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ABSTRAK

Wanita  yang  secara  statistik  di  Indonesia  menunjukkan  jumlah  yang  lebih
besar dari pria khususnya di Wilayah Jawa Timur pada usia produktif 15-55 tahun,
ternyata masih banyak ditemui dalam kondisi yang memprihatinkan. Artinya secara
pendidikan dan pengetahuan,  serta  kesehatan  dan kesempatan  kerja,  wanita  masih
belum  mendapatkan  perlakuan  yang  sepantasnya  dan  sejajar  dengan  kaum  pria.
Padahal, apabila wanita diberi kesempatan untuk berkarya dengan segala kelebihan
dan  kekurangannya,  maka  tidak  sedikit  kontribusi  yang  diberikan  kepada
keluarganya.  Di  wilayah  pedesaan,  yang  secara  umum  diketahui  mayoritas
berpenghasilan menengah ke bawah, wanita justru kurang mendapatkan kesempatan
untuk bekerja bahkan membuka usaha sendiri.  Permasalahan mengenai bagaimana
peranan pemberdayaan wanita dalam kegiatan kewirausahaan dalam meningkatkan
taraf  hidup masyarakat  pedesaan  di  Jawa  Timur  itulah  yang  akan  dibahas  dalam
penelitian ini. 

Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  upaya
memberdayakan  perempuan  di  pedesaan  terutama  dalam  kegiatan  kewirausahaan
untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya dan akhirnya menuju peningkatan taraf
hidup masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Timur. Diharapkan melalui penelitian
ini  wanita  di  pedesaan  dapat  mulai  memotivasi  diri  untuk  meningkatkan  peran
sertanya  khususnya  dalam kegiatan  kewirausahaan  melalui  bisnis  keluarga  sesuai
dengan  bakat  dan  kemampuannya  serta  memberikan  usulan  kepada  pemerintah
daerah setempat untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pemberdayaan kaum
wanita di pedesaan, khususnya di daerah Malang, Kediri dan Pasuruan.

Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk mendeskripsikan  data-
data  yang  diperoleh  dari  biro  statistik  dan  departemen  terkait  yang  telah  diolah
terlebih  dulu,  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  pemberdayaan  wanita  dalam
kegiatan  kewirausahaan  yang  telah  dilakukan  dapat  meningkatkan  taraf  hidup
masyarakat pedesaan di Jawa Timur. 
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I. PENDAHULUAN

1. 1. Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Pembangunan

Upaya pemberdayaan wanita dalam pembangunan di Indonesia tersirat dalam

lima falsafah dasar bangsa Indonesia yang tercantum dalam  Pancasila dan Undang-

undang dasar 1945 yang  menyebutkan bahwa kedudukan wanita  dan pria  adalah

sejajar  dalam kehidupan  dan kesempatan  kerja.  Meski  demikian,  ternyata  kondisi

wanita Indonesia dalam berbagai hal masih terabaikan walaupun jumlah wanita di

Indonesia lebih dari 50 persen dari total penduduk di Indonesia. Hal ini dikarenakan

mereka kurang informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai warga

negara. (Hastuti, 2004). 

Wanita  di  Indonesia  khususnya  di  pedesaan  masih  kurang  diberdayakan

kemampuannya  sehingga banyak  dari  mereka  yang  lebih  memilih  bekerja  di  luar

negeri  daripada harus bertahan di desa yang kurang atau bahkan tidak melibatkan

mereka  sama  sekali  dalam  aktivitas  perekonomian  di  daerahnya.  Karakteristik

masyarakat  pedesaan  yang  lebih  banyak  patrilineal  membuat  kaum  wanita  lebih

banyak  berdiam  diri  di  rumah  untuk  melakukan  kegiatan  rumah  tangga  pada

umumnya.  Padahal  dengan  jumlah  wanita  sebesar  50  %  dari  total  penduduk  di

Indonesia,  apabila  kemampuan  dan  kapasitas  mereka  dimaksimalkan  akan  dapat

memberikan kontribusi  bagi  perekonomian daerah khususnya  atau  Indonesia  pada

umumnya.

1.2. Struktur Penduduk Wanita Pedesaan di Jawa Timur 

Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Jawa Timur saja menunjukkan

bahwa jumlah penduduk wanita lebih tinggi daripada pria untuk segala golongan usia.

Menurut data sensus penduduk tahun 2005, jumlah penduduk pria secara total di Jawa

Timur  adalah  17.906.468  dan  penduduk  wanita  18.151.639.  Hal  ini  berarti  dari

36.058.107 penduduk Jawa Timur sekitar 50,33% persen penduduknya adalah wanita.
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Berdasarkan data statistik , sensus penduduk di daerah pedesaan Jawa Timur pada

tahun 2005, jumlah penduduk wanita dengan rentang usia 15-54 tahun adalah sebesar

6.439.199 dan penduduk pria berjumlah 6.320.332 (www.datastatistik-indonesia.com,

diolah), jumlah penduduk wanita dengan rentang usia 15-54 tahun sebesar 6.439.199

dan  penduduk  pria  6.320.332.  Ini  berarti  sekitar   50,47%  dari  total  penduduk

pedesaan pada rentang usia 15-54 tahun di Jawa Timur adalah wanita. Sementara itu

untuk lulusan S1 pada wanita di pedesaan di Jawa Timur berjumlah sekitar 48.967

yaitu pada rentang usia 19 tahun ke atas. Ini berarti hanya sekitar 0,75 % saja wanita

di  pedesaan  di  Jawa  Timur  yang  mendapatkan  pendidikan  sarjana  strata  satu.

