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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Kajian Gender 

a. Pengertian Gender 

Gender adalah sebuah kata kuno yang diberi makna baru. 

(Nunuk. P. Muniarti , 2004 : 78) dalam perkembangannya, gender 

menjadi sebuah ideologi. Gender sebagai istilah yang dianggap baru 

pada prinsipnya adalah proses membahasakan atau memberi simbol 

terhadap perilaku dan fenomena yang sesungguhnya telah lama ada 

dan berlaku dalam kehidupan manusia. Gender adalah pembedaan 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada faktor 

biologis dan jenis kelamin (seks) sebagai kodrat Tuhan yang secara 

permanen memang berbeda (Rasyidah, 2008 : 9). Seks diyakini 

sebagai biologi tubuh, sedangkan gender lebih mengacu pada asumsi 

dan praktik budaya yang mengatur konstruksi sosial laki-laki, 

perempuan dan relasisosial antara keduanya. Gender merupakan 

pembedaan antara bentuk nyata dan jenis kelamin yang diberikan, 

sehingga membentuk kategori umum yaitu maskulin dan feminim 

(Supartinah, 2010: 7). 

Menurut Umar (dalam Remiswal, 2013 : 12), pada garis 

besarnya teori gender dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu nature 

dan nurture. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender 
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dibangun. Dalam aliran nature bahwa perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan bersifat kodrati. Sedangkan aliran nurture menyatakan 

bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak 

ditentukan oleh faktor biologis, melainkan konstruksi masyarakat.  

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun 

budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial antara 

laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan itu dikenal 

sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan 

sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-

sifat diatas dpat dipertukarkan dari waktu ke waktu (Handayani dan 

Sugiharti, 2008: 5). Namun, konstruksi sosial yang ada dalam 

masyarakatlah yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk 

yang lemah, bergantung pada laki-laki, halus, dan sebagainya. Wacana 

tersebut disosialosasikan dalam berbagai medium dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga terlihat seakan-akan wacana tersebut merupakan 

cermin dari adanya realitas bahwa perempuan memang lemah dan 

sebagainya. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian gender adalah perbedaan 

perlakuan terhadap laki-laki dan wanita berdasar konstruksi sosial, 

yaitu perbedaan yang bukan karena kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, 

melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan itu 

sendiri melalui proses sosial-budaya yang panjang 
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b. Ketidakadilan dan Diskriminasi Perempuan 

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses 

marginalisasi atau pemiskinan kaum perempuan (Handayani dan 

Sugiharti, 2008 : 15).Marginalisasi perempuan berarti menempatkan 

atau menggeserkaum perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan 

lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga 

tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya, perempuan selalu 

dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin (Nunuk P. 

Muniarti, 2004: 20).Ketidakadilan dan diskriminasi perempuan 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya dan hukum. Dalam 

masyarakat terdapat budaya yang cenderung male chauvinistic, 

dimana kalum laki-laki menganngap diri dan dianggap sebagai 

makhluk yang kuat dan superior. Budaya male chauvinistic itu 

diperkokoh dengan ideologi misoginis (sikap benci terhadap 

perempuan) dan ideologi patriarkhi. Dalam isi hukum, budaya hukum, 

serta proses dan pembuatan dan penegakan hukum yang dibuat oleh 

negara, seringkali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat 

hukum tidak respon terhadapkebutuhan masing-masing jenis kelamin 

(gender blind) dan tidak memahami kebutuhan speifik perempuan. 

Ketidakadilan dan diskriminasi perempuan dalam masyarakat 

disebabkan oleh banyak faktor. Pada awalnya disebabkan oleh 

stereotype (pandangan) yang cenderung merendahkan posisi kaum 

perempuan, seperti bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional 
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daripada nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain 

di dalam rumah, dan sebagainya. Selain itu, diskriminasi kaum 

perempuan diperparah dengan kondisi kultural masyarakat Indonesia 

khususnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menganggap 

perempuan adalah konco wingking. Kata tersebut mengandung arti 

bahwa posisi perempuan memang ditempatkan di belakang. Istilah 

konco wingking tersebut dimaknai dalam arti yang lebih konotatif. 

