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ABSTRAK 

  Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini tidak 

lepas dari masalah kemiskinan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

kemiskinan sudah menjadi suatu masalah yang ada di bangsa ini, 

padahal sudah banyak program-program yang dibuat oleh Pemerintah 

maupun lembaga swasta untuk menanggulangi masalah kemiskinan  

Memasuki era globalisasi dan semakin meningkatnya kesadaran dan 

pemerataan kesempatan berusaha, maka peranan wanita untuk memiliki 

harkat dan martabat dengan pria terus meningkat sehingga pada 

mulanya sebagai ibu rumah tangga, mulai turut secara langsung 

membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Peningkatan 

produktivitas tenaga kerja wanita tani memiliki peran dan potensi yang 

strategis dalam mendukung peningkatan maupun perolehan pendapatan 

rumah tangga pertanian di pedesaan.  

  Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas program 

pemberdayaan ekonomi perempuan dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat oleh kelompok wanita tani mekar sari sejahtera Lingkungan 

IX Kelurahan Yukum Jaya dan untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi 

perempuan oleh kelompok wanita tani (KWT) di Lingkungan IX 

Kecamatan Terbanggi Besar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 

ini dengan mereduksi data, mendisplay data dan menarik kesimpulan 

dan verifikasi. 

  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam meningkatkan 

ekonomi oleh kelompok wanita tani mekar sari sejahtera di Lingkungan 

IX Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar hanya 

memenuhi tiga (3) ukuran efektivitas yaitu pemahaman program, 

ketepatan sasaran, dan tercapainya tujuan. Faktor pendukung adalah 

memiliki potensi pertanian yang sangat melimpah, adanya kesadaran 

dan kerjasama pada setiap anggota serta adanya dukungan dari 
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masyarakat sekitar untuk berjalannya program pemberdayaan, maka 

dapat mempengaruhi keberhasilan dari keberhasilan program yang 

dilaksanakan, karena anggotalah yang menjadi kunci utama dalam 

program yang dijalani. Faktor penghambat adalah tidak memiliki 

payung hukum serta untuk penyaluran hasil dari program belum 

memiliki badan koperasi. Seharusnya memiliki payung hukum untuk 

melindungi pemberdayaan kelompok wanita tani. Pandangan Ekonomi 

Islam mengenai program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam 

kelompok wanita tani dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya 

memenuhi nilai keadilan dan takaful (jaminan sosial). Kesimpulan 

dalam penelitian ini program pemberdayaan ekonomi perempuan yang 

ada di Lingkungan IX belum sepenuhnya efektiv. Sehingga program 

pemberdayaan oleh KWT belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

 

kata Kunci: efektivitas, pemberdayaan ekonomi perempuan, kelompok 

wanita tani (KWT).  
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ABSTRACT  

  The problems faced by the goverment today cannot be 

separated from the problem of poverty it is undeniable that poverty has 

become a problem in this nation. Even though there have been many 

programs made by the government and private institutions to tackling 

the problem of peverty entering the era of globalization and increasing 

awareness and equal distribution of business opportunities, then the 

role of women is to have dignity and worth with men continues to 

increase so that at first as a housewife, directly help meet the needs of 

family life. Increased labor productivity women farmers have a 

strategic role and potential in supporting the improvement and income 

of agricultural households in rural areas. 

  The research aims to determine the effectiveness of the 

economic empowerment program women in improving the community’s 

economy by the women’s farmer group in Bloom Sari Prosperous 

Evironment IX Yukum Jaya Village and find out the supporting and 

inhibiting factors implementation of women’s economic emppwerment 

program by women farmer group (KWT) in IX Terbanggi Besar 

District. This research is a type of field research (field research). 

Research by using a qualitative descriptive method. Data collection 

technique in this study uses interviews, observation and documentation. 

Data analysis in research this is done by reducing data, displaying data 

and drawing conclusions and verification.  