Sedangkan  yang  terbanyak  adalah  tamatan  Sekolah  Dasar  (SD/MI  dan  sederajat)

yakni sekitar 2.277.715 dan tersebar pada usia 13 tahun ke atas. Dan ini berarti sekitar

35 % dari  penduduk wanita  di  pedesaan di  Jawa Timur  yang  hanya  mengenyam

pendidikan dasar 6 tahun. Hal ini membuktikan masih banyak wanita yang tinggal di

pedesaan-pedesaan  di  Jawa  Timur  yang  kurang  mendapatkan  kesempatan  untuk

melanjutkan sekolah hingga ke bangku kuliah. 

Separuh  penduduk  Jawa  Timur  dan  umumnya  Indonesia,  menggambarkan

kondisi  ketertinggalan  perempuan  menunjukkan  adanya  ketidakadilan  dan

ketidaksetaraan antara laki-laki  dan perempuan.  Ketidakadilan dan ketidaksetaraan

dapat terlihat dari  Gender-Related Development Index pada tahun 1995, Indonesia

terletak pada urutan ke -88 sedangkan pada tahun 1999 menurun menjadi posisi 92.

(Soemartoyo,  2002).  Sedangkan  pada  tahun  2005,  menurut  laporan  Human

Development badan dunia PBB (UNDP), Indonesia menduduki urutan ke 93 terlihat

dari  Gender Related  Development  Index.  Hal  ini  menunjukkan adanya  penurunan

konsentrasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan  gender dalam pembangunan nasional

terutama yang melibatkan kaum wanita.

1.3. Kondisi Perekonomian Pedesaan di Jawa Timur

Sementara kondisi perekonomian di pedesaan di Jawa Timur yang mayoritas

adalah menengah ke bawah tentu saja tidak bisa di biarkan begitu saja. Seringkali
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tekanan ekonomi membuat banyak juga wanita pedesaan yang terpaksa harus bekerja

di  luar  negeri  demi  membantu  perekonomian rumah tangga.  Padahal  belum tentu

nasib baik akan berpihak kepada mereka. 

Dalam bulan September 2000, pada  United Nations Millenium Summit, para

pemimpin dunia setuju bahwa harus ada suatu rangkaian kegiatan yang terukur dan

target-target  untuk  memerangi  kemiskinan,  kelaparan,  wabah  penyakit,

keterbelakangan  pendidikan  dan  degradasi  lingkungan  dan  diskriminasi  terhadap

wanita. Dalam pertemuan tersebut inti dari agenda global tertuang dalam Millenium

Development Goals (MDGs), dan terdiri dari delapan tujuan untuk tahun 2015, yang

salah satunya adalah memberdayakan wanita dan mempromosikan persamaan antara

wanita dan pria (Buvinic and Elizabeth, 2007:7).

Sementara  di  luar  wilayah  pedesaan,  banyak  wanita  yang  berhasil  dalam

membuka  usaha  bahkan  menjadi  wanita  pengusaha  yang  berhasil  seperti  Ibu

Mooryati Soedibyo, Ibu Martha Tilaar, dan masih banyak wanita pengusaha lainnya.

Tetapi  bukan  tidak  mungkin  jika  wanita  di  wilayah  pedesaan  diberdayakan

sedemikian  rupa  sehingga  meski  usaha  tidak  langsung  terlihat  besar,  akan  tetapi

dengan segala keterbatasan karena natur sebagai wanita, istri bahkan ibu dari anak-

anaknya,  diharapkan wanita  pedesaan akan memberikan kontribusi  yang memadai

bagi kehidupan keluarganya. Dan pada akhirnya akan meningkatkan pula taraf hidup

masyarakat sekitarnya. 

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian  ini  bertujuan untuk menelaah  kembali  bagaimana pemberdayaan

wanita  khususnya  di  pedesaan  dalam  kegiatan  kewirausahaan  sehingga  dapat

membantu meningkatkan kondisi keuangan keluarganya ke arah yang lebih baik dan

pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan khususnya di

pedesaan di Jawa Timur. Pemberdayaan wanita sendiri tidak bisa lepas dari profil dan

karakteristik seorang wanita dalam konteks masyarakat pedesaan dengan karakteristik

masyarakat agraris, sehingga pemberdayaan dapat diarahkan dengan tepat dan tidak
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meninggalkan  natur  wanita  tersebut  dan  hubungannya  dengan  lingkungan  tempat

tinggalnya  yaitu  pedesaan  yang  cenderung  agraris,  yang  pasti  lain  dengan  kultur

perkotaan yang cenderung industrial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pandangan Sosionomi tentang Wanita

Pandangan mengenai wanita bermacam-macam menurut agama, kepercayaan

dan suku. Jeanne Becher (2004) menuliskan beberapa pandangan tersebut menurut

beberapa agama yakni agama Islam, Budha dan Kristen. 

1. Wanita menurut perspektif agama Islam (Becher, 2004:166-167)

Orang Muslim percaya  bahwa Adam adalah ciptaan Allah yang utama dan

bahwa Hawa dibuat  dari  tulang rusuk Adam.  Dalam tradisi  Islam,  terdapat  sikap-

sikap positif  maupun negatif  terhadap perempuan dan isu-isu perempuan.  Alquran

sebagai sumber utama yang diatasnya Islam dibangun secara konsisten, menegaskan

kesetaraan  perempuan  dengan  laki-laki  dan  hak  fundamental  mereka  untuk

mengaktualisasikan potensi kemanusiaan yang mereka miliki sama dengan laki-laki.

Alquran tidak menunjukkan tanda-tanda diskriminasi terhadap perempuan. Jika ada,

Alquran  menunjukkan  perhatian  khusus  bagi  perempuan,  sama  seperti  perhatian

kepada orang-orang lain yang dirugikan. 