Sekalipun secara denotatif juga kebetulan berarti sama (Widyatama, 

2006 : 152). Ada empat persoalan yang menimbulkan stereotype 

terhadap perempuan ; 

Pertama, melalui subordinasi, Di masyarakat, umumnya pria 

distereotipkan sebagai pemimpin, sedangkan perempuan menjadi 

pihak yang dipimpin (Widyatama, 2006 : 150).Dalam prakteknya, 

kaum perempuan harus tunduk kepada kaum laki-laki. Pemimpin 

(imam) hanya menjadi monopoli kaum laki-laki, sedangkan 

perempuan hanya boleh menjadi yang dipimpin (ma’mum). 

Perempuan boleh menjadi pemimpin hanya terbatas pada kaumnya 

saja, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan utama kaum laki-

laki, misalnya dharma wanita, PKK, dan sebagainya. 

Kedua, perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diposisikan 

dipinggir. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya 

ditempatkan sebagai seksi konsumsi atau penerima tamu saja. Dalam 
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rumah tangga, perempuan adalah konco wingkingyang berfungsi 

sebagai 3M (masak, macak/ berdandan, manak/ beranak) 

Ketiga, stereotype yang mengatakan bahwa kaum perempuan 

berada dalam posisi yang lemah menyebabkan kaum perempuan 

sering menjadi sasaran tindak kekerasan (violence) oleh kaum laki-

laki. Dalam masyarakat, bentuk kekerasan itu mulai dari digoda, 

dilecehkan, dipukul, dicerai, sampai diperkosa. 

Keempat, akibat ketidakadilan gender itu, kaum perempuan harus 

menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada 

yang dipikul kaum laki-laki. Saat ini perempuan sudah banyak yang 

bekerja disektor publik yang bermakna produktif. Akan tetapi fakta 

empiris mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan disektor 

publik tersebut tidak menghilangkan beban tugasnya di wilayah 

domestik (Sunardi, 2008: 68). 

Manifestasi ketidakadilan gender jika dirumuskan dalam sektor 

kehidupan membuat perempuan terkungkung dalam stereotype yang 

diletakkan pada dirinya untuk tidak keluar dari peran domestiknya. 

Stereotype ini akan berimplikasi pada ketabuan dalam berbagai hal. 

Hal yang paling terlihat adalah ketabuan untuk dapat berpendidikan 

tinggi karena masa depan mereka telah dibatasi oleh stereotype. 

Dengan demikian bisa dipahami bahwa terbentuknya perbedaan 

gender yang berakibat pada munculnya ketidakadilan gender tersebut 

dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialosasikan, 
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diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, budaya, melalui ajaran 

agama, bahkan oleh negara. Melalui proses yang panjang tersebut 

akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat 

biologis dan tidak bisa diubah lagi. 

2. Gerakan Kesetaraan Gender 

Masyarakat Indonesia sangat paham sekali tentang cerita Kartini 

yang hidup di masa pra-kemerdekaan. Gadis Jepara yang mempertanyakan 

kedudukannya sebagai perempuan melalui korespondensi dengan keluarga 

Abendanon. Kegelisahannya tentang pembedaan perlakuan kaum laki-laki 

dan perempuan, kultur budaya patriarkhi yang menomorduakan 

perempuan dan kegelisahan lain seputar emansipasi wanita dan masalah 

sosial ia ceritakan dengan detail pada Abendanon (Sadli, 2010 : 225). 

