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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan
Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS). Penelitian ini mengkaji pada
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, Yogyakarta mengenai
Pemberdayaan yang dilaksanakan untuk masyarakat. Pelaksanaan tersebut
digunakan untuk melihat proses dan hasil terlaksananya dari hasil penelitian di
lapangan.

Masalah utama di perkotaan maupun di pedesaan adalah adanya
pengangguran dan kemiskinan di dalamnya. Untuk menangani pengangguran di
Kabupaten Bantul, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan
kemiskinan di Kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut dipegang dan dipimpin oleh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian dilaksanakan oleh pengurus
wilayah Desa. Namun belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga perlu
adanya penelitian agar diketahui kendala yang dihadapi. Berdasarkan hal itu maka
saya tertarik untuk meneliti bagaimana proses Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Desa dalam menangani pengangguran serta bagaimana hasil dari adanya upaya
yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Bantul bagi
pengangguran dan warga kurang mampu.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, peneliti
menggunakan teknik purposive yang diguanakan untuk menentukan seseorang
menjadi informan atau tidak didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan
informan yang diwawancarai penulis membuat kriteria sehingga muncul beberapa
narasumber yang menurut peneliti sesuai dengan kriteria. Kriteria yang digunakan
peneliti adalah narasumber yang ikut P2W-KSS, pengurus dan warga dusun
tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan purposive yang dilakukan
dengan waktu penelitian mulai Juni 2015 sampai September 2015.

Hasil dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan program di lapangan
yang dilakukan oleh anggota P2W-KSS dan pengurus P2W-KSS sudah sesuai
dengan rangkaian rencana program awal yang di dalamnya yaitu tiga proses
pelaksanaan program yaitu penyuluhan, pelaksaan, evaluasi. Hasil pelaksanaan
program yaitu peningkatan pendapatan, mengurangi pengangguran, menjadi
keluarga yang sehat dan sejahtera. Peneliti melihat hasil dari berjalannya program
bahwa perlu pengoptimalkan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, P2W-KSS
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk penghindari salah persepsi yang mungkin terjadi, peneliti akan

menjelaskan arti dan maksud judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-

KSS) di Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta,

agar permasalah yang dikaji semakin jelas. Istilah-istilah yang peneliti

gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “berdaya”

yang berarti kekuatan, kemampuan, bertenaga atau mempunyai akal

(cara melihat dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu.1 Menurut

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemberdayaan berasal dari

kata “berdaya“ yang mendapat imbuhan pem-dan-an. Berdaya

mempunyai arti kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk

bertindak. Munculnya konsep pemberdayaan didasari oleh gagasan

yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya

sendiri. 2

1Tim Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm. 189.

2Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka , 1989), hlm. 188.
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Sedangkan menurut Eddy Ch. Papilaya, pemberdayaan adalah

upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong,

memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan

berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata3.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun

daya tarik sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannnya4. Jadi yang dimaksud pemberdayaan adalah

kemampuan untuk memotivasi, membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimiliki dan perupaya untuk mengembangkan potensi itu

menjadi nyata.

2. P2W-KSS di Dusun Pandes

Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS) adalah usaha pemerintah dalam

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi dalam

program terpadu P2W-KSS selama ini, tertuang dalam proyek dina

atau isntansi yang menangani pembangunan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsi masing-masing, serta peran aktif dari Tim Penggerak

3 Zubaidi,”Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik”, (Jakarta: Kencana, 2013),
hlm. 46.

4 Aprillia Theresia, “Pembangunan Berbasis Masyrakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi,
Pemerhati Pengembangan Masyarakat”,(Surakarta :Alfabeta, 2014), hlm. 94.
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PKK.5 P2W-KSS salah satu program pemberdayaan desa yang

dipantau oleh PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di kabupaten

Bantul dimana salah satu desa yang dikembangkan tersebut adalah

Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Pengertian P2W-KSS dalam buku pedoman umum yaitu :

program untuk memberdayakan perempuan atau wanita yang

menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara

terkoordinasi dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga yang tergolong berpendidikan, berketrampilan

dan berpenghasilan serta berstatus kesehatan rendah dan yang masih

tergolong rawan sosial ekonominya. Keluarga sejahtera adalah

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang syah,

mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak,

bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan

masyarakat dan lingkungan.6

Jadi P2W-KSS yang dimaksud di Dusun Pandes tersebut

adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber

daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk

mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan

5 Pedoman umum P2W-KSS Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul,
2013. hlm. 1 tidak diterbitkan

6Ibid. hlm. 2
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bahagia untuk pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai

penggeraknya.7

3. Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Dusun Pandes merupakan salah satu desa yang secara

administratif masuk dalam Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Dusun Pandes sendiri terkenal dengan adanya berbagai potensi yang

dimiliki masyarakatnya. Salah satu yang menjadikan desa ini cukup

dikenal banyak orang karena desa tersebut sudah menjadi contoh desa

maju se-Nusantara.

Dari penjelasan istilah-istilah diatas, maka maksud dari judul

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peranan Wanita

Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) di Dusun Pandes,

Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta,” yaitu sebuah penelitian

tentang pemberdayaan masyarakat melalui peranan wanita yang

dilakukan oleh warga proyek P2W-KSS terhadap masyarakat Dusun

Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul.

B. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia yang dari tahun ketahun menjadi masalah

paling besar dan rumit bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan

melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan. Badan Pusat

Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin

di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau sekitar 11,25%. Kepala BPS

7 Buku notulen P2W-KSS, disampaikan pada pengenalan program P2W-KSS di Aula
Balai Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.hlm 1. 2013
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Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta

orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013

sebesar 28,60 juta orang. Penduduk miskin di daerah perdesaan turun 14,37%

pada September 2013 menjadi 14,17% pada Maret 2014.8

Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan

berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi. Sehingga

seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi

lebih tinggi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut

kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan yang

memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang

kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok

masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, bukan untuk

menekan dan mendesak mereka pada posisi ketergantungan9.