  The results of this study can be concluded that the 

effectiveness of the economic empowerment program women in 

improving the evonomy by the women’s farmer group in Bloom Sari 

Prosperous in Neighborhood IX, Yukum Jaya Village, Terbanggi Besar 

District only meets three (3) sizes effectiveness, namely understanding 

the program, targeting accuracy and achieving goals. Supporting 

factors is to have very abundant agricultural potential, there is 

awareness and cooperation in every member as well as the support 

from the agency for the running of the empowerment program, then can 

affect the success of the success of the program implemented, because 

the members which is the mai key in the program undertaken.  
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The inhibiting factor is not having the legal umbrella as well as for the 

distribution of result from the program does not yet have a cooperative 

body. Should has a legal umbrella to protect the empowerment of 

women farmer groups.  

Keywords:effectiveness, women’s economic empowerment,women  

farmer groups (KWT) 
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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Efektivitas program 
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MOTTO 

 

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَْىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم     إِنَّ َّللاَّ

 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum  

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.”  

(Q.S Ar-Rad [13]:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu 

adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul 

tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan judul ini 

“Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perpektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari 

Sejahtera Kelurahan Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar)”. 

Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang 

terkandung dalam judul tersebut.  

1. Efektivitas  

   Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-

tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. 

Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau 

apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai 

dengan tujuan atau apa yang sudah diterapkan dalam rencana 

atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif 

jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 

diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas 

berarti doing the right atau mengerjakan pekerjaan yang benar.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Ulber Silalahi, Asas-Asas Manajemen ( Bandung: Retika Aditama, 2015), 

416-417 
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2. Program  

   Program Merupakan hasil dari rancangan mengenai 

usaha yang telah disusun sedemikian rupa oleh seseorang atau 

suatu kelompok.
2
 

3. Pemberdayaan 

   Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis 

pada daya mereka sendiri dengan atau tanpa dukungan pihak 

luar. Pemberdayaan ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat 

sehingga memiliki daya untuk memandirikan.
3
 

4. Kelompok Wanita Tani  

  Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan ibu-ibu istri 

petani atau para wanita yang mempunyai aktivitas dibidang 

pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta 

kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya 

pertanian untuk kerjasama meningkatkan produktivitas usaha 

tani dan kesejahteraan anggotanya. Konsep kelompok wanita 

tani lebih berkonsentrasi pada aktivitas pertanian untuk para 

perempuan. Selain itu, seiring berkembangnya kebutuhan 

perempuan pedesaan, kegiatan kelompok wanita tani diarahkan 

untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan keterampilan 

perempuan.
4
 

5. Ekonomi masyarakat 

  Ekonomi Masyarakat yaitu suatu kebutuhan bagi 

masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami suatu 

desa atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan 

                                                             
2 Sujianto, Ernawati, Hasim As’ari, Maryani, “Implementasi Program Raskin 

Dalam Upaya Mensejahtrakan Masyarakat,”Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, No. 2 

(Oktober 2012), 59 
3
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat  

dalam Perspektif Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta, 2013), 100 
4
Rina Wati, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Wanita Tani 

(KWT) “Seruni” Berbasis Sumber Daya Lokal (Pendidikan Luar Sekolah, 2013), 27 
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memiliki kebudayaan yang sama, serta memiliki kebutuhan 

hidup yang sama-sama.
5
 

6. Ekonomi Islam  

  Ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk menganalisis, dan menyelasaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.
6
Ekonomi 

Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran 

dan Hadist. Para ulama, khususnya Ahlusunnah wal jamaah 

bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah Al-Quran, 

Hadist, Ijma’, dan Qiyas.
7
 Jadi dalam perspektif ekonomi islam 

adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist.  