Selalu ada kisah heroik dibalik label penomorduaan perempuan 

disetiap zamannya. Perempuan tidak pernah berhenti mencoba keluar dari 

batas-batas keterkungkungannya. Di setiap zaman selalu ada cerita 

perempuan melawan kultur dan mitos yang meminggirkannya (Muniarti, 

2004 : 45). Perlawanan tersebut dilakukan bukan karena perempuan 

hendak melawan kodratnya. Perempuan yang berusaha keluar dari mitos-

mitos penomorduaan kelasnya sebenarnya sedang memperjuangkan dua 

hal; Pertama, haknya sebagai manusia yang bebas sekaligus sebagai 

perempuan. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat 

pekerjaan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk 

meraih cita-cita. Hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi negara ini tanpa 
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ada pembedaan jenis kelamin. Kedua, perempuan yang memperjuangkan 

kedudukannya adalah perempuan yang sedang mengukuhkan eksistensi 

sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki (Djoharwinarlien, 

2012 : 33) 

Kesetaraan gender  berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti 

politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keamanan 

nasional, serta menikmati hasil pembangunan tersebut. kesetaraan gender 

juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan baik terhadap 

laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, kesetaraan gender dapat 

dikatakan sebagai persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan. 

Adapun gerakan kesetaraaan gender yang dipelopori oleh para feminisme 

yaitu: Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis dan 

Feminisme Sosialis. 

Feminisme dapat diartikan sebagai kumpulan pemikiran, pendirian, 

dan aksi yang diawali dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap 

ketidakadilan, penindasan, serta diskriminasi terhadap kaum perempuan, 

serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala 

bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Ada beberapa gerakan feminisme 

yang berkembang, seperti; 
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1) Feminisme Liberal 

Feminisme Liberal muncul pada masa pertengahan abad ke-18. 

Feminisme liberal dilatarbelakangi oleh kondisi kaum perempuan 

pada masa kapitalisme industrial. Dimulai dari tulisan-tulisan Marry 

Wollstonecraft (1759-1799), yang banyak menulis tentang posisi 

ekonomi dan sosial perempuan Eropa yang tidak menguntungkan. 

Terutama perempuan-perempuan kelas menengah. Ketika kekuatan 

kapitalisme industrial mulai mendorong pekerjaan produktif bergerak 

dari yang sediakala dikerjakan dirumah menjadi diparik, maka sejak 

saat itu, sebagai akibatnya kalangan perempuan mulai ditinggalkan. 

Perempuan mulai dirumahkan. Akibatnya, lahir pula konstruksi bahwa 

perempuan adalah makhluk tidak produktif. Perempuan ibarat burung 

dalam sangkar (Nugroho, 2012 : 19 ) 

Feminisme Liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan 

dari peran Gender yang opresif. Yaitu dari peran-peran yang 

digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat 

yang lebih rendah atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi 

perempuan baik didalam akademi, forum, maupun pasar. Mereka 

menekankan bahwa masyarakat patriarkal mencampuradukkan seks 

dan gender, dan menganggap hanya pekerjaan-pekerjaanyang 

dihubungkan dengan kepribadian feminie yang layak untuk 

perempuan. 
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2) Feminisme Radikal 

Feminisme Radikal adalah mereka yang skeptis dan tidak percaya 

bahwa upaya reformasi sistem hukum maupun sosial yang diupayakan 

kaum feminis liberal telah menjawab dan menyelesaikan opresi 

terhadap perempuan. Ada sesuatu yang lebih fundamental bagi 

mereka. Yakni sistem Seks dan sistem Gender yang berakar pada 

Seksusalitas (Nugroho, 2012 : 21). 

Menurut Ahson Jaggar dan Paula Rothenberg, klain tersebut dapat 

diinterpretasi bermakna sebagai berikut (Tong, 2006 : 69) : 

1. Bahwa perempuan secara historis, kelompok teropresi yang 

pertama. 

2. Bahwa opresi terhadap perempuan adalah paling menyebar, dan 

ada di dalam hampir setiap masyarakat yang diketahui. 