Kemiskinan sendiri muncul karena ada beberapa faktor. Faktor yang

pertama kemiskinan didalam masyarakat muncul terkait budaya yang hidup

dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan ini kemiskinan sering dikaitkan

dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat atau dengan bahasa yang

lebih populer kemiskinan identik dengan rajin atau tidaknya seorang dalam

bekerja atau mengolah sumber alam yang tersedia. Faktor yang kedua,

kemiskinan disebabkan akibat adanya ketidakadilan dalam permilikan faktor

8Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia”, No.
06/01/Th. XVII, 2 Juli 2014, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_01 juli 2014.pdf

9 Suyanto, Bangong, “Perangkap kemiskinan :Problem dan Strategi Pengentasannya
Dalam Pembangunan Desa”, (Yogyakarta: Aditya Media,1996), hlm. 7.
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produksi dalam masyarakat. Kepemilikan tanah yang tidak merata dalam satu

masyarakat pedesaan akan menimbulkan kemiskinan di masyarakat itu. Hal

ini menyebabkan terbaginya dua kelompok masyarakat pedesaan, kelompok

pemilik tanah yang mendominasi terhadap kelompok yang tidak memliki

tanah baik segi ekonomi maupun politik.10 Selain dua faktor tersebut

kemiskinan dapat juga disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, tingkat

pendidikan yang rendah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.11

Adapun dampak kemiskinan diantaranya: Pengangguran karena

pendidikan dan keterampilan sulit diraih oleh masyarakat, kriminalitas terjadi

akibat kesulitan mencari nafkah sehingga orang lupa diri dan mencari jalan

cepat tanpa memperdulikan halal dan haram, putusnya anak sekolah

dikarenakan biaya pendidikan yang mahal dan orangtua tidak mampu

membiayai anaknya, kesehatan sulit didapat karena kurangnya pemenuhan

gizi.12

Penanggulangan kemiskinan ditangani Pemerintah dengan beberapa

program diantaranya Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD),

Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P2MD), Profil Desa, Pemberian

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Bulan Bakti Gotong Royong

(BBGRN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Peningkatan Peranan

10 Loekman Soetrisno, “Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan” ( Yogyakarta :
Penerbit Kanisius 1997 ), hlm. 16.

11 Indra  Maipita, Penyebab dan Dampak Kemiskinan ,www.waspada.co.id diakses pada
tanggal 4 Februari 2015 pukul 13.15.

12 https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/,diakses pada
tanggal 4 Februari 2015, pukul 13.52.
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Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS), dan masih banyak sekali

program-program yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan di Indonesia.13 Dari data di atas banyak program pengentasan

kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indonesia. Namun, realitas

kemiskinan yang diukur berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin

masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan

kemiskinan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan strategi

dan upaya yang lebih tepat dalam menangani masalah kemiskinan untuk

mewujudkan masyarakat yang berdaya.

Salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan adalah dengan

pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada di masyarakat bertujuan agar mereka

bisa mandiri dan sejahtera. Sebagai upaya konkritnya adalah melalui

pelatihan  dan berbagai usaha dengan memanfaatkan potensi dan peluang

yang ada untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Hal inilah yang

dilakukan oleh salah satu organisasi yang bernama proyek Peningkatan Peran

Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS). Proyek Peningkatan Peran

Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) merupakan sebuah proyek

yang mewadahi para wanita yang notabene dikatakan tidak mempunyai

pekerjaan tetap dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota P2W-

KSS umumnya dan keluarga pada khususnya.

Perempuan atau para ibu adalah kelompok yang paling merasa

menderita ketika dalam kondisi miskin. Misalnya, ketika anak sedang sakit

13 Wawancara dengan Bapak Somat, Pegawai Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD), di Bantul, tanggal 1 Mei 2015 pikul 10:00 WIB
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dan lapar maka orang pertama yang merasakan beban ini adalah perempuan.

Selain itu perempuan juga kelompok yang paling di repotkan ketika harga

BBM naik, karena berimbas pada semua kebutuhan rumah tangga. Kondisi

lain masalah diskriminasi upah pekerja atau buruh perempuan sering

mendapatkan upah kerja yang lebih rendah di banding laki-laki.

Meningkatnya kasus tentang pembunuhan anak, penjualan bayi,

kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian dapat di

saksikan dan didengar melalui media massa elektronik dan digital. Kondisi

seperti ini menunjukan bahwa faktor ekonomi menjadi cikal bakal lahirnya

kriminalitas. Dalam hal ini perempuan menjadi korban dan pelampiasan

amarah. Beban kemiskinan yang ada sangat dirasakan oleh kelompok

perempuan. Tidak bisa di bayangkan bagaimana kondisi para generasi

penerus bangsa yang dilahirkan oleh perempuan dengan kondisi beban

ekonomi yang memprihatinkan. Oleh sebab itu, kaum perempuan memiliki

arti kritis  terhadap penghapusan kemiskinan ditingkat nasional.

Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)

ini berdiri pada tanggal 4 September tahun 2013. Pada awalnya kemunculan

P2W-KSS sendiri digagas oleh kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

(PMD) Kabupaten Bantul. Program tersebut terstruktur yang dimana sektor I

di Propinsi  itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM),

kemudian turun kesektor II Kabupaten yang salah satunya terdapat kabupaten

Bantul  yang bernama Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). PMD

tersebut turun ke sektor-sektor bawahnya yaitu kecamatan dan padukuhan.



9

PMD mempunyai banyak program salah satunya yaitu proyek P2W-KSS ini

bertempat di Dusun Pandes Panggungharjo, Sewon, Bantul.14

Pada awal September 2013 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) kabupaten Bantul memeberikan pengenalan tentang program

Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) kepada

ibu-ibu calon warga binaan di Desa Panggungharjo. Untuk pelaksanaan

program terpadu P2W-KSS, yang diantaranya :15

1. Penyuluhan pertanian, pemanfaatan dalam lahan pekarangan

dengan aneka usaha tani.

2. Penyelenggaraan taman gizi.

3. Program CDMK

4. Peningkatan ketrampilan perempuan untuk menambah pendapatan

keluarga.

5. Peningkatan peranan dan fungsi perempuan di bidang

kesejahteraan sosial.

6. Peningkatan ketrampilan perempuan di bidang industri kecil atau

industri rumah tangga/kewiraswastaan.

