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BAB II 

LANDASAN TEORETIS, KERANGKA PEMIKIRAN, PENELITIAN 

RELEVAN, PERTANYAAN PENELITIAN 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Pemberdayaan 

a. Pengertian Pemberdayaan 

Melalui pembangunan  masyarakat diberikan hak untuk mengelola 

sumber daya sendiri, sehingga langkah yang harus ditempuh adalah 

pembentukan keseimbangan fungsi dan peran antara pemerintah, 

rakyat, dan pengusaha yang berada di sektor swasta. Pemerintah 

bertugas sebagai fasilitator sedangkan tugas untuk membangun menjadi 

tanggungjawab seluruh komponen termasuk pengusaha dan masyarakat. 

Untuk menjalin relasi sehingga terwujudlah kemitraan di dalam 

pembangunan dan pemberdayaan.  

Suryana (2010:15) Secara etimologis pemberdayaan berasal dari 

kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, 

bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses 

untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan. Pemaknaan 

pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau 

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk 

melakukan sesuatu. 

 

Bebeda dengan pendapat Sumodiningrat dalam, Suryana (2010:17) 

menyampaikan bahwa “pemberdayaan merupakan istilah khas dari 

Indonesia, di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai 

empowerment”.  istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang 
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kita maksud adalah memberi daya bukan memberi kekuasaan . melihat 

perbedaan tersebut, dapat dilihat dari perbedaan latar belakang sosial, 

budaya, politik, dan lingkungan. Sebagaimana telah di sampaikan di 

atas, dalam memahami pemberdayaan antara konteks Barat dengan 

Indonesia hendaknya berbeda, dalam pengaplikasian konsepnya pun 

harus berbeda. 

Winarni (2004) dalam Suryana (2010:18) mengungkapkan bahwa 

inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal “pengembangan 

(enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya 

kemandirian”. Oleh sebab itu pemberdayaan tidak saja terjadi kepada 

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi masyarakat 

yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga 

mencapai kemandirian. Sedangkan menurut Anwas (2014:48-49), 

menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan “konsep yang saling 

berkaitan denga kekuasaan. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan 

kemampuan individu untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain 

sebagai individu atau kelompok, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau 

keinginan orang lain”. 

Djohani (2003) dalam Anwas (2014:49) “Pemberdayaan adalah 

suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang 

lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga 

terjadi keseimbangan”. Slamet (2003) dalam Anwas (2014:49), 

“menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana 
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membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki 

kehidupannya sendiri”. Istilah mampu mengandung makna berdaya, 

paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaaatkan 

peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, 

mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu 

mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai 

inisiatif.  

Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan 

harkat dan martabat. Menurut Pranarka dan Muljarto dalam Anwas, 

(2014:50), 

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi 

pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan 

tatanan nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang 

adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, 

hukum, pendidikan dan lainnya. 

Pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan wewenang dan 

kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya, tetapi lebih kepada makna 

meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga 

mempunyai daya dan mampu hidup mandiri. 

b. Pemberdayaan Perempuan 

Pada awal tahun 1990 muncul gagasan tentang pemberdayaan 

penduduk yang hasilnya diukur dengan Indek Pembangunan Manusia, 

pembangunan manusia sebagai titik sentral menurut Suyono dalam, 

Anwas (2014:43), “menjadikan penduduk yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas, terampil, mempunyai 
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kesetaraan gender yag seimbang, dan mampu mendapatkan pekerjaan 

yang menghasilkan”. Dilihat dari pendapat diatas bahwasannya 

pemberdayaan harus dengan kesetaraan gende, maka lahirlah 

pemberdayaan perempuan. 

Zakiyah (2010) menyebutkan Pemberdayaan perempuan merupakan 

transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 

pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar 

dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua 

konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan 

dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, 

pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada 

hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada 

laki-laki di masyarakat yang beragam. 