3. Bahwa opresi terhadap perempuan adalah yang terdalam, yang 

berarti bahwa opresi ini merupakan bentuk opresi yang paling 

sulit dihapuskan, dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan 

sosial yang lain, misalnya dengan menghapus masyarakat kelas. 

4. Bahwa opresi terhadap kaum perempuan memberikan model 

konseptual untuk memahami bentuk opresi yang lain. 

Penindasan menurut faham feminisme radikal semuanya berawal dari 

dominasi atas seksualitas perempuan yang ditemui di ranah privat. 

Oleh sebab itu, kaum feminis radikal mempunyai slogan personal is 
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political. Yang artinya penindasan yang terjadi di ruang privat sama 

artinya dengan penindasan yang terjadi di ruang publik. 

3) Feminisme Marxis 

Marxisme dan sosialisme berdiri dalam posisi yang berbeda. 

namun, ketika pemikiran masing-masing coba ditarik dalam perspektif 

feminisme akhirnya demarkasi tersebut menjadi sangat tipis atau 

bahkan kabur. Marx menolak teori dan kesepahaman mengenai nalar 

dan rasionalitas manusia. Manusia didefinisikan melalui karyanya, 

lewat produktifitasannya (Garvey, 2010: 207) 

Rosemarie Putnam Tong dalam Feminisme Tought (2006) 

menjelaskan bahwa Feminisme Marxis menganggap sumber opresi 

terhadap perempuan adalah pembagian kelas didalam masyarakat. 

sementara itu, Feminisme Sosialis banyak membicarakan kapitalis 

sebagai sumbernya. Namun, keduanya memiliki satu benang merah 

yaitu opresi itu berasal dari struktur politik, sosial, dan ekonomi. 

3. Perempuan dalam Analisis Sosiologi Gender 

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat tidak luput 

dari masalah gender. Masalah yang menjadi polemik dalam kehidupan 

bermasyarakat. Ada konstruksi budaya yang kuat yang megatakan bahwa 

perempuan harus bekerja di sektor domestik (rumah tangga), dan laki-laki 

bekerja di sektor publik. Dua pandangan ini kemudian mengerucut  pada 

pemahaman bahwa perempuan memiliki sifat-sifat naluriah yang lembut, 

keibuan, ramah, sopan, penurut,dan lain-lain. Sedangkan laki-laki 
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memiliki sifat keras kepala, kasar, egois, bijaksana, dan lain-lain. Hal ini 

tentunya menjadikan stereotip bagi kedudukan perempuan dan membuat 

ruang gerak perempuan semakin dibatasi. Analisis perempuan sering 

dibahas dalam konsep gender. 

Selain konsep seks, secara universal dikenal konsep gender. 

Konsep yang selama ini disalah artikan oleh pihak-pihak tertentu. Adanya 

kesalahpahaman ini karena kurangnya pemahaman mengenai konsep 

gender. Pemahaman yang hanya selintas tentunya akan menimbulkan 

kesalahan dalam penerapan selanjutnya.  

Pemahaman konsep gender, bahwa sifat yang melekan pada kaum 

laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan. Implikasinya adalah bahwa 

perempuan dapat memiliki sifat laki-laki, begitu pula sebaliknya, laki-laki 

bisa memiliki sifat perempuan. Dapat disaksikan saat ini, pekerjaan yang 

biasanya dilakukan oleh perempuan dikerjakan pula oleh laki-laki. 

Misalnya laki-laki menjadi pegawai salon dan koki di restaurant. 

Sedangkan perempuan bekerja sebagai tukang becak, satpam, dan 

kondektur.  