2. Wanita menurut perspektif agama Buddha (Becher, 2004:229)

Konsep  agama  Buddha  di  masa  lalu  tentang  perempuan  adalah  melihat

perempuan  sebagai  makhluk  berdosa  dan  sistem  patriarkat  memaksa  perempuan

memikul  peran  di  masyarakat  bawah.  Akibatnya  perempuan  tidak  berdaya.  Akan

tetapi  di  masa  sekarang  perempuan-perempuan  Buddha  mencoba  mengadakan

pembaharuan dengan alasan, konsep kesamaan antara laki-laki dan perempuan dapat

ditemukan dalam agama Buddha. Pemahaman baru agama Buddha adalah Buddha

bukan laki-laki atau perempuan, tetapi telah mencapai keadaan sempurna kedua jenis
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kelamin.  Hal  ini  memungkinkan  semua  orang,  baik  pria/wanita  bekerja  menuju

kesempurnaan diri dengan mencapai keadaan menjadi Buddha.

3. Wanita  menurut  perspektif  ajaran  Gereja  Anglican  Selandia  baru  (Becher,

2004:337-339)

Secara umum, sekarang gereja sedang mengadakan pembaharuan. Akan tetapi

kecenderungannya  ke  arah  liberal.  Tradisi  Anglican  menekankan  kebebasan  dan

tanggung jawab individu-individu untuk memutuskan sendiri dan bertindak menurut

suara hati. Dari  beberapa  pandangan  tersebut,  secara  implisit  berarti  bahwa

sebenarnya  semua agama membuka peluang bagi  wanita  untuk bisa berkarya  dan

bekerja  sesuai  kemampuan dan kapasitasnya,  termasuk dalam dunia bisnis.  Meski

demikian  tidak  dapat  dipungkiri  apabila  beberapa  kalangan  masyarakat  baik  pria

maupun  wanita  sendiri  merasa  tidak  cocok  dan  tidak  nyaman  apabila  mereka

mendapat kesempatan yang sama dengan alasan kodrat dan naturnya yang berbeda.

Dalam  penelitian  ini,  posisi  wanita  tidak  akan  diposisikan  salah  terhadap

naturnya. Justru dalam wanita ini akan dibuka wawasan kaum wanita dalam kodrat

atau naturnya, mereka bisa berbuat sesuatu untuk mendukung perekonomian keluarga

dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. 

2.2. Wanita Dalam Pandangan Masyarakat Pedesaan

TAP MPR No: IV/MPR/1999 tentang GBHN di dalam Bab IV tertera arah

kebijakan pembangunan nasional dalam bidang social dan budaya. Kebijakan dalam

bidang ini meliputi tiga hal yaitu :

1. Kesehatan dan kesejahteraan sosial

2. Kebudayaan, kesenian dan parawisata

3. Kedudukan dan peranan perempuan.

Sehubungan dengan kebijakan pembangunan dalam aspek sosial budaya ini

maka yang menjadi persoalan adalah tentang kedudukan dan perempuan pada

pembangunan yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa di negara ini. 
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Menyimak  uraian  GBHN ini  maka  isu  wanita  masih  menjadi  sorotan  penting

dalam  pembangunan.  pembangunan  yang  selama  tiga  dasawarsa  dilaksanakan  di

negara ini telah banyak menimbulkan permasalahaan baru di kalangan perempuan,

khususnya ini  terjadi  pada kelompok perempuan di pedesaan.  Pembangunan telah

banyak merugikan mereka dari sisi kedudukan maupun peranan .

Sebelum modernisasi  pola hubungan antara pria dan perempuan di masyarakat

pedesaan  bersifat  hubungan  kesetaraan  gender atau  keseimbangan  gender tetapi

setelah modernisasi diterapkan maka dalam perspektif sosiologis hubungan struktural

berubah  menjadi  ketimpangan  gender.  Artinya  adanya  hubungan  dominasi  dan

subordinasi antara pria dan perempuan didalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat

termasuk dalam aktivitas masyarakat pedesaan.

Sementara  itu  kegiatan  pembangungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di

dalam pelaksanaannya di tingkat desa masih menguatkan adanya peranan antara pria

dan wanita baik secara eksplisit dan implisit. Urusan penyuluhan pertanian, program

kredit  dan  perkumpulan  formal  ditetapkan  urusan  laki-laki.  Sedangkan  urusan

perempuan ditetapkan terbatas  pada kegiatan yang menjurus  ke bidang reproduksi

seperti keluarga berencana, pendidikan gizi dan kesehata, PKK dan seterusnya (White

dan Hastuti, 1980).

2.3.  Kewirausahaan

Menurut Ciputra (2008), dalam bukunya dengan judul CIPUTRA QUANTUM

LEAP merupakan upaya untuk mengubah kerangka berpikir (mindset) generasi muda

tentang dunia kerja. Sebagai seorang entrepreneur Indonesia terkemuka berani keluar

dari  paradigma  lama  dan  dan  menawarkan  konsep  pendidikan  sebagai  institusi

membangun para pencipta lapangan kerja,  the entrepreneurs.  Dalam buku tersebut

dipaparkan bahwa pendidikan yang membangun  entrepreneur adalah  quantum leap

bagi Negara miskin untuk berkembang menjadi negara sejahtera.

Faltin  (dalam Wikipedia The Free Encyclopedia,1999) menyatakan bahwa hal

terpenting dalam kewirausahaan adalah pemikiran kreatif yang membantu wirausaha
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untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan ide-ide itu ke pasar dengan cara

yang sesuai untuk mendaptkan nilai dari exsternal audience. 