Menurut Suyono dalam, Anwas (2014), terkait dengan kemiskinan 

dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Realitas dalam masyarakat atau 

keluarga miskin biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan 

suami. Peran istri terbatas mengurus anak dan rumah tangga di rumah. 

ditambah lagi yang menjadikan keluarga kurang beruntung mereka 

memiliki pendidikan rendah, dan keterampilan rendah, , kondisi inipun 

semakin tidak berdaya akibat tidak memiliki modal usaha apalagi 

jaringan untuk mengembangkan usaha, untuk mendongkrak 

keterpurukan sangat diperlukan peran serta perempuan. Para istri perlu 

diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah di 

keluarga. 

oleh sebab itu, konsep pemberdayaan akan lebih baik jika adanya 

kebersamaan atau harmonisasi gender.  
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c. Ciri-Ciri Pemberdayaan Masyarakat 

1. Tokoh atau pimpinan masyarakat (Community leader). Di   sebuah   

mayarakat   apapun   baik   pendesaan,   perkotaan   maupun 

pemukiman   elite   atau  pemukiman kumuh, secara   alamiah   aka   

terjadi   kristalisasi adanya pimpinan atau tokoh masyarakat. 

Pemimpin atau tokoh masyarakat dapat bersifat   format   (camat,   

lurah,   ketua   RT/RW)   maupun   bersifat   informal   

(ustadz,pendeta, kepala adat). Pada tahap awal pemberdayaan 

masyarakat, maka petugas terlebih dahulu melakukan pendekatan-

pendekatan kepada para tokoh masyarakat. 

2. Organisasi masyarakat (community organization). Dalam suatu 

masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik 

formal maupun informal, misalnya PKK, karang taruna, majelis 

taklim, koperasi-koperasi dan sebagainya. 

3. Pendanaan masyarakat (Community Fund). Sebagaimana uraian 

pada pokok bahasan dana sehat, maka secara ringkas dapat   digaris   

bawahi   beberapa   hal   sebagai   berikut:   “Bahwa   dana   sehat   

telah berkembang di Indonesia sejak lama (tahun 1980-an) Pada 

masa sesudahnya (1990-an) dana sehat ini semakin meluas 

perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama program 

JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). 

4. Material masyarakat (community material). sumber   daya   alam   

adalah   merupakan   salah   satu   potensi   msyarakat. Masing-
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masing daerah mempunyai sumber  daya  alam yang berbeda yang  

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. 

5. Pengetahuan masyarakat (community knowledge). Semua   bentuk   

penyuluhan   kepada   masyarakat   adalah   contoh   pemberdayaan 

masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat. 

6. Teknologi masyarakat (community technology). Dibeberapa 

komunitas telah tersedia teknologi  sederhana yang dapat 

dimanfaatkan untuk   pengembangan   program   kesehatan.   

Misalnya   penyaring   air   bersih   menggunakan pasir atau arang, 

untuk pencahayaan rumah sehat menggunakan genteng dari tanah 

yang ditengahnya   ditaruh   kaca.   Untuk   pengawetan   makanan   

dengan   pengasapan   dan sebagainya (Nurbeti, M. 2009) 

d. Tujuan Pemberdayaan 

Mardikanto dan Subianto (2014:111-112) menyebutkan bahwa 

tujuan dari pemberdayaan adalah ; 

1) Perbaikan Pendidikan, bahwa pemberdayaan harus dirancang 

sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan ini 

harus meliputi perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan 

semangat belajar seumur hidup. 

2) Perbaikan Aksebilitas, dengan tumbuh dan berkembangnya 

semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan mempengaruhi 

aksebilitasnya, terutama tentang aksebilitas dengan sumber 
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informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan 

peralatan, lembaga pemasaran. 

3) Perbaikan Tindakan, dengan perbaikan pendidikan, dan aksebilitas, 

dengan beragam sumberdaya yang baik, diharapkan akan terjadi 

tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. 

4) Perbaikan Kelembagaan, memperbaiki kelembagaan termasuk 

pengembangan jejaring kemitraan-usaha. 