Meskipun telah diamini oleh banyak pakar bahwa praktik gender 

adalah konstruksi sosial dan budaya, banyak orang masih memaksa 

memasukkanya sebagai sesuatu hal yang kodrati. Seperti misalnya laki-

laki musti mencari nafkah dan perempuan tinggal sebagai ibu rumah 

tangga. Sebagian orang enggan mengakuinya sebagai hasil konstruksi 

(Nugroho, 2012 : 16) . Di dalam kajian sosiologi, hal ini menjadi masalah 
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sosial yang meresahkan masyarakat. Sosiologi gender merupakan ilmu 

kajian sosiologi yang membahas kedudukan dan pemahaman konsep 

gender dalam kehidupan bermasyarakat.  

4. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat 

a. Pengertian Partisipasi   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah 

perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Depdiknas, 2005: 

831). Partisipasi merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan keterlibatan warga komunitas dengan lingkungannya. 

Menurut Davis dan Newstrom (1993) bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada 

tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya 

( Remiswal, 2013 : 29). 

Menurut Deshler dan Shock disebutkan bahwa secara garis 

besar terdapat tiga tipe partisipasi: 

1) Partisipasi Teknis  

Adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian 

masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pelaksanaan 

kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah 

taktik untuk melihat masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis 

dalam konteks pembangunan masyarakat. 
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2) Partisipasi Asli/Politis  

Keterlibatan masyarakatdi dalam proses perubahan dengan 

melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, 

ekonomis, ilmiah, dan ideologi secara bersamaan. Pengembangan 

partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol 

lebih bersar terhadap situasi melalui peningkatan kemamppuan 

masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan ekonomi. 

3) Partisipasi Semu 

Yaitu partisipasi politis yang digunakan orang luar atau 

kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingan sendiri 

sedangkan masyarakat hanya obyek. 

Sedangkan Cohen dan Uphoff (1979) membedakan empat 

jenis partisipasi, yaitu pertama, parisispasi dalam pengambilan 

keputusan. Kedua partisipasi dalam pelaksanan, ketiga partisipasi 

dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat partisipasi dalam 

evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan 

bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang 

terintegrasi secara potensial (Keith Davis dan John W. Newstrom, 

1985: 179). 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk 

menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut 
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kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut 

menentukan arah dan orientasi pembangunan.  

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari 

rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam tahap 

pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai 

unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus 

atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha (1982) dan 

Cohen dan Uphoff (1979), ruang lingkup partisipasi dalam 

pelaksanaan suatu program meliputi; pertama, menggerakkan 

sumber daya dan dana. Kedua kegiatan administrasi dan 

koordinasi dan ketiga penjabaran program.  

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi 

ini idak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan 

program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu 

program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, 

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar 

persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah 

sesuai target yang telah ditetapkan.  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat 

dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan 
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program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan program terlah sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. 

b. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif 

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi 

perubahan yang terjadi. Peningkatan partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social 

empowerment) secara aktif, berorientasi pada pencapaian hasil 

pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan 

(Adisasmita, 2006: 17) 

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 2002: 25),Partisipasi 

dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1) Partisipasi pikiran 

2) Partisipasi tenaga 

3) Partisipasi tenaga dan pikiran 

4) Partisipasi keahlian 

5) Partisipasi barang 

6) Partisipasi uang 
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Sedangkan dalamnya, Talizidhuhu Ndraha (1897: 26) 

menggolongkan pastisipasi  menjadi beberapa jenis, antara lain: 

a) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi 

b) Partisipasi dalam memberi tanggapan dan saran terhadap 

informasi yang diterima 

c) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 

d) Partisipasi dalam menerima pembangunan 

5. Analisis Gender 

Analisis gender merupakan kerangka kerja yang dipergunakan 

untuk mempertimbangkan dampak dari suatu kegiatan, aktivitas atau 

program pembangunan yang mungkin terjadi pada pria dan wanita, serta 

hubungan ekonomi sosial diantara mereka (Argyo: 35) selain itu, analisis 

gender juga merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mencatat 

kelaziman atau tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan di dalam 

kegiatan sistem produksi dan pembinaan sumber daya manusia dalam 

berbagai unit sosial, budaya, dan ekonomi, dimulai dari keluarga sebagai 

unit terkecil sampai berbagai unit kelompok atau organisasi dalam 

masyarakat. analisis gender merupakan sistim analisis terhadap 

ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender. Baik laki-laki 

atau perempuan dapat menjadi korban dari ketidakadilan adalah wanita, 

maka seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat perjuangan kaum 

wanita (Argyo: 35) 
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a. Teknik Analisis Gender Model Havard 

