakan perempuan nelayan di pesisir 

Kecamatan Bonang yaitu Desa Morodemak, selain itu juga mempertimbangkan 

kemudahan dan relasi peneliti. Peneliti  melakukan penelitian tanpa memanipulasi 

latar (setting) dan menyesuaikan dengan lokasi lain yang nantinya berkaitan 

dengan  pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Berbasis 

Komunitas Puspita Bahari.  

1.7.3 Subjek Penelitian  

  Moleong menjelaskan bahwa informan merupakan subjek dalam suatu 

penelitian dimana informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.46 Teknik pemilihan 

informan yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian dan bukan didasarkan pada 

strata, random, atau daerah, tapi didasarkan atas tujuan tertentu47. 

 

 

 

                                                           
46 Lexy J. Moleong. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

hlm. 132 
47 Ibid, hlm. 117. 
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      Subjek atau Informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ketua Organisasi Berbasis Komunitas Puspita Bahari  

2. Pengurus Organisasi Berbasis Komunitas Puspita Bahari (Penanggung 

Jawab Divisi) 

3. Anggota Organisasi Berbasis Komunitas Puspita Bahari (perempuan 

nelayan) 

4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Demak 

5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak 

6. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) 

Semarang 

7. Masyarakat Desa Morodemak ( Perempuan non anggota Puspita Bahari, 

Tokoh agama, Tokoh masyarakat) 

1.7.4 Jenis Data 

         Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Burhan Bungin 

menyatakan bahwa data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-

uraian, bahkan berupa cerita pendek. Berkaitan dengan hal itu maka data kualitatif 

dalam penelitian ini yaitu berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto 

serta diagram statistik yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini dapat di 

peroleh dari subjek dan objek penelitian.48 

 

                                                           
48 Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, hlm.  103-105 
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 Data kualitatif didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data seperti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis terhadap 

informan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah foto yang didapat melalui 

pemotretan / rekaman video.  Foto dapat diperoleh peneliti melalui kegiatan yang 

dilakukan saat melakukan wawancara maupun observasi langsung. Selain itu 

Penelitian kualitatif juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia 

sebagai sumber data tambahan bagi peneliti. Data statistik dapat membantu 

memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. 

1.7.5 Sumber Data 

      Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah dari mana sumber subyek 

data tersebut di peroleh peneliti.49 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

sumber data yaitu : 

1. Data primer  

 Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya atau informan yang relevan dengan masalah penelitian. Data primer 

dapat dikatakan pula sebagai data yang asli. Peneliti terlibat langsung dilapangan 

dengan bertemu informan yang sudah ditetapkan.  

2. Data Sekunder 

      Sumber data sekunder yaitu sumber data sebagai penunjang dari data primer 

yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data ini 

                                                           
49 Lexy J. Moleong. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

hlm.129 
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dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen, sumber buku, majalah ilmiah, 

literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi 

objek penelitian. 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

      Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan50. 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk dilakukan penelitin 

karena dengan mengetahui teknik tersebut peneliti akan mendapatkan data dengan 

baik.  

1. Observasi atau pengamatan  

        Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dari pemahaman tersebut, 

sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan51  

 Penelitian ini menggunakan tipe observasi partisipasi dimana observasi 

partisipasi memungkinkan peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai fenomena di lapangan. Peneliti terjun 

langsung untuk melihat fenomena yang ada di lapangan sehingga peneliti disini 

                                                           
50 Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 

224 
51 Ibid hal 118 



39 
 

 
 

berperan sebagai pelaku dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini. 

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak.52 Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek 

penelitian kondisi sesungguhnya di Organisasi Berbasis Komunitas Puspita Bahari 

dengan mengikuti berbagi kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. 

2. Wawancara 

       Peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam (in depth interview). 

Menurut Burhan wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengaan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.53 Pada penelitian 

kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan 

observasi partisipasi (Bungin Burhan, 2011:157).54 Tujuannya adalah untuk 

memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau 

situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasa sendiri.  

 Peneliti melakukan wawancara secara mendalam pada sejumlah informan 

dengan menggunakan pedoman wawancara sejumlah informan kunci namun 

peneliti juga tidak atau tanpa menggunakan pedoman wawancara ketika 

melakukan tanya jawab pada masyarakat sekitar di Desa Morodemak. 

 

                                                           
52 Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet 
53 Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, hlm.111  
54 Burhan Bungin. (2011). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 157 
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Tabel 1.2  

Data hasil wawancara dari informan penelitian 

 

No Informan Data hasil wawancara 

(1) (2) (3) 

1 Ketua Organisasi Berbasis 

Komunitas Puspita Bahari 

(Ibu Masnu’ah) 

Informasi mengenai profil organisasi, cara 

kerja Puspita Bahari, Jejaring Organisasi, 

hasil dari pemberdayaan perempuan nelayan 

dan penerimaan organisasi di masyarakat 

termasuk kaderisasi pada Puspita Bahari. 