5) Perbaikan Usaha, dengan semua perbaikan yang terjadi, diharapkan 

dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

6) Perbaikan Pendapatan, terjadi perbaikan usaha, diharapkan mampu 

memperbaiki pendapatan terutama di keluarga dan masyarakat. 

7) Perbaikan Lingkungan, perbaikan pendapatan, diharapkan dapat 

memperbaiki lingkungan , karena kerusakan seringkali disebabkan 

oleh kemiskinan/pendapatan terbatas. 

8) Perbaikan Kehidupan, pendapatan dan lingkungan yang baik, dapat 

memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat. 

9) Perbaikan Masyarakat, kehidupan lebih baik, diharapkan akan 

mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih baik 

e. Strategi Pemberdayaan 

Kegiatan pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang memiliki 

tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan 

pemberdayaan perlu dilandasi dengan startegi kerja tertentu demi 

keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Mardikanto dan Subianti (2014:168) menyebutkan bahwa strategi 

pemberdayaan masyarakat, pada umumnya mempunyai tiga arah, yaitu: 

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam 

pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta 

masyarakat. 

Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial 

ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang 

bersumber pada partisipasi masyarakat. 

 Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan strategi sebagai berikut : 

1) Menyusun instrument mengumpulkan data. Dalam kegiatan ini 

informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada,  

dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan. 

2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong 

kemandirian individu, keluarga dan masyarakat. 

3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem 

analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

individu, keluarga dan masyarakat. 

f. Prinsip Pemberdayaan 

Menurut Mardikanto dan Subianto (2014:105) Pemberdayaan 

memiliki prinsip ; 
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1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak 

mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau 

melibatkan sesuatu. 

2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberi akibat atau 

pengaruh yang baik dan bermanfaat. 

3) Asosiasi, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan 

kegiatan lainnya. 

g. Tahapan Pemberdayaan 

Menurut Sumodiningrat dalam, Suryana (2010:22), 

“pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target 

masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepaskan untuk 

mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi”.  Dilihat dari 

pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses 

belajar yang berlangsung secara bertahap. Tahapan-tahapan yang harus 

dilalui menurut Suryana (2010:23), meliputi : 

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 

sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri. pada tahap ini pihak pemberdaya atau aktor berusaha 

menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi 

berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. 

2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
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pembangunan. Pada tahap ini masyarakat akan belajar menjalani 

proses tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang 

memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan 

mereka. didalam tahap ini masyarakat akan memberikan peran 

partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sebagai pengikut atau 

objek pembangunan saja. 

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan 

inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Merupakan tahap 

pengayaan atau peningkatan intelektual dan kecakapan yang 

diperlukan, masyarakat telah mencapai tahap ini berarti dapat 

secara mandiri melakukan pembangunan, pada kondisi seperti ini 

masyarakat seringkali didudukan sebagai subyek pembangunan 

atau pemeran utama. 

Namun, masyarakat yang telah mandiri tetap memperlukan 

perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat 

melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. 

Kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan 

terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan 

sikap masyarakat. 

h. Pemberdayaan Proses Pembelajaran 

Pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan pemaksaan atau 

ancaman, bujukan dan pendidikan. Namun, jika pemberdayaan 
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dilakukan dengan ancaman atau pemaksaan maka, memang dapat 

terwujud dalam waktu yang relatif cepat, tetapi perubahan seperti itu 

hanya dapat bertahan manakala pemaksaan atau ancaman dapat dijaga 

keberlangsungannya. Pemberdayaan yang dilakukan dengan cara 

bujukan atau pemberian insentif juga dapat berlangsung cepat, tetapi 

pemberdayaan itu akan menyebabkan ketergantungan karena bujukan 

akan mematikan. Sebaliknya jika pemberdayaan dilakukan dengan 

pendidikan atau proses belajar, seringkali berjalan lambat. Tetapi 

perubahan yang terjadi akan berlangsung mantap dan lestari.  

Karena itu, inti kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 

mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang 

mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Mardikanto dan 

Subianto (2014:67-68). 