Definisi  kewirausahaan  atau  entrepreneurship  sebagai  kata  asalnya,  seringkali

dihubungkan dengan inovasi.  Menurut Rodney Overton (2004:3-4) definisi seorang

wirausaha  adalah  orang  yang  membentuk  ulang  atau  merevolusir  pola  produksi

dengan memanfaatkan suatu penemuan atau secara lebih umum, sebuah kemungkinan

teknologis  yang  belum  pernah  dicoba  untuk  menghasilkan  suatu  komoditi  baru

ataupun  memproduksi  suatu  bentuk  lama  dengan  cara  baru.  Tindakan  ini  akan

membuka suatu sumber baru yang menyediakan bahan atau outlet baru untuk produk

dengan mengorganisir ulang suatu industri.

Chun  (dalam  Muske,  2000)  menyatakan  bahwa  salah  satu  alasan  yang  dapat

memotivasi  orang  lain  agar  dapat  tertarik  pada  bidang  entrepreneurship  adalah

permasalahan gender. Keterlibatan perempuan di dalam dunia usaha terkadang masih

dibayangi oleh  sentimen dan prasangka. Akibat dari hal tersebut adalah seringkali

perempuan tidak  dapat  mengembangkan karirnya untuk mencapai tingkatan tertentu

di  dalam  perusahaan.  Untuk  dapat  mewujudkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  para

wanita  tersebut  secara  sepenuhnya,  mereka  memilih  untuk  membuka  usahanya

sendiri. 

Membuka suatu usaha yang baru dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan

perempuan di seluruh dunia adalah kontributor utama dalam pertumbuhan tersebut.

Sebagai  wirausahawan,  mereka  menangkap  kesempatan,  mengem-bangkan  dan

mewujudkannya dalam bentuk barang dan jasa yang baru, dalam rangka menciptakan

kemakmuran  untuk  diri  mereka  sendiri,  keluarga,  komunitas  dan  negara.  (Brush

dalam Kate Levis, 2006).

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

- Pemberdayaan wanita dalam dalam konteks masyarakat pedesaan berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan keluarga
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- Karakteristik wirausaha pada wanita di pedesaan berpengaruh terhadap aktivitas 

kewirausahaan

III. METODE PENELITIAN

3.1.  Variabel dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

-  Variabel  x  (variabel  independen),  yaitu  pemberdayaan  wanita  dalam  kegiatan

kewirausahaan  yang  telah  dilakukan  daerah-daerah  penelitian,  yang  memenuhi

kriteria Jumlah wanita di pedesaan di Pasuruan, Malang dan Kediri yang berusia

20-40 tahun yang memiliki usaha sendiri di rumah dengan pegawai < 5 orang yang

bisa saja termasuk anggota keluarga yang dilibatkan dalam usaha tersebut. 

- Variabel y (variabel dependen), yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Adapun definisi variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.    Mind-set  changing (X1):  perubahan  cara  berpikir  dari  keterbelakangan  atau

inferior yang  diturunkan  dari  generasi  sebelumnya  sehingga  membuat  wanita

khususnya dipedesaan menjadi ‘sungkan’ untuk maju. Variabel ini dapat diukur

melalui 3 dimensi pengukuran, yakni:

- Tidak lagi merasa terbelakang secara sosial

- Memiliki keinginan untuk berubah

- Tidak merasa puas dengan kondisi yang ada

2.  Attitude changing (X2): perubahan sikap yang merupakan hasil dari perubahan

mind-set dan  dapat  dilihat  secara  kasat  mata.  Variabel  ini  ditunjukkan  oleh

dimensi-dimensi:

- Berani mengambil kesempatan usaha yang ada

- Tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan

3.   Action  taking (X3):  tindakan kewirausahaan yang  dilakukan  secara  nyata  dan

dapat  dilihat  hasilnya,  lebih  dari  pada  attitude  changing,  yang  diukur  melalui

dimensi:

- Memiliki usaha sendiri meskipun kecil

                         Pemberdayaan Wanita Dalam Kegiatan Kewirausahaan (Evi, Indah)  17 - 38 25



Variabel X1, X2 dan X3 adalah untuk mengidentifikasikan karakteristik responden

(wanita  di  pedesaan)  yang  dibandingkan  dengan karakteristik  wirausahawan yang

mengacu  kepada  pendapat  Rodney,  sedangkan  variabel  y  yaitu  peningkatan  taraf

hidup  menunjukkan  berapa  besar  pendapatan  yang  dinikmati  sebuah  keluarga

(responden) dari mata pencaharian tertentu. 

Sementara itu untuk mengetahui  hubungan antara pendirian usaha kecil  yang

oleh responden terhadap peningkatan pendapatan keluarga akan dilakukan uji korelasi

dengan menggunakan program Eviews. 

Metode  analisis  kualitatif  akan  digunakan  untuk  mendeskripsikan

perbandingan karakteristik wanita pedesaan dan karakteristik wirausahawan menurut

Rodney dan untuk mendeskripsikan data-data  sekunder  yang berhubungan dengan

program-program pemberdayaan wanita di pedesaan di Kediri, Malang dan Pasuruan.

Akan tetapi dalam penelitian ini diasumsikan bahwa program pemberdayaan tersebut

adalah  bersifat  umum  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan  peningkatan

pendapatan wanita pedesaan, tanpa melalui perubahan pola berpikir dan  karakteristik

wanita  pedesaan  tersebut  serta  tindakan  nyata  dari  wanita  di  pedesaan  untuk

mewujukan program-program tersebut.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan suatu objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik

kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi merupakan wanita yang tinggal di desa-

desa  di  Wilayah  Pasuruan,  Malang dan Kediri  yang  berusia  20-40 tahun,  dengan

tingkat  pendidikan  sampai  dengan  tamat  SMA,  yang  memiliki  usaha  sendiri.