2 Anggota Organisasi Puspita 

Bahari (Perempuan Nelayan) 

Informasi mengenai alasan bergabung, 

bentuk dukungan dari jejaring organisasi 

Puspita Bahari, hasil dan perubahan yang 

didapatkan oleh perempuan nelayan setelah 

diberdayakan. 

3 Pengurus Organisasi Puspita 

Bahari 

Informasi mengenai bentuk kegiatan dari 

divisi yang dinaungi dalam Organisasi 

Puspita Bahari. 

4 Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Dinsos P2PA) 

Kabupaten Demak Kepala Sub 

Bagian Program Ibu Isyana 

Informasi mengenai hubungan jejaring yang 

dibangun dengan Puspita Bahari dan bentuk 

dukungan dari Dinsos P2PA dengan adanya 

Puspita Bahari sebagai Organisasi Berbasis 

Komunitas. 
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(1) (2) (3) 

5 Dinas Tenaga kerja dan 

Perindustrian Kabupaten 

Demak Kepala Bidang Industri 

Pak Kusdarmawan 

Informasi mengenai hubungan jejaring yang 

dibangun dengan Puspita Bahari dan bentuk 

dukungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian dengan adanya Puspita Bahari 

sebagai Organisasi Berbasis Komunitas. 

6 Lembaga Bantuan Hukum 

APIK Semarang Koordinator 

Divisi Internal Mbak Nur 

Kasanah 

Informasi mengenai hubungan jejaring yang 

dibangun dengan Puspita Bahari dan bentuk 

dukungan dari LBH APIK sebagai lembaga 

non pemerintah dengan adanya Puspita 

Bahari sebagai Organisasi Berbasis 

Komunitas 

7 Masyarakat Desa Morodemak  

1. Tokoh Agama (Bapak 

Mujahidin) 

2. Tokoh Masyarakat (Bapak 

Nur Arif) 

3. Perempuan non anggota 

Puspita Bahari 

 

Informasi mengenai hubungan yang 

dibangun dan penerimaan mereka dengan 

adanya Puspita Bahari sebagai Organisasi 

Berbasis Komunitas dalam melakukan 

pemberdayaan perempuan nelayan serta 

keberlanjutan organisasi tersebut sampai 

sekarang dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukan. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 

2002:206).55 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

  Dokumentasi diperoleh dari observasi, wawancara yang sudah dilakukan 

serta data-data arsip maupun dokumen terkait penelitian yang untuk memperkuat 

data yang diperoleh. 

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data 

        Analisa Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapaat 

diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data diperoleh dari menelaah seluruh 

data dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, telaah dokumen, foto, dan sebagainya. Tahapan dalam 

proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif  meliputi :56  

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Dalam langkah ini peneliti menganalisis terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang akan dijadikan fokus penelitian.  

                                                           
55 Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm. 206 
56 Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta, hlm. 

245 
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Fokus penelitian tersebut masih sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti masuk dan selama di lapangan. 

2. Analisis Data di Lapangan 

Analisis data kualitatif pada tahap ini, peneliti sudah menganalisis pada saat 

pengumpulan data dan setelah selesai mengumpulkan data. Lalu pada saat 

wawancara, jika dirasa data belum terpenuhi seluruhnya maka peneliti dapat 

melakukan wawancara lagi hingga memperoleh data yang valid dengan dilakukan 

analisis data meliputi : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui 

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

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

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, 

seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.  

      Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai yaitu pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 

melakukan reduksi data. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

         Dalam penelitian, penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Bentuk penyajian 

data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang 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 ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, maupun hipotesis atau teori 

1.7.8 Kualitas Data 

       Untuk memperoleh hasil yang berkualitas peneliti menggunakan 

serangkaian proses validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 
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peneliti saat di lapangan.57 Peneliti menggunakan Teknik Triangulasi dalam 

menguji data penelitian dengan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber 

berarti membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh dengan menggunakan 

metode dan sumber perolehan data atau membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumentasi, hasil wawancara, hasil observasi, peneliti juga bisa menggunakan 

foto atau gambar, buku, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi. Dari semua hal 

tersebut pastinya mempunyai isi dan informasi yang berbeda sehingga nantinya 

akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang ada yang 

diteliti dalam penelitian ini.58 

        Triangulasi dengan sumber berarti dengan cara membandingkan dan 

mengecek kebenaran informasi yang didapat dari satu sumber dengan sumber 

yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut59:  

a. Mambandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

 

                                                           
57 ibid hlm. 117. 
58opcid hal 330 
59 Lexy J. Moleong. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

hlm.331 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

  