Berdasarkan buku daftar warga peserta proyek P2W-KSS ini terus

berkembang, terbukti dengan semakin banyaknya warga desa Pandes yang

masuk ke anggota P2W-KSS dan berdasarkan buku catatan perkiraan

14 Wawancara dengan Ibu Maryana, Pegawai PNPM Yogya, di Yogyakarta, tanggal 29
April 2015.

15 Buku notulen P2W-KSS. hlm 1. 2013
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perkembangan ekonomi warga peserta proyek P2W-KSS penghasilan

mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat.16

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh

tentang proses-proses pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh

Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) di

Dusun Pandes dalam upaya meningkatkan pereokonomian masyarakat.

Alasannya karena P2W-KSS merupakan salah satu organisasi yang

melakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai usaha yang mulai

dari mengikuti kelompok CMDK budidaya jamur, toko klontong, membuat

snack lokal, pembuatan telur asin, hingga stimulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS di

Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ?

2. Bagaimanakah hasil pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS di

Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul terhadap masyarakat ?

16 Buku catatan pemikiran perkembangan ekonomi proyek P2W-KSS. Panggungharjo,
Sewon, Bantul. 2014
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D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS di

Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

2. Mengkaji hasil pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS terhadap

masyarakat di Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul,

Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis

dan praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan keilmuan untuk Jurusan Pengembangan Masyarakat

Islam khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui

P2W-KSS.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Untuk pengurus Desa Panggungharjo dapat mengembangkan

program P2W-KSS dan memakmurkan anggotanya.

b. Sebagai bahan pemikiran bagi instansi terkait seperti Depag,

Dinsos, juga dinas lainnya dalam mengembangkan potensi

daerah lain.

c. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi yang berminat

dalam masalah pemberdayaan masyarakat.
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d. Sebagai salah satu acuhan dalam melaksanakan penelitian

sejenis dengan penelitian ini bagi para peneliti atau lembaga

penelitian.

F. Kajian Pustaka

1. Himmatul Aliyah yang berjudul Peran Industri Mebel Terhadap

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi kasus di Desa

Tegalsambi, Tahunan, Jepara) dalam skripsi ini menggunakan penelitian

deskripsi kualitatif, membahas tentang proses dan peran industry mebel

terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui

pemberian pengetahuan dan pelatihan ketrampilan pengolahan bahan baku

sampai ke finishing.17 Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi peneliti

sama-sama menggunakan penetitian deskripsi kualitatif dan sama-sama

meneliti proses pemberdayaan. Sedangkan perbedaan sekripsi ini dengan

sekripsi peneliti pada skripsi Himmatul Aliyah yang berjudul Peran

Industri Mebel Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Masyarakat (Studi kasus di Desa Tegalsambi, Tahunan, Jepara) dengan

skripsi peneliti yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) di

Dusun Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta adalah

terdapat pada peran peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan

17 Himmatul Aliyah, “Peran Industri Mebel Terhadap Peningkatan Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat di Desa Tegalsambi, Tahunan, Jepara” (Skripsi tidak diterbitkan: UIN
Sunan Kalijaga , 2014).
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hasil pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS terhadap masyarakat di

Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

2. Jumariyah yang berjudul Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Melalui Koperasi Wanita krido Mulyo di Dusun Joho penelitian ini

memaparkan tentang strategi pemberdayaan ekonomi dalam bidang

perempuan melalui koprasi dengan cara memberikan permodalan dengan

menganut sistem tanggung jawab renteng, pelatihan komputer, pelatihan

kewirausahaan, pelatihan memasak dan pelatihan wartawan.18 Persamaan

antara skripsi ini dan skripsi peneliti sama-sama meneliti dalam bidang

perempuan dan perbedaan dari skripsi ini dan skripsi peneliti adalah

terdapat pada strategi pemberdayaan dan skripsi peneliti membahas

tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS di Dusun

Pandes, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

3. Nurhayati yang berjudul Strategi Pemberdayaan Perempuuan oleh Pusat

Studi Wanita di Yogyakarta (Studi Kasus PSG UII, PSW UGM dan PSTF

UKDW) pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (fiel

reseach) dan kajian pustaka (library rseach). Dalam penelitian ini

membahas tentang strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh

tiga lembaga yang konsen terhadap perempuan. Lembaga tersebut ialah

Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Wanita

Universitas Gajah Mada, Pusat Studi Teologi Feminis Universitas Kristen

18 Jumariyah, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Koperasi Wanita
krido Mulyo di Dusun Joho” ( Skripsi tidak diterbitkan: UIN Sunan Kalijaga, 2011).
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Duta Wacana. Walau sama-sama berobyek perempuan namun, pebedaan

skripsi tersebut dengan peneliti ini adalah wilayah yang ditujukan. Skripsi

tersebut meneliti lembaga dan peneliti ini menujukan kepada

masyarakat.19

4. Skripsi Kurniawan Pamujiharso yang berjudul, Pemberdayaan Ekonomi

Produktif Wanita Muslim, membahas tentang upaya, proses dan strategi

pemberdayaan yang ada di Koperasi Wanita Rukun Makmur Sentosa di

Dusun Kedung Pring, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten

Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini memaparkan program-program yang

dilakukan oleh Koperasi Rukun Makmur Sentosa untuk meningkatkan

kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu anggota

koprasi dan pemberdayaan religiusitas.20 Perbedaan dari skripsi ini dengan

skripsi peneliti adalah terfokus pada program koperasi dan skripsi peneliti

terfokus pada program peningkatan peran wanita. Persamaannya terdapat

pada peningkatan kesejahteraan melalui wanita.

5. Skripsi Siti Rahmatul yang berjudul Peran Perempuan Di Ruang Publik

(Studi Kasus Pegawai Nengeri Sipil di Dusun Blaburan Rw 10, Desa

Blingo, Kecamatan Nglawur, Magelang). Penelitian ini mengkaji tentang

bagaimana perempuan mampu berperan dalam sektor publik yaitu sebagai

19Nurhayati,” Strategi Pemberdayaan Perempuuan oleh Pusat Studi Wanita di
Yogyakarta, (Studi Kasus PSG UII, PSW UGM dan PSTF UKDW) (Skripsi tidak diterbitkan: UIN
Sunan Kalijaga, 2009).