Teknik  analisis ini sering disebut sebagai Gender Framework 

Analysis (GFA), yaitu analisis yang digunakan untuk melihat suatu 

profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam 

proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen 

dan interlasi satu sama lain, yaitu: profil aktivitas, profil akses, dan 

profil kontrol (Trisakti, 2008: 160 ). 

Teknik analisis ini dirancang  sebagai landasan untuk melihat suatu 

profil gender dari suatu kelompok sosial. Kerangka ini sangat luwes 

(mudah diadaptasikan) dan tersusun atas tiga elemen pokok yaitu: 

1) Profil aktivitas berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa 

mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan masyarakat) yang 

memuat daftar tugas perempuan dan laki-laki (laki-laki 

melakukan apa?, perempuan melakukan apa?, sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan menurut umur , 

etnis,kelas sosial tertentu, dimana dan kapan tugas-tugas tersebut 

dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu produktif, 

reproduktif/ rumah tangga, dan sosial-politik-keagamaan.  

2) Profil Akses (siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya 

produktif termasuk sumber daya alam seperti tanah, hutan, 

peralatan, pekerja kapital atau kredit, pendidikan atau pelatihan), 

yang memuat daftar pertanyaan  perempuan mempunyai/ bisa 

memperoleh sumberdaya apa? Lelaki menikmati apa? 
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3) Profil kontrol (perempuan mengambil keputusan atau mengontrol 

sumberdaya apa? Lelaki penentu sumberdaya apa? Sumberdaya 

di sini adalah sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan 

tugas-tugas tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari melakukan 

aktivitas. Sumberdaya dapat berupa: materi (bernilai ekonomis, 

politis, sosial dan waktu),  akses terhadap sumberdaya dan 

manfaat, kontrol atas sumberdaya dan manfaat dikelompokkan 

menurut gender, faktor-faktor yang berpengaruh menyangkut hal-

hal yang mengakibatkan pada adanya pembagian kerja, adanya 

profil akses  dan kontrol suatu masyarakat tersebut. 

6. Teori yang Relevan  

a. Teori Feminisme Liberal 

Gerakan feminisme didasari pada ketidakadilan yang didapatkan 

oleh kaum perempuan. Gerakan feminisme adalah sebuah gerakan 

yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakadilan dan penindasan yang 

terjadi pada kaum perempuan. Namun gerakan feminisme tidak selalu 

memperjuangkan soal perempuan saja, karena gerakan ini bertujuan 

mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem 

yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. 

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa 

kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality) berakar pada 

rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik. 

Kerangka kerja feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan 
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masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama 

bagi setiap individu, termasuk didalamnya kesempatan dan hak kaum 

perempuan (Mansour Fakih, 2006 :8). 

Kaum liberal beranggapan ketika kaum perempuan dalam keadaan 

tertinggal atau terbelakang, disebabkan karena faktor kaum peremuan 

sendiri yang tidak sanggup bersaing dan kemudian dicari 

penyebabnya padasifat tradisional yang ada pada mereka. Bagi kaum 

liberal, sesungguhnya pembangunan dan  modernisasi, teknologi 

maupun sistem ekonomi memberikan peluang yang luas bagi 

semuanya, tetapi memang hanya yang modern, kreatif, rasional dan 

efisienlah yang akan mampu memanfaatkan kesempatan itu (Mansour 

Fakih, 2008 : 149). 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat keterbelakangan aktivitas 

perempuan selain karena faktor pendidikan yang rendah yang 

menyebabkan mereka bersikap kurang irasional, juga karena 

perempuan tidak mendapatkan kesempatan dalam mengekspresikan 

kemampuan mereka. Rebana Salsabila merupakan sebuah grup rebana 

yang mewadahi aktivitas dan kreatifitas perempuan sehingga mereka 

tidak hanya beraktivitas di sektor domestik melainkan di sektor publik. 