Besarnya sample yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

n = Z  2   α ∕2.p.q

e2

Nilai Z pada berbagai tingkat kesalahan (α) adalah sebagai berikut:
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No Tingkat kesalahan (α) Z
1 1% = 0,01 2,576
2 5% = 0,05 1,976
3 10% = 0,10 1,645

Keterangan:
n = ukuran sample
Z = nilai table pada uji dua sisi dengan α = 5% yaitu sebesar 1,976
Q = l-p
P = untuk populasi yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti nilai = 0,5
e = error

Dalam penelitian sosial level of significance pengambilan sample sebesar 5%

sudah baik. Sehingga penelitian ini juga menggunakan  level of significance  sebesar

5% dan  error (tingkat  kesalahan)  sebesar 10% karena tingkat  kesalahan ini masih

dapat  ditoleransi.  Dengan demikian,  sample  minimal  yang diambil  adalah sebagai

berikut:

n = 1, 976  2   x 0,5 x 0,5  = 97,6 = 98 (pembulatan)

    (0,10)2

Dengan menggunakan teknik purposive random sampling dengan pembedaan

kota, maka  peneliti  memutuskan  untuk  tidak  menggunakan  minimum  sampling

dengan jumlah sampel sebanyak 150 orang karena dianggap telah mampu memenuhi

sampel  minimum  dan  dianggap  mewakili  responden  untuk  ketiga  kota,  yakni

Pasuruan, Malang dan Kediri. Penggunaan random sampling dikarenakan setiap unit

sample  dalam  populasi  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih  menjadi

sample.  Adapun kriteria anggota populasi (responden) adalah sebagai berikut:

- Responden memiliki usaha dengan pegawai < 5 orang termasuk keluarga yang

dilibatkan.

- Responden adalah wanita berusia 20-40 tahun dengan tingkat pendidikan minimal

tamat SMA.

- Responden tinggal di desa-desa di sekitar Pasuruan, Malang dan Kediri.

3.3. Jenis dan Sumber Data
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Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data-data yang berupa

angka (Budi Santosa, 2005:2). Pada data jenis ini,  sifat informasi yang dikandung

oleh data berupa informasi dan angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini:

1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  responden  yang  merupakan

pemilik  usaha mikro  atau  home industry di  pedesaan di wilayah Pasuruan,

Malang dan Kediri.

2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  informasi  langsung  pihak

kelurahan atau pemerintah terkait mengenai data usaha mikro yang dimiliki

oleh seorang wanita dan data mengenai pendapatan rata-rata perbulan dalam

tahun  2006-2007. Selain  itu  data  sekunder  juga  diperoleh  dari  BPS  Jawa

Timur untuk melengkapi data-data yang ada.

3.4.  Model Analisis

Hubungan  antara  karateristik  wanita  di  pedesaan  di  Jawa  Timur  yang

dikaitkan  dengan  pemberdayaan  wanita  dalam  aktivitas  kewirausahaan  untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat ditunjukkan pada Gambar 1.

 Penelitian  ini  memiliki  empat  tahap  untuk  menganalisa  data-data  yang

diperoleh.  Tahap  pertama  terdiri  dari  kegiatan  pembandingan  antara  karakteristik

wanita  pedesaan  dan  karakteristik  wirausahawan.  Selanjutnya  akan  dilakukan

pengamatan  mengenai  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  memberdayakan  wanita

pedesaan  berdasarkan  karakteristik  seorang  wirausahawan.  Pada  tahap  ketiga,

penelitian ini akan membahas bagaimana wanita yang telah diberdayakan tadi dapat

terlibat  dalam  kegiatan  kewirausahaan  untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga

sendiri dan selanjutnya dapat secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup

masyarakat pedesaan itu sendiri.

                                                                       Media MAHARDHIKA  Vol. 8 No.1 September 200928



Gambar 1. Hubungan antara karakteristik wanita di pedesaan di Jawa Timur 

3.5. Teknik Analisis Data

a. Rata-rata Hitung (Mean)

Rata-rata  hitung  digunakan  untuk  mengetahui  ukuran  tendensi  sentral,  yaitu

nilai  tunggal  yang digunakan mendeskripsikan rata-rata  atau  untuk mewakili

skor dari seluruh sampel.

Rumus rata-rata hitung /mean 

X =  Xi fi
                 n
Keterangan :
X  =  Rata-rata nilai tanggapan responden
Xi =  Nilai tanggapan responden
n  =  Jumlah responden  

b. Regresi Linear Berganda (multiple regression linier)

Tujuan analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel tidak bebas. Dalam hal ini meliputi variabel tidak bebas adalah variabel

peningkatan  pendapatan yang diperoleh responden,  yang pada akhirnya  akan

meningkatkan  taraf  hidup  keluarga  dan  masyarakatnya.  Sedangkan  variabel
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tidak bebas adalah meliputi  mind-set changing, attitude changing dan action

taking yang mengindikasikan karakteristik kewirausahaan responden.