 

  Berdasarkan penjelasan istilah-istilah dari judul diatas, maka 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan ekonomi 

perempuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada 

kelompok wanita tani dalam tinjauan ekonomi islam.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

  Sektor pertanian merupakan sektor primer yang dianggap 

dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap 

kesejahteraan rumah tangga tani. Namun kesejahteraan rumah 

tangga tani tersebut tergantung pada tingkat pendapatan yang 

dihasilkan oleh sektor tersebut, dengan begitu sektor pertanian 

merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang besar pada 

pertumbuhan ekonomi.
8
 

                                                             
5 Pratiwi Mega Septiani, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis 

Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Dusun Satu 

Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah,”(Skripsi, UIN Raden Intan, 2017), 37 

  6
Pusat, Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 17 

  7
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta : Erlangga, 

2012),16 
8 Wa Ode Zusnita Muizu, Prima Yusi Sari, Welly Larasakti Handani, 

“Peranan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tali Wargi  dalam Pemberdayaan Masyarakat 

di Desa Citali, Kabupaten Sumedang,”Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan: 
ISSN 2714-8785 (2019), 157 
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  Pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas 

angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang bermukim 

di wilayah pedesaan. Pembangunan pertanian bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, kesempatan kerja 

dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan rumah tangga.  

 

 Berikut adalah data luas perkembangan lahan sawah Provinsi 

Lampung pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Luas Perkembangan Lahan Sawah Provinsi Lampung Tahun 

2016-2019 

No  Kabupaten Luas Lahan 

    2016 2017 2018 2019 

11  1.      Lampung Barat   13,443  13,433    11,132    10,464,65 

2    2.  TaTanggamus  23,080  23,080    18,392    16,842,67 

33  3.  La Lampung Selatan  45,755  45,634    36,482    36,687,99 

44  4.  La Lampung Timur  63,508  63,421    57,453    58,592,13 

45  5. La Lampung Tengah   81,783  82,245    77,721    79,664,17 

66  6. La Lampung Utara  19,286  19,292    15,069    14,972,92 

77  7.  W Way Kanan  19,974  22,975     20,440    14,384,18 

87  8. TuTulang Bawang   49,689  51,722     44,199    51,094,78 

99  9. Pe Pesawaran  15,465  15,855    13,244    13,304,54 

10 10. PriPringsewu  13,831  13,678    13,616    13,928,26 

11 11. M Mesuji  30,479  32,164    31,919    30,611,07 

12 12. 

TuTulang Bawang 

Barat  12,178 12,178   11,987   6,996,64 

13 13. Pe Pesisir Barat 8,478 8,778  8,876   8,587,70 

14 14. BaBandar Lampung 936 922 648 619,32 

15 15. M Metro  2,984 2,984  2,980 17.47,9 

TOTAL     400,869    408,371      364,156      361,698,91 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung 
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  Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa luas 

perkembangan lahan sawah di Provinsi Lampung dari beberapa 

Kabupaten/Kota ada yang mengalami peningkatan yang tinggi ada 

juga yang mengalami penurunan, yang menandakan bahwa luas 

lahan sawah khusunya di Kabupaten Lampung Tengah yang 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 81.783 ha, 2017 

yaitu 82.245 ha dan mengalami penurunan tahun 2018 yaitu 77.721 

ha dan mengalami kenaikan tahun 2019 yaitu 79.664.17 ha. Hal ini 

membuktikan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas 

lahan sawah tertinggi dari beberapa kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung.  

  Kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan 

membutuhkan suatu tindakan pemberdayaan. Proses pemberdayaan 

hendaknya dapat dituangkan dalam bentuk aksi nyata dan disertai 

langkah-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut 

tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

kesejahteraan diberbagai segi kehidupan dalam suatu lingkungan 

sosial. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan menjadi sebuah 

bagian penting dalam pembangunan alternatif.
9
 

  Memasuki era globalisasi dan semakin meningkatnya 

kesadaran dan pemerataan kesempatan berusaha, maka peranan 

wanita untuk memiliki harkat dan martabat dengan pria terus 

meningkat sehingga pada mulanya sebagai ibu rumah tangga, mulai 

turut secara langsung membantu mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga. Peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita tani 

memiliki peran dan potensi yang strategis dalam mendukung 

peningkatan maupun perolehan pendapatan rumah tangga pertanian 

di pedesaan.  