20 Kurniawan Pamujiharso,” Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita Muslim. (Studi
Kasus Koperasi Wanita Sentosa Makmur di Dusun Kedung Pring, Kelurahan Wonolelo,
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta),skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga, 2003).
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Pegawai Negeri Sipil di Dusun Blaburan Rw 10 Desa Blingo Ngelawur

Magelang. Penelitian ini memiliki fokus pada peran perempuan sebagai

Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keluarga

sangat berpengaruh dalam memaksimalkan peran perempuan dalam sektor

publik. Selain itu peran utama perempuan dalam keluarga masih dapat

berjalan maksimal meskipun dalam sektor publik pun perempuan-

perempuan tersebut berkiprah. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif.21

G. Kerangka Teori

1.Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim pemberdayaan

adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara

transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan

kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan

meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.22 Sedangkan menurut

Eddy Ch.Papilaya yang dikutip oleh Zubaidi bahwa pemberdayaan adalah

upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong,

memotivasi, membangkitkan kesadaran seseorang akan potensi yang

21 Siti rahmatul,”Peran Perempuan Diruang Publik, (Studi Kasus Pegawai Nengeri Sipil
di Dusun Blaburan Rw 10, Desa Blingo, Kecamatan Nglawur, Magelang)(Yogyakarta: UIN
Sunankalijaga, 2010).

22Azis Muslim, Metodologi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.
3.
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dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan

nyata.23

Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Dimana

sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok yang lemah didalam

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah

kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada

keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya.24

Dari beberapa pengertian menurut beberapa tokoh diatas dapat

disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya serangkaian kegiatan

yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang lemah di dalam

masyarakat sehingga menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan baik

melalui motivasi, dorongan, dan peningkatan pengetahuan, serta menggali

kemampuan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan

23 Zubaidi, “Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik”, hlm 42.

24 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2010) , hlm. 60.
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merupakan upaya untuk membangun potensi, memberi motivasi,

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya

untuk mengembangkannya. 25

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi

yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi,

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk

mengembangkan potensi yang ada seperti Pertama, pemberdayaan

merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing pribadi

mengambil tindakan atas  nama diri mereka sendiri dan kemudian

mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal.

Kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang

merupakan usaha yang terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara

berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna

mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat didalam

individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan

transformasi social. Ketiga, pemberdayaan dapat dilihat dari setiap

manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Sehingga pemberdayan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun

potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimiliki serta upaya untuk membangkitkan.

25 Moelijarto, “Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT”,(Jakarta:
CSIS,1996), hlm. 140.
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c. Modal dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah usaha yang memiliki tujuan,

mayoritas tujuan yang banyak dilakukan oleh para pekerja sosial

merupakan pemberdayaan yang diarahkan dalam peningkatan ekonomi.

Dalam proses pemberdayaan ada beberapa modal yang harus dimiliki

sebagai penguat serta pendukung pemberdayaan agar proses ini dapat

menggiring pada peningkatan keberdayaan masyarakat yaitu sebagai

berikut : 26

1) Modal fisik (phisical capital)

Adalah fasilitas atau aset yag digunakan sebagai salah satu alat

pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau aktivitas dalam

rangka pencapaian tujuan (pemberdayaan masyarakat) seperti gedung,

jalan , alat-alat, mesin dan sebagainya.

2) Modal Manusia (human capital)

Adalah aset yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

aktivitas tertentu.

3) Modal Sosial (sosial capital)

Artinya suatu norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh

masyarakat yang dapat dipahami bersama oleh masyarakat yag dapat

memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, dalam rangka tercapainya

tujuan bersama untuk menciptakan nilai.

26 Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat” , Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol.12:1 (Juni: 2011) hlm.18



19

4) Kemampuan pelaku pemberdayaan

Yaitu adanya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pemberdaya yang

diharapkan dapat membantu memberdayakan masyarakat tersebut. Dengan

kata lain adanya seorang yang mau merubah keadaan dimasyarakat , bisa

masyarakat itu sendiri(stakeholders) atau pekerja sosial.

d. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk

pengembangan diri dan kemandirian . Proses merupakan sebuah rangkaian

dari awal kejadian dimulai hingga akhir. Dalam memberdayakan

masyarakat sejatinya memerlukan waktu yang tidak singkat , ada bererapa

tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan. Secara konseptual

menurut Sarawati, seperti yang dikutip Alfitri dalam bukunya, proses

pemberdayaan setidaknya mencakup enam hal berikut : 27

1. Learning by doing , yaitu adanya proses belajar dan langsung diterapkan

secara continue. Dalam penelitian ini penulis menemukan data dilapangan

bahwa anggota warga binaan melalui tahapan proses belajar yang biasa

dilakukan dari penyuluhan-penyuluhan dan pemberian pelatihan.

Dilakukan  di balai desa atau pojok benteng dan mengikuti diklat untuk

pelatihan ketrampilan. Dengan diikuti anggota warga binaan itu sendiri

yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Ilmu yang sudah diperoleh warga

binaan diterapkan pada pola hidup.

27 Alfitri, Community Development Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2011. hlm. 23-24.
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2. Self development and coordination, yaitu adanya proses untuk

mengembangkan diri dan berkoordinasi dengan pihak luar secara lebih

luas. Mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai

pengelolahan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi

hidup. Berbagai cara yang salah satunya berkoordinasi dengan berbagai

daerah sesuai dengan cita-cita dan harapan.

3. Self selection, yaitu mampu memilih dan menilai secara mandiri dalam

menentukan langkah kedepan. Peneliti menemukan teori self selection

pada anggota warga binaan P2W-KSS dengan menentukan langkah

mereka sendiri untuk maju dengan adanya ketrampilan yang di peroleh.

Ketrampilan adalah salah satu investasi bagi masing-masing individu

untuk menghadapi kehidupan didepannya.

4. Self decisim, yaitu proses adanya kepercayaan diri dalam memutuskan

sesuatu secara mandiri. Dengan adanya program da nada yang

mengkoordinir program tersebut, maka warga binaan menjadi semakin

percaya diri karena mendapat support dari berbagai kalangan pemerintah.