Rumus regresi linear berganda,

Y = bo + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+......+b10X10 + ℮ 

Dalam penelitian ini, rumus regresi linier berganda menjadi:

Y = bo + b1X1+b2X2+b3X3 + ℮

Keterangan :
Y   = Variabel tidak bebas (peningkatan pendapatan)
bo = Bilangan konstanta
b1, b2, b3, b4, b5,.....,b10 adalah koefisien regresi parsial
X1, X2, dan X3 adalah variabel bebas
X1 =  mind-set changing
X2 = attitude changing
X3 = action taking
℮ = Komponen pengganggu atau residual

c. Koefisien Determinasi Berganda ( R² )

Koefisien  determinasi  berganda  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk

mengetahui  besarnya  sumbangan/kontribusi  variabel  bebas  (X1,  X2,  dan  X3)

secara serempak terhadap naik turunnya variabel tidak bebas. Rumus koefisien

determinasi berganda,  

R² = JKR  

        JKT

Dimana:

JKR : b1  X1 y + b2  X2 y + … + bk  Xk y

JKT :  y² = Σ Y² - (ΣY)²

       n

Keterangan: 
R² = Koefisien determinasi 
JKR = Jumlah kuadrat regresi 
JKT = Jumlah kuadrat total 

d. Koefisien Korelasi Berganda ( R ) 
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Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana

keeratan  hubungan antara variabel  bebas  secara serempak dan variabel  tidak

bebas. 

Rumus koefisien korelasi berganda: 

R = √ R² 

R  = Koefisien Korelasi Berganda

R² = Koefisien Determinasi Berganda

Nilai koefisien korelasi berganda ( R ) dinyatakan dengan bilangan antara –1

sampai dengan 1 atau dapat ditulis – 1 ≤ R ≤ 1 , artinya : 

R = -1, artinya hubungan antara variabel X (X1 , X2 , dan X3) secara serempak

dengan Y sempurna negatif  atau berlawanan arah (mendekati  – 1, hubungan

kedua variabel tinggi dan berlawanan arah) 

R = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X (X1, X2, dan

X3) secara serempak dengan Y (mendekati 0, hubungan kedua variabel sangat

lemah) 

R = 1, artinya hubungan antara variabel X (X1,  X2,  dan X3) secara serempak

dengan Y sempurna positif atau searah (mendekati 1, hubungan kedua variabel

tinggi dan searah).

e. Koefisien Determinasi Parsial

Digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas secara parsial

terhadap naik turunnya variabel tidak bebas, dimana dari besarnya sumbangan

tersebut  dapat  diketahui  variabel  bebas  yang  lebih  dominan  pengaruhnya

terhadap variabel tidak bebas.

Rumus koefisien determinasi parsial ,

r2
y1-23...k = ((r y1-23....(k-1) - r yk-23...(k-1)) (r 1k-23...(k-1)))2 

          (1 - r yk-23...(k-1) ²) (1-r 1k-23...(k-1) ²)

Rumus koefisien korelasi parsial: r = √ r² 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian mengenai “Pemberdayaan Wanita Dalam Kegiatan Kewirausahaan

Untuk Menignkatkan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan di Jawa Timur” dilakukan

pada 150 responden dimana obyek penelitian adalah wanita yang tinggak di pedesaan

di Jawa Timur yang berusia antara 20-40 tahun yang hanya bersekolah minimal SMA

dengan wilayah penelitian meliputi Pasuruan, Malang dan Kediri. Dari pengamatan

pendahuluan yang telah dilakukan terhadap wanita-wanita yang ada di pedesaan di

Jawa  Timur,  maka  pada  penelitian  ini  proses  pemberdayaan  wanita  memiliki

indikator-indikator  tertentu  yang  dapat  dinilai  melalui  wawancara  atau  pengisian

kuisioner yaitu  X1 (mind-set changing),  X2 (attitude changing),  X3 (action taking).

Variabel X1, X2, X3 adalah untuk mengidentifikasi karakteristik responden (wanita di

pedesaan)  yang  dibandingkan  dengan  karakteristik  wirausahawan  yang  mengacu

kepada  pendapat  Rodney,  sedangkan  variabel  Y  yaitu  peningkatan  taraf  hidup

memunjukkan berapa besar pendapatan yang dinikmati sebuah keluarga (responden)

dari mata pencaharian tertentu.

4.2. Analisis dan Pembuktian Hipotesis

Hasil  olahan  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden  wanita  pemilik

usaha  sendiri  (berdasarkan  kriteria  yagn  telah  ditetapkan  sebelumnya),  sebagai

berikut :

4.2.1. Analisis Data Kabupaten Pasuruan

4.2.1.1. Mind-set changing

Karakteristik  mind-set changing dari wanita pemilik usaha yang ditunjukkan

di  Kabupaten  Pasuruan sebagai  berikut  :  47% dari  50 responden rata-rata  wanita

pemilik  usaha  sendiri  boleh  dan  bebas  memiliki  kedudukan  dalam  kehidupan

keluarga dan masyarakat dalam semua bidang dalam segala keadaan. Sedangkan 28%

wanita dalam lingkungannya boleh memiliki kedudukan dalam kehidupan keluarga
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dan masyarakat pada semua bidang jika kondisi mendesak. Sementara sebanyak 22%

boleh memiliki kedudukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tetapi terbatas

bidangnya.  Hanya  3%  wanita  dalam  lingkungannya  tidak  boleh  memiliki

kedudukan/posisi apapun dalam kehidupan sosial keluarga dan masyarakat.

4.2.1.2. Attitude changing

Paling  banyak  dari  responden  kabupaten  pasuruan  adalah  berusaha  untuk

mengubah sikap terhadap kondisi ekonominya, yakni 64%. Sedangkan 25% berusaha

mengubah sikap dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sisa responden 2% dan

9% menunjukkan mereka masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan sendiri dalam

usaha memperbaiki kondisi perekonomiannya.