Mead, dalam Mardikanto dan Subianto (2014:68), menyebutkan 

bahwa “proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses 

menggurui, melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang 

mandiri dan partisipatif”. 

i. Pemberdayaan dalam Bidang Usaha 

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap 

pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak 

atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku dan bahkan 

menambah kekecewaan. Bina usaha mencakup; a) Pemilihan komoditas 

dan jenis usaha, b) studi kelayakan dan perencanaan bisnis, c) 
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pembentukan badan usaha, d) perencanaan investasi dan penetapan 

sumber-sumber pembiayaan, e) pengelolaan SDM dan pengembangan 

karir, f) manajemen produksi dan operasi, g) manajemen logistik dan 

finansial, h) penelitian dan pengembangan, i) pengembangan dan 

pengelolaan sistem informasi bisnis, j) pengembangan jejaring dan 

kemitraan, k) pengembangan sarana dan prasarana pendukung. 

2. Perempuan Kepala Keluarga 

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala 

keluarga adalah suami atau laki-laki. Nilai sosial budaya umumnya juga 

masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh Karena 

itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya 

diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan 

sosial masyarakat. Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga 

menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya.  

a. Pengertian Keluarga 

Secara etimologis keluarga dalam istilah jawa terdiri dari dua kata 

Kawula berarti abdi dan Warga adalah anggota. Artinya kumpulan 

individu yang memiliki rasa pengabdian demi kepentingan seluruh 

individu. Aziz, (2015:15). Sedangkan secara definitif tertera dalam 

Undang-undang RI no.52 tahun 2009 keluarga adalah “unit terkecil 

dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, suami istri dan anak-

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. 
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b. Fungsi Keluarga 

Setiap keluarga pada hakikatnya memiliki berbagai macam fungsi, 

Aziz (2015:17) diantaranya ; 

1) Fungsi Sosial, adalah keluarga merupakan sarana pertama dalam 

proses interaksi sosial dan menjalin hubungan yang erat baik satu 

keluarga maupun secara luas. 

2) Fungsi Psikologis, bahwa keluarga mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap perkembangan dan kematangan psikologis 

anggotanya. 

3) Fungsi Reproduksi, tanpa adanya ikatan yang sah didalam keluarga 

tidak akan ada keturunan yang sah pula. Sehingga fungsi ini lebih 

dekat dengan hubungan pasangan yang mampu menghasilkan 

keturunan. 

4) Fungsi Agama, yakni digunakan untuk menanamkan nilai-nilai 

keimanan dan ketakwaan. 

5) Fungsi Ekonomi, berhubungan dengan pengaturan penghasilan 

yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

6) Fungsi Kasih Sayang, yakni bagaimana setiap anggota harus 

menyayangi satu sama lain. 

7) Fungsi Perlindungan, setiap anggota keluarga berhak menerima 

perlindungan dari anggota keluarga lain. 

8) Fungsi Rekreasi, yakni penyegaran fikiran, menenangkan jiwa 

dalam bentuk rekreasi guna mengakrabkan tali kekeluargaan. 
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c. Peran dan Fungsi Perempuan Kepala Keluarga 

Aziz, (2015:38-40) Seorang ibu, istri, perempuan hakikatnya 

memiliki hak-hak kewajiban yang sama-sama berat dalam membangun 

keluarga yang unggulan. Oleh sebab itu tanggung jawab seorang 

perempuan ketika menjadi kepala keluarga bukan hanya di dalam 

rumah saja, tetapi sudah bertambah menjadi di luar rumah juga, pada 

kondisi seperti itu menjadikan peran perempuan memiliki double 

tanggung jawab, perempuan dituntut bisa mandiri, sebab dia harus 

memikirkan kehidupan rumah tangga dan kehidupan dirinya sendiri. 

Kemandirian ini menyangkut kemandirian dalam mengambil keputusan 

yang sifatnya urgen dan kemandirian dalam finansial. Untuk mencapai 

kemandirian tersebut perempuan harus memiliki skill, dengan skill yang 

baik dan pendidikan tinggi maka kesempatan kerja akan lebih terbuka 

untuk perempuan. 