Sehingga dengan demikian perempuan di Desa Jatingarang bisa lebih 

Berdaya. 
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b. Teori Fungsionalisme-Struktural 

Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas 

bagian  yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik 

sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus 

mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni. Konflik di dalam 

masyarakat dilihat tidak fungsional maka status quo harus 

dipertahankan (Mansour Fakih, 2008: 31). Hal ini dimaksudkan agar 

sistim sosial yang ada dalam masyarakat bisa seimbang dan selaras. 

Menurut teori fungsional-struktural, masyarakat sebagai sistem 

memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, dimana masing-

masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan 

kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat baik 

masyarakat modern maupun primitif (Zamroni, 1992: 25) 

Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan 

organ-organ tubuh. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap 

dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan 

masyarakat. setiap lembaga sosial mempunyai fungsinya masing-

masing dan dalam hubungan antara satu dengan lainnya (Soerjono 

Soekanto, 1984: 10) 

Seperti misalnya kita gunakan sebuah organisasi universitas 

sebagai contoh, untuk mencapai tujuan dari sebuah universitas itu 

harus memiliki sumber-sumber dana yang diperlukan. Universitas 

tersebut juga harus memiliki sumber dana yang memadahi, personalia 
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yang cakap, dan fasilitas penunjang untuk melaksanakan program 

pendidikan. Universitas juga harus membuat keputusan mengenai cara 

penggunaan dana, fasilitas, dan personalnya untuk mencapai tujuan 

(Lauer, H. Robert, 1993 : 109). 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisa fungsi 

atau peran Rebana Salsabila dalam menggerakkan aktivitas 

perempuan di Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan, Kabupaten 

Purworejo. Dengan adanya Rebana Salsabila perempuan di desa 

Jatingarang dapat lebih berekspresi. Rebana Salsabila juga 

menggerakkan aktivitas perempuan lain seperti PKK, dll sehingga 

peran perempuan di Desa Jatingarang bisa terbih terangkat dan 

perempuan Desa Jatingarang lebih berdaya. 

 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dalam analisis penelitian ini, digunakan acuan penelitian yang relevan 

antara lain sebagai berikut ini: 

Penelitian sejenis pernah diakukan. Penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini yang pertama dilakukan oleh Putri Astini (2009) dalam 

skripsinya yang berjudul Peran PKK Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan Melalui Kegiatan Home Industri Di Dusun Kaliwaru, 

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Isi 

penelitian tersebut menggambarkan tentang bagaimana PKK 

menggerakkan perempuan, khususnya dalam sektor perkonomian melalui 
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kegiatan home industri di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung kidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian, beliau juga menyoroti 

bagaimana keterbelakangan perempuan karena berbagai faktor baik 

konstruksi sosial maupaun budaya. Selain itu, beliau juga menyoroti faktor 

pendukung dan penghambat PKK dalam memberdayakan ekonomi 

perempuan melalui kegiatan home industri. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian-

penelitian diatas adalah sama-sama memfokuskan tentang pengangkatan 

derajat perempuan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat pemberdayaan 

dengan latar belakangketerbelakangan perempuan yang tersubordinasi 

dengan laki-laki. tentang peran perempuan.  