  Dengan berbagai masalah dan kendala dihadapi, baik secara 

internal maupun eksternal itu semua merupakan tantangan yang 

perlu diatasi melalui berbagai cara, seperti: perlindungan terhadap 

                                                             
9 Asriyanti Syarif, “Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi 

Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pada Usahatani Sayuran Di 

Kecamatan Bissapu  Kabupaten Bantaeng, Ziraa’ah,”  ISSN ELEKTRONIK 2355-3545 
Vol. 43 No. 1(Februari 2018), 77-78 
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tenaga kerja wanita, peningkatan efektivitas bimbingan penyuluhan 

dan pelatihan, perbaikan upah tenaga kerja, fasilitas, dan 

kesempatan kerja. Peluang tersebut dapat merupakan insentif dan 

keberpihakan kepada wanita tani.
10

 

  Perkembangan masyarakat saat ini menghasilkan beberapa 

perubahan terhadap peran dan aktivitas perempuan. Sebagian besar 

perempuan tidak lagi hanya berpangku tangan menerima hasil kerja 

suami, namun juga turut andil dalam aktivitas ekonomi guna 

mendapatkan pendapatan. Berkembangnya zaman bukan hanya laki-

laki yang melakukan usaha namun wanita juga terlibat dalam 

berbagai usaha dalam bidang pertanian. Haryono Suyono 

mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan sering pula disebut 

sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yaitu suatu 

upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai 

bidang termasuk ekonomi, edukasi, komunikasi, informasi dan lain 

sebagainya.
11

 

  Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukan 

pada pemberdayaan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri maupun 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

                                                             
10

Maya Riantini, Lina Marlina, Ani Suryani, Abdul Mutolib, “Pengembangan 

Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani untuk Meningkatkan 
Kesejahtertaan pada Rumah Tangga Petani di Desa Enggalrejo  

Pringsewu Provinsi Lampung,”Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Oktober 2017), 1 
11 Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 
29 
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 
12

 

  Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian antara lain 

dalam bentuk kelompok tani. Tidak setiap kumpulan orang  adalah 

kelompok. Sekumpulan orang disebut kelompok yaitu:  

1. Saling kenal dan memiliki ikatan bathin satu sama lain 

2. Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama 

3. Keanggotaannya relatif  stabil untuk jangka waktu yang lama  

4. Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan 

anggota 

5. Ada struktur yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan 

tugas yang jelas diantara  anggotanya 

6. Ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para 

anggotanya 

7. Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai 

tujuan  bersama.
13

 

  Salah satu peran perempuan dalam membangun 

pembangunan pertanian yaitu dengan ikut berperan dalam 

menciptakan program-program yang mengarah pada pemberdayaan 

perempuan dengan membuat program yaitu program yang berupaya 

mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan 

pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan 

pekarangan, pemanfaatan limbah rumah tangga, dan pengolahan 

hasil pertanian menjadi produk industri skala kecil dan besar. 

  Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah wadah yang 

memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi 

dalam memajukan sektor pertanian. Terbentuk karena adanya jenis 

usaha tani yang sama mereka geluti, lokasi tempat tinggal yang 

berdekatan, dan adanya persamaan persepsi dan motivasi yang kuat 

untuk meningkatkan  ekonomi.
14

 

                                                             
12 Edi Suharto. 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 

(Bandung: Refika Aditama, 2014), 60 
13

Bambang  Susilo, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis 

Kelembagaan, “ Jurnal MuazahVol 2, No. 2, ( Desember 2010), 288 
14 Asriyanti Syarif, “Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi 

Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pada Usahatani Sayuran Di 
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  Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan organisasi yang 

dapat dikatakan berfungsi dan ada secara nyata, dan berfungsi 

sebagai tempat penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya. 

Beberapa kelompok tani juga mempunyai kegiatan lain seperti 

gotong royong, usaha simpan pinjam dan arisan kerja untuk kegiatan 

usaha tani.  

 

  Berikut adalah Data Base Kelompok Wanita Tani Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 dapat 

dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Data Base Kelompok Wanita Tani Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020. 