Menurut Hemas dalam Anwas (2015:40) bahwa seorang ibu atau 

istri dalam keluarga berhak memperoleh cinta dan kasih sayang dari 

sang suami, mendapatkan nafkah yang halal dan baik, mendapatkan 

bimbingan bimbingan dan pendidikan agama dan keluarga, dicukupi 

segala kebutuhan baik ketika muda maupun usia lanjut, serta 

memperoleh kecukupan lahir dan batin. 

d. Program Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 

Modul PEKKA (2002) Pemberdayaan Perempuan Kepala 

Keluaraga (PEKKA) merupakan sebuah lembaga yang mengorganisir 
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masyarakat miskin khususnya perempuan yang menjadi kepala 

keluarga. 

PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal 

Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda 

di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk 

memperoleh akses sumber daya agar dapat mengatasi persoalan 

ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama“widows 

project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social 

Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. 

KOMNAS Perempuan kemudian meminta Nani Zulminarni, pada saat 

itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), 

menjadi Koordinator program ini. 

Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, 

Nani kemudian mengusulkan mengintegrasikan kedua gagasan awal 

ini ke dalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. 

Untuk itu “Widows Project” atau “Proyek untuk Janda” diubah tema 

dan judulnya menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan 

menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggung 

jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan 

mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat 

janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai 

stereotype negatif.  
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Oleh karena itu Nani mengusulkan judul Program Pemberdayaan 

Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA yang 

disepakati oleh semua Pihak. Selanjutnya kata PEKKA juga 

dipergunakan untuk menyingkat Perempuan Kepala Keluarga.  

1) Komponen Program PEKKA 

Strategi Seknas PEKKA dioperasionalkan kedalam program 

PEKKA yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan, kondisi dan 

sumberdaya yang tersedia. Adapun program-program tersebut 

sebagai berikut: 

a) Pemberdayaan Ekonomi 

Pengembangan sumberdaya keuangan bersama PEKKA melalui 

kegiatan simpan pinjam dengan sistem koperasi. Peningkatan 

sumber pendapatan keluarga PEKKA melalui pengembangan 

usaha individu dan usaha bersama. 

b) Pendidikan Sepanjang Hayat 

Pemberantasan buta huruf dan angka bagi keluarga PEKKA 

melalui kelas keaksaraan fungsional dan akses program 

Penyetaraan Pendidikan. Akses pendidikan yang murah dan 

berkualitas termasuk akses beasiswa bagi anak-anak PEKKA yang 

putus sekolah 9 tahun. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Mengorganisir Kelas Belajar anak- anak PEKKA. 
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c) Pemberdayaan Hukum 

Kegiatan penyadaran tentang hak dan perlindungan hukum bagi 

PEKKA. Melatih kader PEKKA menjadi Kader Hukum agar 

mampu mendampingi akses proses hukum yang adil bagi PEKKA 

dan keluarganya dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah 

tangga. Advokasi reformasi hukum dan proses hukum yang adil 

gender. 

d) Pemberdayaan Politik 

Penyadaran kritis akan hak politik PEKKA. Mengorganisir 

PEKKA untuk terlibat dan mengawasi proses pengambilan 

keputusan diberbagai tingkatan dan terlibat dalam proses politik di 

berbagai tingkatan. 

e) Hak Kesehatan Sepanjang Masa 

Gerakan hidup sehat dan berkualitas melalui kegiatan penyadaran 

kritis akan hak dan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. 

Mengembangkan kader-kader kesehatan dari kalangan PEKKA 

agar dapat mengorganisir akses pelayanan kesehatan yang murah 

dan berkualitas. Advokasi kebijakan terkait hak pelayanan 

kesehatan yang mudah, murah dan berkualitas bagi masyarakat 

miskin. 

f) Media Komunitas 

Sistem pendukung kegiatan pengorganisasian PEKKA dan 

memperjuangkan. Hak akses teknologi informasi bagi masyarakat 
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miskin. Melatih dan mengembangkan kader-kader pengelola dan 

pengembang media rakyat termasuk radio komunitas, video 

komunitas, fotografi, dan penulisan. Mengembangkan penggunaan 

media komunitas untuk kegiatan pendidikan bagi rakyat, kampanye 

perubahan sosial, dan advokasi kebijakan. 