4.2.1.3. Action Taking

Sebanyak 68% wanita pemilik usaha di kabupaten pasuruan telah melakukan

tindakan nyata dalam usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sedangkan

sebanyak 2% responden membuka usaha karena meniru atau ikut-ikutan teman dan

famili  buka  kesadaran  sendiri.  29%  memilih  untuk  membuka  usaha  dikarenakan

kondisi mendesak, hanya sekitar 1% yang membuka usaha karena mewarisi  usaha

dari orang tua dan bukan murni niat mereka sendiri. Hasil akhir menjelaskan bahwa

56%  responden  menyatakan  peningkatan  pendapatan  keluarga  yang  banyak

(signifikan) setelah mereka membuka usaha, dibandingkan dengan sebelum membuka

usaha. Sementara 44% diantaranya menyatakan penignkatnnya dinilai cukup banyak.

4.2.2. Analisis Data Kabupaten Malang

4.2.2.1. Mind-set changing

Dari  wanita  pemilik  usaha  sendiri  di  kabupaten  Malang  dapat  diketahui

sebanyak 44% wanita pemilik usaha sendiri bahwa wanita dalam lingkungan tempat

tinggal/sekitar boleh dan bebas memiliki kedudukan dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat. Sedangkan 27% wanita pemilik usaha boleh memiliki kedudukan dalam

kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  pada  semua  bidang  jika  kondisi  mendesak.
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Sebanyak 26% wanita  pemilik  usaha boleh memiliki  kedudukan dalam kehidupan

keluarga dan masyarakat tetapi terbatas bidangnya. Hanya 3% wanita pemilik usaha

dalam  lingkungannya  tidak  boleh  memiliki  kedudukan/posisi  apapun  dalam

kehidupan sosial keluarga dan masyarakat.

4.2.2.2. Attitude changing

Paling banyak  dari  responden di  kabupaten Malang adalah  berusaha untuk

mengubah sikap terhadap kondisi ekonominya, yakni sebanyak 65%. Sedangkan 25%

cenderung  optimis  dan  percaya  diri  serta  memastikan  untuk  memanfaatkan  tiap

peluang  dan  kesempatan  yang  ada  untuk  meningkatkan  kehidupan  ekonominya

dengan  sedikit  mempertimbangkan  resiko  yang  mungkin  ada.  Sisa  responden

sebanyak masing-masing 5% untuk pilihan  jawaban 1 dan 2 menunjukkan bahwa

mereka  masih  ragu-ragu  untuk  mengambil  keputusan  sendiri  dalam  usaha

memperbaiki kondisi perekonomiannya.

4.2.2.3. Action Taking

Sebanyak  66% wanita  pemilik  usaha  telah  melakukan  tindakan  nyata  atas

kesadaran  diri  mereka  sendiri  dalam  usaha  mereka  untuk  memperbaiki  taraf

hidupnya. Sebanyak 1% responden menyatakan membuka usaha dikarenakan meniru

atau ikut-ikutan teman dan famili.  Sementara 32% memilih untuk membuka usaha

dikarenakan  kondisi  yang  mendesak,  sehingga  mau  tidak  mau  mereka  harus

melakukan  tindakan  nyata  dengan  membuka  usaha  sendiri,  dan  sekitar  1%  dari

responden yang membuka usaha karena mewarisi  usaha dari  orang tua dan bukan

murni niat mereka sendiri. Dari serangkaian variabel  tersebut menjelaskan hasil akhr

sebagai  berikut  sebanyak  56%  responden  menyatakan  peningkatan  pendapatan

keluarga  yang  banyak  (signifikan)  setelah  mereka  membuka  usaha,  dibandingkan

dengan sebelum mereka membuka usaha. Semantara 44% diantaranya menyatakan

peningkatannya dinilai cukup banyak. Tidak ada satupun responden yang menyatakan

tidak ada peningkatan atau peningkatan dalam jumlah sendikit.

4.2.3. Analisis Data Kabupaten Kediri
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4.2.3.1. Mind-set changing

Mind-set changing dari wanita pemilik usaha di kabupaten Kediri sebanyak

42%  rata-rata  wanita  dalam  lingkungan  tempat  tinggal/sekitar  boleh  dan  bebas

memiliki kedudukan dan kehidupan keluarga dan masyarakat dalam semua bidang

dalam segala keadaan. Sedangkan 37% wanita dalam lingkungannya boleh memiliki

kedudukan  dalam  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  pada  semua  bidang  jika

kondisi mendesak. Sementara sebanyak 21% wanita pemilik usaha lebih berpendapat

boleh memiliki kedudukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tetapi terbatas

bidangnya,  meskipun  ada  3%  responden  yang  mengannggap  wanita  memiliki

kedudukan yang terbatas dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

4.2.3.2. Attitude changing

Paling banyak dari responden dikabupaten kediri berusaha untuk mengubah

sikap terhadap kondisi ekonominya, yakni sebanyak 68%. Sedangkan 23% responden

berusaha  mengubah  sikap  dan  menyesuaikan  kondisi  yang  ada  dengan  keinginan

untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan tidak ragu-ragu dalam mengambil

keputusan dan menganggap keputusannya sendiri adaalh tepat. Sisa responden 3%

dan 6% menunjukkan keraguan dan keengganan untuk mengambil kesempatan yang

ada dan seringkali meminta orang lain yang memutuskan.