C. KERANGKA BERFIKIR 

Sistim patriarkhis yang telah menjadi budaya di hampir seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia membuat kaum laki-laki mempunyai dominasi di 

berbagai sektor kehidupan. Sistem patriarkhi mengakibatkan terdapatnya 

pendikotomian nilai dan peran gender yang merupakan gambaran dari 

konstruksi sosial antara hubungan laki-laki dan perempuan. Dikotomi yang 

muncul dalam masyarakat mengakibatkan ketidakadilan pembagian peran 

yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Peran publik dianggapnya 

sesuatu yang dianggap peran laki-laki dan peran domestik (rumah tangga) 

adalah peran yang harus ditanggung oleh kaum perempuan. Hal ini terus-

menerus disosialisasikan, diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya 

sehingga terciptalah konstruksi budaya yang seolah-olah menjadi kodrat 
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bahwa perempuan itu harus di sektor domestik dan sektor publik menjadi 

monopoli laki-laki. 

Kondisi perempuan yang terbelakang tersebut membuat perempuan 

tergerak untuk menuntut haknya sebagai manusia agar sejajar dengan laki-

laki. Gerakan ini dititikberatkan agar perempuan memperoleh hak dan 

kesempatan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti 

politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keamanan, serta 

dapat menikmatihasil dari pembangunan tersebut. Gerakan kesetaraan Gender 

juga menuntutadanya penghapusan diskrimainasi terhadap semua jenis 

kelamin. Gerakan kesetaraan gender bertujuan agar tercipta persamaan hak 

dan derajat bagi kaum perempuan yang selama ini terkungkung oleh sistim 

yang ada.  

Mewujudkan masyarakat berkesetaraan Gender tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan sistim budaya yang 

merugikan kaum perempuan sudah terntancap sangat kuat dan berakar. Walau 

gerakan kesetaraan gender telah disuarakan diberbagai tempat di dunia, 

namun rasa keadilan gender dirasa belum merata bahkan belum tertanam tak 

terkecuali di Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.  

Kaum perempuan di Desa Jatingarang belum sepenuhnya terbebasdari 

budaya patriarkhi. Kesadaran akan kesetaraan gender di Desa Jatingarang 

masih sangat minim. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa 

Jatingarang tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi termasuk 

juga kaum perempuan. Akibatnya, aktivitas yang dilakukan oleh kaum 
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perempuan desa Jatingarang hanya berkutat di sektor domestik saja. Hanya 

segelintir perempuan saja yang merambah sektor publik itupun juga 

jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Matinya wadah aktivitas perempuan 

juga memperparah kondisi tersebut. PKK, Dharma wanita, tak lagi berfungsi 

sebagaimana mestinya. Tak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong 

perempuan untuk lebih aktif di sektor publik. 

Rebana Salsabila dibentuk sebagai wadah berkreasi bagi kaum perempuan 

di Desa Jatingarang. Semenjak adanya Rebana Salsabila, kegiatan perempuan 

di Desa menjadi lebih hidup. Mereka yang tadinya hanya bekerja sebagai ibu 

rumah tangga, kini mempunyai wadah untuk beraktifitas dan berkreatifitas. 

Tak sampai disitu saja, Rebana Salsabila juga menjadi tonggak kegiatan 

perempuan yang lain. Kegiatan Rebana Salsabila tak hanya berkutat menabuh 

rebana saja, Grup Rebana Salsabila juga menginspirasi kegiatan lain yang 

telah lama ditinggalkan seperti PKK, Arisan, Dan lain-lain. 

Sistematika kerangka befikir dari penelitian ini adalah Rebana Salsabila 

sebagai penggerak aktivitas perempuan di Desa Jatingarang, Kecamatan 

Bayan, Kabupaten Purworejo. Dengan ini maka akan dilihat bagaimana peran 

Rebana Salsabila dalam menggerakkan aktivitas perempuan di Desa 

Jatingarang serta apa saja faktor pendorong dan penghambat yang ditemui 

dalam menggerakkan aktifitas perempuan di Desa Jatingarang. Kerangka 

berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
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