Setelah adanya pendampingan dan di katakana sudah mampu maka, warga

binaan  menjalankan program secra mandiri. Teori self decisim ditemukan

penulis dilapangan.

Unsur tersebut merupakan pembiasan untuk berdaya sebagai penguat

dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkelanjutan, yang

nantinya semakin lama semakin kuat dan akan terjadi proses yang mengalir

dengan sendirinya.
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Dalam teorinya, Jim Ife mengatakan bahwa dalam proses

pemberdayaan perlu adanya kesadaran seseorang terhadap apa yang sedang

terjadi di luar, karena hal tersebut sama pentingnya dengan kesadaran diri.

Seseorang dituntut untuk menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain.

Sehingga dalam proses pemberdayaan perlu dilakukannya proses

penyadaran melalui sebuah percakapan yang bisa mempengaruhi

masyarakat. Dengan proses penyadaran tersebut maka masyarakat akan

mulai berfikir dan sadar bahwa program pemberdayaan yang ditawarkan itu

penting untuk mereka. 28

Menurut teorinya Freire yang terdapat pada bukunya Aziz Muslim

bahwa proses penyadaran dalam pengembangan masyarakat merupakan

rangkaian yang diperlukan pada proses penyadaran masyarakat adalah

membantu masyarakat dalam menemukan kebutuhannya.29

Pengertian pemberdayaan menurut teorinya Parson dalam bukunya

Aziz Muslim adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk

berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.30 Jadi, pemberdayaan

menekankan bahwa masyarakat memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan

orang lain yang menjadi perhatiannya. Pada proses pemberdayaan salah satu

28Jim Ife dan Frank Tesoriero,“Community Development Alternatif Pengembangan
Masyarakat di Era Globalisasi”,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 622.

29Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”,(Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2008), hlm:14

30 ibid, hlm. 59.
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unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah

partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta

dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu,

strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah

penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran

masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.31

e. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto yang dikutip Edi Suharto, pelaksanaan proses dan

pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan

pendekatan yang disingkat 5 P yaitu :32

1. Pemungkinan

Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk

berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan

sesuatu yang menghambat dari diri masyarakat tersebut.

2. Penguatan

Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan

kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi

kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri

dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian

masyarakat.

31Suisyanto, Sriharini dkk,”Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial”,(Yogyakarta: J-
PMI, 2005), hlm. 71.

32 Alfitri, Community Development Teori dan Aplikasi, hlm. 26-27.
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3. Perlindungan

Yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok

yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan

mencegah terjadinyaa penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat

terhadap kelompok yang lemah.

4. Penyokongan

Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan

tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan

kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak

merasa terpinggirkan.

5. Pemeliharaan

Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan

distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang

individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap

aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan

sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.
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2. Tinjauan tentang Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera
(P2W-KSS)

a. Peran wanita
Secara bahasa menurut KBBI peran artinya tindakan yang

di lakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.33 Berdasarkan skripsi

milik Siti Rohmatul tentang peran gender terdapat 3 jenis peran

gender, yaitu :

1. Peran produktif (peran dalam sector publik) adalah peran yang

dilakukan wanita berhubungan dengan pekerjaan yang

menghasilkan barang dan jasa baik untuk di konsumsi maupun

diperdagangkan.

2. Peran domestik  yaitu peran yang berkaitan dengan pemeliharaan

sumber daya manusia yang di anggap sudah menjadi kodrat

perempuan seperti mengurus anak dan rumah tangga.

3. Peran sosial merupakan peran yang di jalankan sebagai wujud

partisipasi dalam kegiatan masyarakat.34

Peran wanita sebagai agen pemberdayaan memiliki arti bahwa wanita

memiliki kedudukan dalam suatu pola tertentu, yaitu pola pemberdayaan.

Kedudukan sebagai agen pemberdayaan ini memungkinkan perempuan

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat sehingga

masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru.

33 http://kbbi.web.id/pegang” di akses pada tanggal 31 mei 2015, pukul 00:10
34 Skripsi Siti Rohmatul, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Tahun 2010 dengan judul “Peran Perempuan Di Ruang Publik (Studi Kasus
Pegawai Negeri Sipil Di Dusun Blabur Rw 10, Desa Blingo, Kecamatan Ngelawur Magelang)”.
Tidak di terbitkan
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Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero peran pekerja masyarakat dapat

digolongkan menjadi empat macam yaitu:35Pertama, peran memfasilitasi

(facilitative roles) yaitu dimana hal ini berkaitan dengan stimulan dan

penunjang dalam pengembangan masyarakat sehingga memeperlancar

proses dan mempercepat aksi. Kedua, peran mendidik (educational roles)

dalam peran ini pekerja masyarakat berperan aktif dalam menata agenda

rencana dan program yang terarah yang menghasilkan ketrampilan, dan

pengetahuan sehingga nantinya dapat diajarkan kepada masyarakat. Ketiga,

peran representasi (representasional roles) istilah peran ini digunakan untuk

seseorang pekerja masyarakat yang dalam berinteraksi dengan pihak luar

demi kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, peran tehnik

(technical roles) pekerja masyarakat disini memiliki tekhnik atau

ketrampilan khusus dalam bidang tertentu yang dimana keahliannya itu

digunakan untuk mengembangkan masyarakat misalnya, dalam pengaturan

uang, manajemen, penelitian, penggunaan komputer semuanya dibutuhkan

peran tehnik.

b. Keluarga sehat

Sehat adalah baik seluruh badan serta baian-bagiannya (bebas dari

sakit). Sedangkan keluarga adalah orang seisi rumah (sanak saudara, sanak

kerabat, anak dan bini).36 Kesehatan berkaitan erat dengan kemampuan fisik

manusia. Kesehatan adalah kekuatan utama yang dibutuhkan. Oleh karena

35 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development Alternatif Pengembangan
Masyarakat di Era Globalisasi, hlm.556-613.

36 http://kbbi.web.id/pegang” ibid
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itu pemberdayaan berupa pendidikan akan pentingnya kesehatan sangatlah

penting dilakukan. Beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu

diperlukan:37

1. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan

masyarakat, dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan

lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal.

2. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga dan

masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik,

mental dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan

kematian.

Adapun tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia

memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan supaya

tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan

fisik, mental dan sosial, dan yang lebih penting adalah menjadi manusia

yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Jadi P2W-KSS ialah

peningkatan tindakan yang dilakukan oleh wanita menuju keluarga yang

baik seluruh badan serta bagian-bagiannya serta aman sentosa dan makmur,

selamat (terlepas dari selaga ancaman gangguan).

37 http://stikeshaklismg.ac.id/pentinya-pendidikan-kesehatan/ diakses pada 23 Juni 2015
pukul 12 :00
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3. Indikator Hasil Pemberdayaan

Hasil pemberdayaan dapat dinilai secara kuantitatif dan kualitatif.

Kuantitatif dimungkinkan karena hasil-hasil yang dicapai dapat dijelaskan

dalam hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan penilaian kualitatif indikatornya

adalah sebagai berikut : 38

a. Adanya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan bermakna

demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat

akan ikut bertanggung jawab akan hasil pemberdayaan.

b. Kemandirian Masyarakat

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah

meningkatnya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi

tidak mampu dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain memandirikan masyarakat. Selain itu

dalam penilaian keberhasilan upaya pemberdayaan juga dapat didasarkan

pada efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Efektifitas adalah seberapa jauh pelaksanaan pemberdayaan dapat mencapai

hasil dan tujuan yang diharapkan.39 Efisiensi menunjukkan kepada usaha

38Hani Yuliawai,“ Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gendong Wanita dipasar Beringharjo
oleh yayasan Annisa Swasti” Jurnal Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Populis, Vol 5
2007 ), hlm. 120-121.

39T Sumar Nugroho, “Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial” (Yogyakarta: Harindita
1987 ), hlm. 60.
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atau pengeluaran yang dipergunakan untuk memperoleh hasil dan tujuan

pemberdayaan.

Secara kuantitatif, indikator keberdayaan jika dikaitkan dengan aspek

ekonomi seperti yang dijelaskan Tulus dalam bukunya, maka suatu

masyarakat bisa dikatakan berdaya jika terjadi perubahan dan peningkatan

sebagai berikut: 40

a. Terciptanya peluang pekerjaan atau usaha baru dan berkurangnya

jumlah pengangguran.

b. Meningkatnya pendapatan baik individu maupun kelompok.

c. Peningkatan mengakses tekhnologi pasar yang lebih besar.

d. Berkurangnya jumlah masyarakat atau penduduk yang miskin.

Dari beberapa indikator diatas maka peneliti akan mengukur tingkat

keberhasilan dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat dari tingkat

keberdayaan dalam aspek perubahan kemampuan atau kekuasaan serta

perubahan ekonomi.

Masyarakat yang berdaya dan sadar pada akhirnya akan mampu

memperbaiki kualitas hidupnya. Perbaikan kualitas hidup masyarakat

ditentukan oleh mereka sendiri. Dalam kutipan QS. Ar-Ra’d ayat 11 yang

berbunyi : 41

40Tulus T.H Tambunan,”Perekonomian Indonesia”Kajian Teorits dan Analisis
Empiris”,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.128-131.

41Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 250.
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ِبَقْوماهللاأَراَدَوإَذاِبَأْنُفِسِھْمَماُیَغیُِّرْواَحتَّىِبَقْوٍمَماُیَغیُِّرَالاهللاإنَّ
َواٍلِمْنُدْوِنِھِمْنَلھْمَوَماَلُھَمَردََّفَالاُسْوًءا

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri
mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya;
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Makna ayat diatas mengandung arti bahwa Allah tidak akan

mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mengubah

nasibnya. Ayat ini mengandung makna bahwa perbaikan hidup muncul dari

inisiatif masyarakat sendiri.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon,

Bantul. Penelitian ini berada dekat dengan tempat tinggal peneliti. Peneliti

tertarik dengan kelompok ini karena sebagai tempat Pemberdayaan

Masyarakat melalui P2W-KSS dengan petimbangan Dusun Pandes

merupakan pelopor di Kabupaten Bantul. Selain itu Dusun Pandes telah

terbukti mampu melakukan berbagai usaha tersebut dan menjadi inspirasi

desa-desa yang ada di sekitarnya untuk melakukan usaha pemberdayaan

serta mampu merubah keadaan perekonomian penduduk Dusun pandes

menjadi lebih baik. Waktu penelitian ini dilakukan bulan Juni-Septempber

2015.
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2. Subjek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau narasumber yaitu orang

yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam

penelitian.42 Adapun subyek penelitian ini adalah Ibu Purwanti sebagai

istri Pak Dukuh Pandes yaitu Bapak Setyo Raharjo yang menjabat sebagai

ketua program P2W-KSS dilanjutkan ke Ibu Atih Nuryati selaku sekretaris

P2W-KSS, Ibu Diyah Sumiyatu selaku bendahara P2W-KSS , Ibu

Bogiyem selaku anggota program P2W-KSS, Ibu Umi Hariah selaku

penasehat tentang P2W-KSS tingkat Desa Panggungharjo, sampai pada

Ibu Ninik Subiyanti salah satu warga Dusun Pandes. Sehingga dari

beberapa subyek penelitian tersebut,  maka peneliti mendapatkan data-data

penting yang dibutuhkan. Obyek penelitian merupakan pokok bahasan

dalam penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah proses

pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan dari program P2W-

KSS

3. Teknik Penarikan Informan

Cara memperoleh informan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan tehnik purposive sampling. Jadi, tehnik purposive sampling

ini digunakan untuk menentukan seseorang menjadi sampel atau tidaknya

didasarkan pada tujuan tertentu.43 Untuk menentukan sampel yang

42Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Bandung: Rosda,
2006), hlm. 132.

43Sukardi, “Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetisi dan Praktiknya”, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2013). 9.
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diwawancarai terkait dengan data dilapangan penulis membuat beberapa

kriteria sehingga dari kriteria tersebut muncul beberapa narasumber yang

menurut peneliti sesuai dengan kriteria.