3. Hakikat Pelatihan Berwirausaha 

a. Konsep Dasar Pelatihan 

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan 

suatu proses memahami, mendalami, menata ulang sikap, dan 

mempraktekan bidang latihan tertentu, sehingga dapat menyangkut 

aspek  kognitif, afektif, psikomotorik, dengan tekanan pada penguasaan 

kompetensi yang telah dimiliki. (Sutarto,2012:2). 

Sedangkan menurut Wills dalam, Sutarto (2012:2) 

Pelatihan adalah kegiatan yang ditujan bagi peserta pelatihan dan 

dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan program, serta 

memiliki tujuan yang jelas, metode pembelajaran yang spesifik, 

sasaran atau peserta yang jelas, rencana untuk 

mengimplementasikan, penilaian terhadap hasil. 

 

Jadi pelatihan adalah proses pembelajaran, tetapi pembelajaran 

tersebut tidak dirancang secara formal dan diberikan oleh pelatih 

khusus yang disiapkan untuk mencapai peningkatan performans 

tertentu. 

b. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan sebenarnya berasal dari kata wira usaha yang 

secara sederhana berarti orang yang berani mengambil resiko untuk 
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membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Yusuf (2010:5). Seorang 

pakar manajemen modern Peter F Drucker dalam Yusuf (2010:5) 

mengatakan bahwa “kewirausahaan adalah kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda”. 

Menurut Syahyuti dalam Anwas (2014:71), prinsip dasar yang 

ada dalam kewirausahaan itu adalah “bagaimana membangun karakter 

yang tangguh, kreatif, inovatif, cerdas, mandiri, produktif, dan mampu 

memanfaatkan peluang atau sumber daya yang ada”. 

Pemberdayaan dapat mendorong masyarakat untuk berdaya, 

hidup dalam kemampuan dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu 

didalam pemberdayaan perlu adanya kewirausahaan, artinya 

masyarakat perlu memiliki kemampuan dalam menangani sesuatu untuk 

mencari peluang, menerapkan cara kerja atau inovasi baru, kreatif, dan 

memiliki kepemimpinan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan 

yang besar. 

c. Ciri-Ciri Wirausaha 

Menurut Yusuf, (2010:28-31) ciri-ciri wirausaha diantaranya ; 

1) Mampu melihat peluang, yang orang lain tidak dapat melihatnya. 

2) Berani menanggung risiko, menanggung risiko dari apa yang 

diusahakan berhasil atau gagalnya. 

3) Memiliki visi dan misi yang jelas, bukan hanya jelas tetapi juga visi 

dan misi nya harus jauh kedepan apa yang ingin dicapai. 
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4) Kreatif dan inovatif, sifat ini diperlukan untuk mempertahankan 

usaha. 

5) Berjiwa mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang 

lain, memilih berwirausaha artinya memilih untuk berusaha hidup 

mandiri. 

6) Percaya diri, sifat ini penting mengingat banyak pendapat atau 

komentar negatif yang disampaikan oleh orang luar, maka harus 

mempunyia sifat percaya diri. 

7) Berfikir positif, fikiran negatif yang kadang-kadang datang harus 

dihilangkan, sehingga dibenak itu yang tersimpan hanya fikiran 

positif saja. 

8) Sabar, seorang wirausaha yang terburu-buru seringkali mengalami 

kegagalan, maka wirausaha harus sabar. 

d. Peran Wirausaha dalam Membangun Ekonomi 

Kewirausahaan tidak selalu identik dengan usaha kecil dan 

menengah, namun kewirausahaan sudah sejak lama menjadi faktor 

utama pendorong bermunculannya usaha kecil menengan. 