4.2.3.3. Action Taking

Sebanyak 50% wanita pemilik usaha telah melakukan tindakan nyata dalam

usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sebanyak 2% responden membuka

usaha  dikarenakan  meniru  atau  ikut-ikutan  teman  dan  famili  dan  bukan  karena

kesadaran  sendiri.  47%  responden  memilih  untuk  membuka  usaha  dikarenakan

kondisi  yang  mendesak.  Dari  ahsil  akhir  menjelaskan  bahwa  sebanyak  38%

responden menyatakan peningkatan  pendapatan  keluarga  yang  banyak  (signifikan)

setelah  mereka  membuka  usaha,  sementara  62%  diantaranya  menyatakan

peningkatannya dinilai cukup banyak. Dalam hasil analisis dapat diambil kesimpulan

yaitu :
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1. Terima hipotesis  yang diajukan:  ada hubungan yang erat  antara  mind-set

changing,  attitude  changing dan  action  taking dengan  peningkatan

pendapatan keluarga wanita pemilik usaha sendiri.

2. Persamaan  regresi  yang  telah  diperoleh  tersebut  adalah  sangat  berguna

untuk  memprediksikan  nilai  peningkatan  pendapatan  keluarga  wanita

pemilik  usaha  sendiri:  mind-set  changing,  attitude  changing dan  action

taking berkorelasi positif terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

3. Ada hubungan yang serempak antara mind-set changing, attitude changing

dan action taking dengan peningkatan pendapatan keluarga.

V.KESIMPULAN

Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  dapat  diketahui  bahwa  terlepas  dari

kondisi yang melatarbelakangi kehidupan para wanita di pedesaan baik di kabupaten

Malang, Pasuruan maupun Kediri, ternyata mayoritas memiliki pandangan yang lebih

terbuka  tentang  peran  mereka  dalam  keluarga  masyarakat,  sehingga  tidak

menghambat  keinginan  mereka  untuk  maju  dan  melakukan  usaha-usaha  tertentu

untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik. 

Perubahan  pola  pikir  (mind-set  changing), perubahan  sikap  (attitude

changing)  dan  pengambilan  tindakan (action  taking)  merupakan  hal  yang  penting

dalam  menggugah  semangat  para  wanita  di  pedesaan  untuk  menciptakan  usaha

bahkan peluang usaha demi memperbaiki taraf hidup keluarganya sendiri atau bahkan

masyarakat  sekitarnya  serta  terlebih  untuk  daerah  tempat  tinggalnya.  Pentingnya

perubahan pola pikir dari  yang hanya menganggap wanita bertanggungjawab pada

urusan rumah tangga,  menjadi  luas  dengan memperhitungkan peran wanita  dalam

bidang-bidang di luar pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, akan memacu perubahan

sikap  dengan  memandang  perlunya  perubahan  diri  sendiri,  keluarga  dan  bahkan

masyarakat.  Sementara  itu  pengambilan  tindakan  merupakan  efek  dari  perubahan

sikap  yang  menginginkan  perubahan  dan  ketegasan  dalam bersikap  tentang  masa

depan.
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Kehidupan  keluarga-keluarga  yang  lebih  baik,  secara  tidak  langsung  pasti

akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya dan juga daerahnya. Apalagi

apabila  usaha  yang  dibangun  oleh  seorang wanita  juga  mampu  merekrut  wanita-

wanita di sekitarnya,  misalnya usaha dagang, usaha jasa (jasa penjahit, dokter, dan

bimbingan belajar) maka makin tinggi tingkat pendapatan yang dapat dicapai oleh

tiap individu yang ada di wilayah tersebut, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

hidup keluarga dan meningkatkan kualitas kebutuhannya. 

DAFTAR PUSTAKA

Becher,  J.  (2004).  Perempuan,  Agama  &  Seksualitas:  Studi  Tentang  Pengaruh
Berbagai Ajaran Agama terhadap Perempuan. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

Buvinic,  M  and  Elizabeth  M.  K.  (2007).  Smart  Economics,  in  Finance  &
Development. Finance and Developmnet A Quaterly Magazine of the IMF, 44, 2.

Ciputra.  (2008).  Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa
Masa Depan Anda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Composite  Mindset  Philosophy.(1999).Diakses  17  Nopember  2009  dari
http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurial_mindset.

Hastuti, E. L. (2004). Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di
Indonesia. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Human  Development  Reports.  (1999).  Diakses  24  Juni  2009  dari
http://hdr.undp.org/en/.

Leech, N. L., Karen C. B., dan George A. M. (2008). SPSS for Internediate Statistics:
Use and Interpretation (3rd Edition). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Levis,  K. (2006). Growth-oriented Women Entrepreneurs  and Their  Businesses:  A
Global Research Perspective. Women in Management Review Journal, 21(8), 690.

Muhandri, T. (2002).  Strategi Penciptaan Wirausaha (pengusaha) Kecil Menengah
yang Tangguh.  Disertasi  tidak diterbitkan.  Bogor: Program Pasca Sarjana (S3)
Institut Pertanian Bogor.

                         Pemberdayaan Wanita Dalam Kegiatan Kewirausahaan (Evi, Indah)  17 - 38 37

http://hdr.undp.org/en/


Muske  G,  and  Stanforth  N.  (2000).  The  Educational  Needs  of  Small  Business
Owners: A Look into the Future. Extension Journal, 38(6). Diakses 17 Nopember
2009 dari http://www.joe.org/joe/2000december/a4.php.

Overton, R. (2004). Anda Sang Wirausahawan? Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Singarimbun, M., dan Effendi S. (1995). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES

Soemartoyo,  S.  R.  (2002).  Pemberdayaan  Perempuan  di  Indonesia  dan  Peluang
Untuk Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan.  Disampaikan  oleh  Menteri
Pemberdayaan Perempuan pada The Act Seminar and Summit. Japan-Indonesia:
Dinamic Relationship for Regional Development.

 

                                                                       Media MAHARDHIKA  Vol. 8 No.1 September 200938