Kriteria tersebut adalah warga asli Dusun Pandes yang tidak

mengikuti program P2W-KSS, struktur kepengurusan program P2W-KSS

dan anggota P2W-KSS. Dari kriteria tersebut yang menurut peneiliti

sesuai dengan kriteria yaitu Ibu Purwanti sebagai istri Pak Dukuh Pandes

yaitu Bapak Setyo Raharjo yang menjabat sebagai ketua program P2W-

KSS dilanjutkan ke Ibu Atih Nuryati selaku sekretaris P2W-KSS, Ibu

Diyah Sumiyatu selaku bendahara P2W-KSS, Ibu Bogiyem selaku

anggota program P2W-KSS, Ibu Umi Hariah selaku penasehat tentang

P2W-KSS tingkat Desa Panggungharjo, sampai pada Ibu Ninik Subiyanti

salah satu warga Dusun Pandes.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang diambil dalam

penelitian ini adalah pendekatan diskriptif  kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi

objek penelitian yaitu cara dan hasil pemberdayaan masyarakat melalui

P2W-KSS, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu

ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi,
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ataupun fenomena tertentu.44 Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data mengenai cara dan hasil pemberdayaan masyarakat

P2W-KSS yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang dari segi situasi

kondisi, karakter, dan apa yang terjadi saat ini di Dusun Pandes khususnya

kelompok P2W-KSS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif metode yang

biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan

dokumen, penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku

individu atau sekelompok orang.45

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

tekhnik wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan

diajukan, keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan yang diwawancarai agar

jangan sampai berdusta.46 Dengan demikian, peneliti melakukan

wawancara dengan beberapa orang yang berhubungan dengan objek

44Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan
Ilmu Sosial Lainnya”, (Jakarta:  Kencana,  2007), hlm. 68.

45Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, hlm. 5.

46Basrowi, Suwandi,”Memahami Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
hlm. 130.
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penelitian yaitu manajer, ketua program P2W-KSS, sekretaris, pengurus

lainnya dan anggota. Sedangkan teknik observasi adalah perhatian yang

terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Teknik observasi dalam

penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipan. Sehingga

dalam proses penelitian ini. Peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai

pengamat independen peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya

dapat membuat kesimpulan.47 Observasi dilakukan dengan cara

mengamati, mencatat dan menyimpulkan kegiatan yang ada di Dusun

Pandes seperti pertemuan kelompok dan rapat pengurus.

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi

lebih banyak digunakan sebagai data pelengkap bagi data primer yang

diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.48 Kegiatan

dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen, arsip dan

foto yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data.49 Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh

Lexy J. Moleong bahwa analisis data kualitatif adalah proses analisis yang

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses

47Ibid, hlm. 106.
48Basrowi, Suwandi,”Memahami Penelitian Kualitatif, hlm. 158.
49Lexy J. Moleong,”Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, Hlm. 280.



34

analisis data pada penelitian kualitatif telah dimulai sejak masa

pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data dilakukan.

Secara visual model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman

adalah reduksi data atau proses pemilihan yang muncul dari catatan

lapangan bagian data mana yang dikode, dan meringkas bagian cerita apa

yang sedang berkembang, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi.50

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data

interaktif yaitu mereduksi data yaitu menggolongkan atau mengkode data,

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan, serta menarik kesimpulan, yang perlu kita perhatikan bahwa

bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif .

7. Teknik Validitas Data

Penelitian ini supaya tidak diragukan kebenarannya. Maka, perlu

dilakukannya pemakaian metode triangulasi sebagai alat untuk bisa

mengetahui keabsahan penelitian ini. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data itu.51

50Ibid, Hlm. 244.
51Lexy J. Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, hlm. 330.
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Oleh sebab itu, triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi

sumber yaitu mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data,

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia secara berbeda-

beda, artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih meyakinkan

kebenaranya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.52

Dalam pelaksanaan penelitian ini, upaya untuk memastikan

kevaliditasan data telah dilakukan oleh penulis meskipun belum berjalan

maksimal. Diantara upaya tersebut ialah dengan menanyakan kembali

beberapa hal yang memerlukan kroscek dari pihak lainya seperti kelompok

usaha, pinjam modal, mekanisme program dan lai-lain. Mekanisme

administrative ini dihimpun informasinya dari pengurus kelompok, namun

penulis tetap menanyakan kembali kepada anggota yang menjadi informan

untuk mengecek kebenaran dan keterbukaan dari informan itu sendiri.

Selain itu dalam beberapa kesempatan wawancara penulis menanyakan hal

yang sama kepada informan yang berbeda. Jadi, untuk mendapatkan data

yang sama, peneliti menggunakan sumber data yang tersedia secara

berbeda-beda, misalnya data yang didapat dari satu sumber dicocokkan

kepada sumber-sumber lain. Apabila terjadi kesamaan, maka data tersebut

dapat dipercaya.

52Sutopo,”Metedologi Penelitian Kualitatif Dasar teori dan terapannya dalam
pengelitian”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006) hlm. 93-98.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah paara pembaca dalam memahami skripsi ini

perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang ditulis dalam setiap

baba. Setiap bab memiliki bahasan tertentu, sehingga pembahas dalam

skripai ini dapat terangkai secara sistematis. Secara garis besar skripsi ini

menjadi 4 (empat) bab, didalamnya terdapat sub-sub seperti berikut :

Bab I : Pendahuluan, yaitu mengenai pembahasan mengenai penegasan

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta

sistematika pembahasan.

Bab II : Letak geografis, keadaan penduduk yang dilihat dari jenis:

kelamin, usia, agama, mata pencaharian, dan sejarah, tujuan, kebijakan,

struktur kepengurusan yang ada pada P2W-KSS di Dusun Pandes.

Bab III: Uraian hasil penelitian disajikan dalam bab ini, berisi

pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2W-KSS yang

berada di dusun Pandes. Isi dari bahasan bab ini jawaban dari rumusan

masalah yang disampaikan pada bab sebelumnya, secara garis besar

pembahasan dalam bab III ini berisi tentang proses pemberdayaan

masyarakat melalui P2W-KSS. Dan menjelaskan tentang bagaimana hasil

pemberdayaan Masyarakat di Dusun Pandes, Panggung Harjo, Sewon,

Bantul, Yogyakarta.