Manurut Burc (1986) dalam Yusuf (2010:70), dampak sosio ekonomis 

dari adanya wirausaha adalah ; 

1) Menciptakan lapangan kerja; 

2) Meningkatkan kualitas hidup; 

3) Meningkatkan pemerataan pendapatan; 
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4) Memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan 

produktivitas nasional; 

5) Meningkatkan kesejahteraan pemerintahan melalui program 

wirausaha. 

e. Pelatihan Berwirausaha Merupakan Kegiatan Pendidikan 

Nonformal 

Coombs dalam Kamil (2011:14) rumusan tentang pendidikan 

nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, 

diselenggarakan diluar pendidikan kesekolahan diselenggarakan secara 

tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih 

luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar 

didalam mencapai tujuan belajar. 

Marzuki, (2010:137) Pendidikan nonformal adalah proses belajar 

terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau 

pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan 

bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang 

dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya 

tertentu pula. 

 

Tugas pendidikan nonformal adalah: sebagai persiapan memasuki 

dunia sekolah; sebagai suplemen atau tambahan pelajaran karena mata 

pelajaran yang disajikan disekolah terbatas; sebagai komplemen atau 

pelengkap karena kecakapan tertentu memang tidak diajarkan di 

sekolah tetapi tetap dipandang perlu, sementara kurikulum sekolah 

tidak mampu menampungnya; sebagai pengganti (substansi) karena 

anak-anak yang tidak pernah sekolah harus memperoleh kecakapan 

sama atau setara dengan sekolah. (Marzuki, 2010:141). 
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Jika dikaitkan dengan pelatihan, menurut Robinson dalam marzuki 

(2010:174) pelatihan adalah “pengajaran atau pemberian pengalaman 

kepada seseorang untuk mengambangkan tingkah laku (pengetahuan, 

skills, sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan”. Pelatihan 

diartikan sebagai suatu pengajaran tertentu yang tujuannya telah 

ditentukan secara jelas biasanya dapat diragakan yang menghendaki 

peserta dan penilaian terhadap perbaikan unjuk kerja peserta didik 

(good 1973, dalam Marzuki,2010) 

Program pendidikan nonformal dapat dikelompokan kedalam dua 

hal yakni : 

1) Program Pendidikan Dasar, yang memberikan pelayanan belajar 

kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan-kemampuan 

dasar sepert program literasi. 

2) Program Pendidikan Lanjutan, yang memberikan pelayanan 

pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pendidikan 

untuk peningkatan produktifitas kerja. (Kamil, 2011 : 17-18) 

Jadi, pelatihan berwirausaha merupakan bagian dari pendidikan 

nonformal karena dilihat dari perannya pelatihan kewirausahaan 

merupakan komplemen atau pelengkap supaya peserta didik 

mempunyai skills diluar pembelajaran formal. 
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B. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena 

mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui 

Pelatihan Berwirausaha (Studi pada Kelompok Zahra Prima di Kelurahan 

Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya). 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini dilakukan melihat 

dari masalah yang terjadi dilapangan, banyak masyarakat yang menempatkan 

perempuan kepala keluarga atau janda tidak pada haknya di hubungan 

bermasyarakat, martabat seorang perempuan kepala keluarga di masyarakat 
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telah terlanjur mempunyai stereotype negatif, selain itu biasanya rumah 

tangga yang dikepalai oleh perempuan umumnya miskin dalam strata sosial 

ekonomi karena berkaitan dengan kualitas sumber daya perempuan itu sendiri 

yang tidak berdaya, perempuan kepala keluarga harus menghadapi 

diskriminasi hak dalam kehidupan sosial, maka dari itu diusunglah program 

PEKKA ini, yaitu program pemberdayaan perempuan kepala keluarga dengan 

cara melalui pelatihan berwirausaha, salah satu programnya dengan 

pemberdayaan ekonomi berupa pengembangan usaha individu maupun 

kelompok, atau pembuatan usaha kecil baru. diharapkan program ini dapat 

meningkatkan keadaan ekonomi pada perempuan kepala keluarga.  

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berbagai hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pemberdayaan 

Perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti yang relevan 

bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang telah dilaksanakan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta memberi penguatan.  

1. Penelitian Wulan Mustika (2016) Institut Pertanian Bogor. Dalam 

skripsinya yang berjudul “Peran Perempuan dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Sumbangan 

Ekonomi Keluarga” yang membahas secara luas mengenai Program 

“PEKKA” Perempuann Kepala Keluarga bagaimana peran perempuan 

dalam program tersebut, keberhasilan program tersebut dalam 

meningkatkan kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga, serta 

bagaimana tingkat pendapatan perempuan setelah adanya program 
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tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi, dengan mengambil 

metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam program 

PEKKA berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Sedangkan untuk penelitian kualitatif menghasilkan 

perbedaan kesiapan mental antara perempuan yang berstatus janda cerai 

hidup dan janda cerai mati, kondisi ini membuat beberapa pendamping 

PEKKA memiliki kendala dalam melaksanakan program PEKKA 

tersebut. 

2. Ahmad Suheri (2015) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 

Pembahasan skripsi yang ditulis yakni mengambil judul Pemberdayaan 

Perempuan Melalui Program Tabungan Simpan Pinjam Masyarakat Desa 

dengan study kasus nya kelompok PEKKA kartini desa klebet-

Tanggerang. Memfokuskan kepada dua hal yaitu, pertama bagaimana 

tahapan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam 

memberdayakan masyarakat dalam program tabungan simpan pinjam, 

kedua manfaat yang dirasakan oleh anggota PEKKA setelah pelaksanaan 

program, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, 

yakni penelitian berupa pengumpulan data dari berbagai kegiatan. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa dalam program PEKKA melalui program 

tabungan simpan pinjam para anggotanya mampu mengembangkan diri 

seperti perubahan sikap dan perilaku, dan dapat memperbaiki keadaan 

ekonomi keluarga. 
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3. Dedy Charisma (2013) Universitas Negeri Semarang, mengambil judul 

skripsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aksara 

Kewirausahaan Ternak Kelinci Penelitian Deskriptif di Balai Belajar 

Bersama Hj.Mudrikah Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten 

Kendal. dengan fokus penelitian membahas tentang proses 

pemberdayaan, hasil dari pemberdayaan, dan apa saja faktor pendukung 

dan penghambat dari terlaksananya proses pemberdayaan. pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelaksanaanya memalui tahap perencanaan, pelatihan, 

pelaksanaan, dan pendampingan. program ini berhasil meningkatkan 

pengetahuan dan penghasilan warga belajar terlihat dari hasil semakin 

meningkatnya penghasilan warga belajar. simpulan dari penelitian ini 

pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan 

membelajarkan, mensejahterakan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

4. Trisna Susianda (2014) Universitas Teuku Umar, mengambil judul 

skripsi Peran Program Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam 

meningkatkan Kesejahteraan Janda di Kecamatan Tangan-Tangan 

Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan fokus penelitian membahas tentang 

yang pertama bagaimana peranan Program PEKKA dalam meningkatkan 

kesejahteraan janda, yang kedua apasaja hambatan yang dialami selama 

proses pemberdayaan itu berlangsung. Peneliti menggunakan metode 
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kualitatif penelitian deskripsi analisis. Kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu program PEKKA sangat berperan dalam meningkatkan 

kesejarteraan janda, terutama dalam bidang ekonomi berupa simpan 

pinjam, beasiswa untuk anak sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dalam 

pelaksanaan program ini terdapat kendala diantaranya sangat sulit untuk 

mengajak ibu-ibu agar turut dalam kegiatan karena masih banyak yang 

berfikiran membuang-buang waktu tanpa mereka sadari tujuan akhir dari 

program ini. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dari proposal penelitian tersebut dapat dirumuskan antara 

lain: “Bagaimana Proses Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui 

Pelatihan Berwirausaha pada Kelompok Zahra Prima di Kelurahan 

Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya?”. 