Bab IV : Bab ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-saran yang membangun.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan melalui data-data di lapangan mengenai

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera

(P2W-KSS), maka dapat ditarik kesimpulan dengan teori serta menguraikan pokok-

pokok yang terdapat pada rumusan masalah yang ada pada penelitian sebagai berikut:

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat

Sejahtera (P2W-KSS) dalam Proses Pemberdayaannya Melalui Tiga Tahapan Yaitu

Meliputi;

Pertama adalah tahap penyuluhan, proses penyuluhan P2W-KSS kepada masyarakat

desa jimbung adalah meliputi ajakan dan pemberian penyuluhan.

Kedua adalah tahap pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program yang

dilakukan oleh P2W-KSS adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan tata

cara pemanfaatan lahan pekarangan/pertanian, penyelenggaraan taman gizi  dan

bebudidaya jamur kepada masyarakat Dusun Pandes khususnya, dan juga masyarakat

umum.

Ketiga adalah tahap evaluasi, tahap evaluasi dilaksanakan setelah seluruh program

P2W-KSS berjalan, dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program P2W-

KSS yang dilakukan oleh masyarakat adalah evaluasi dalam bentuk introspeksi

setelah  terlaksananya program dan perencanaan program lanjutan.
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2. Hasil Pemberdayaan masyarakat melalui Program Peningkatan Peran Wanita

Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) adalah :

Pertama, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan sehari-

hari mereka tercukupi.

Kedua, mengurangi pengangguran yang ada sehingga pemerintah berhasil dalam

pengurangan angka pengangguran.

Ketiga, mengingkatkan masyarakat yang sehat dan sejahtera sebagai bentuk tujuan

pemberdayaan.

B. Saran-Saran

Setelah mencermati hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Program

Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) dengan kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat, Dusun Pandes, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon,

Kabupaten Bantul. Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah sebagai berikut ;

Pertama, dalam proses penyadaran yang dilakukan oleh Peningkatan Peran Wanita

Keluarga Sehat Sejahtera yang menggunakan ajakan dan pemberian penyuluhan-

penyuluhan sudah cukup bagus namun perlu digiatkan lagi mengingat jumlah anggota

P2W-KSS yang mencakup berbagai ragam watak. Hal itu bertujuan agar lebih banyak

lagi orang yang tertarik untuk mengikuti program P2W-KSS. Selain itu, P2W-KSS juga

hendaknya memberikan solusi bagi para anggota baru yang ingin berkarya terutama

masalah permodalan.

Kedua, pada tahapan pelaksanaan program, hendaknya P2W-KSS melakukannya secara

rutin dan berkala sehingga perkembangan para warga binaan bisa terjalan dengan baik.
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Ketiga, adanya evaluasi yang dilakukan oleh pengurus bersama dengan anggota P2W-

KSS tidak lengkap kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah sebaiknya

lebih rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak sehingga

ketika mereka mempunyai permasalahan bisa terpecahkan.

Keempat, melihat hasil yang cukup menjanjikan ini dan semakin berkembangnya P2W-

KSS di Dusun Pandes, ini menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan misalnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menjadikan program ini sebagai ikon Kabupaten

Bantul.
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LAMPIRAN

1. Pemanfaatan lahan pekarangan dan pertaniah



2. CDMK

3. Ketrampilan perempuan



4. Penyuluhan-penyuluhan





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ada ajakan dari tokoh ke warga binaan untuk berpartisipasi dalam program ?

2. Tanggal berapa desa P2W-KSS dicanangkan?

3. Apakah ada kesadaran diri warga binaan untuk pengembangan P2W-KSS?

4. Bagaimana partisipasi warga binaan dalam pengembangan program ?

5. Bagaimana partisipasi warga binaan dalam tahap perencanaan, pelaksaan,

pengembangan ?

6. Apakah ada warga binaan yang berbentuk tenaga ?

7. Apakah ada partisipasi warga binaan yang berbentuk pikiran?

8. Bagaimana proses-proses pendanaan dalam membuat fasilitas desa wisata ?

9. Bagaimana partisipasi anggota dalam pengembangan program P2W-KSS?

10. Fasilitas apa saja yang diterima masyarakat jika masuk kedalam anggota P2W-KSS?

11. Berapa jumlah anggota P2W-KSS di Dusun Pandes ?

12. Apakah jumlah anggota dari tahun-ketahun mengalami kenaikan ?

13. Apa manfaat dengan mengikuti program P2W-KSS ?

Pertanyaan wawancara untuk pengurus P2W-KSS :

1. Apa Visi dan Misi P2W-KSS, atau tujuan ?

2. Program tersebut seperti apa ?

3. Apa saja kegiatan yang terdapat di P2W-KSS Pandes ?

4. Bagaimana upaya peningkatan P2W-KSS ?

5. Apa saja hambatan yang di hadapi dalam menjalankan program P2W-KSS ?

6. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Dusun Pandes melalui P2W-KSS ?

7. Berapa jumlah anggota yang mengikuti program P2W-KSS ?



8. Adakah program regenerasi oleh P2W-KSS untuk Dusun Pandes ?

9. Bisa dikatakan berhasil tidak program tersebut ?

10. Apa yang memotivasi ibu-ibu dalam kegiatan pemberdayaan tersebut ?

11. Upaya seperti apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan peran wanita ?

12. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut ?

13. Apa manfaat masyarakat dengan adanya P2W-KSS?

14. Apakah ada kesadaran diri masyarakat untuk pengembangan dusun Pandes?

15. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap program P2W-KSS?

16. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam ide mulai tahap perencanaan, pelaksaan,

pengembangan ?

Pertanyaan wawancara untuk masyarakat Dusun Pandes :

1. Kegiatan apa yang dilakukan dalam P2W-KSS ?

2. Adakah manfaat yang dirasakan ?

3. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh agen pemberdayaan dalam mengingkatkan

peranan wanita ?

4. Adakah perubahan yang dirasakan terkait peningkatan kesejahteraan terutama bagi

wanita ?

5. Adakah bantuan yang didapat ?

6. Apa manfaat masyarakat dengan adanya program P2W-KSS?

7. Apa tanggapan anda dengan adanya program P2W-KSS tersebut ?
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