No. 
Kampung / 

Nama KWT 
Jml    Tahun 

Kelurahan Agt     Berdiri 

1 
Adi Jaya 

Mekar Sari 60  2003 

2 Mekar Wangi 30  2016 

3 
Bandar Jaya 

 Barat 

Cempaka  

Putih 
24  2010 

4 Melati 30  2013 

5 Sekar Wangi 25  2016 

6 Bandar  

Jaya Timur 

Nusa Indah 26  2011 

7 Kenanga 25  2013 

8 Indra  

Putra Subing 

Timur Raya 20  2011 

9 Indra Wangi 20  2017 

10 

   Karang Endah 

Karang Agung 10  2004 

11 Mandiri 10  2012 

12 Timun Mas 25 
 2006 

 

                                                                                                                              
Kecamatan Bissapu  Kabupaten Bantaeng, Ziraa’ah,”  ISSN ELEKTRONIK 2355-3545 
Vol. 43 No. 1(Februari 2018), 77-78 
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13 
 

Tunggal Jaya 24  2011 

14 

 Nambah Dadi 

Harapan Maju 10  2006 

15 Solo Makmur 10  2005 

15      Mambaul Ullum 25  2013 

17 Onoharjo      Cahaya Baru 25  2008 

18 
Poncowati 

     Akasia 20  2011 

19      Mawar 27  2012 

20 Terbanggi  

Besar 

     Karya Sari 2 50  2010 

21 Karya Agung 35  2007 

22 
Yukum Jaya 

Mekar Sari 

Sejahtera 
30  2011 

23       Cempaka 21  2012 

Sumber: UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2020.  

 

  Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa, 

menunjukkan terdapat 23 nama kelompok wanita tani di Kecamatan 

Terbanggi Besar. Di mana masing-masing daerah yang terdapat 

kelompok wanita tani di Kecamatan Terbanggi Besar tersebut yaitu: 

1 KWT daerah Onoharjo, 2 KWT daerah Adi Jaya, Bandar Jaya 

Timur, Indra Putra Subing, Poncowati, Terbanggi Besar, dan 

Yukum Jaya. Yang memiliki 3 KWT daerah Bandar Jaya Barat, 

Karang endah, dan yang memiliki 4 KWT daerah Karang Endah. 

Berdasarkan 23 kelompok wanita tani di Kecamatan Terbanggi 

Besar, Kelurahan Yukum Jaya, terdapat kelompok tani disetiap 

dusunnya. Tidak hanya kelompok untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu 

juga dibentuk kelompok wanita tani. Di lingkungan IX mempunyai 

program pemberdayaan Ekonomi Perempuan dari Tahun 2012 dari 

Lembaga Pemerintah Dinas Pertanian yang dijalankan oleh KWT 

Mekar Sari Sejahtera dengan pendamping program yaitu PPL 

(Penyuluh Pertanian Lapangan). KWT Mekar Sari Sejahtera 

merupakan satu diantara 2 KWT yang ada di Kelurahan Yukum 
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Jaya. Anggotanya berjumlah 30 orang lebih banyak dibandingkan 

dengan KWT Cempaka yang ada di Kelurahan Yukum Jaya.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 

273/Kpts/OT.160/4/2007. Kelompok tani perlu ditumbuh 

kembangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian. 

Pertumbuhan dan pengembangan kelompok tani didasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut:    

a. Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani 

untuk berkelompok sesuai dengan keinginan dan kepentingan. 

Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta 

memilih kelompok tani yang  mereka kehendaki sesuai dengan 

kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota 

satu atau lebih kelompok.   

b. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan 

secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku 

usaha.    

c. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak 

serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta 

mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan 

penilaian kinerja) kelompok tani.    

d. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian 

potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan 

sarana serta penggunaan sumber daya guna terwujudnya 

kemandirian kelompok tani.    

e. Kesetaraan, artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama, 

dan pelaku usaha yang terjadi merupakan mitra sejajar.   

f. Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling 

menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan 

antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh 

penyuluh.
15

 

                                                             
15

Wa Ode Zusnita Muizu, Prima Yusi Sari, Welly Larasakti 

Handani,”Peranan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tali Wargi  dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Citali, Kabupaten Sumedang,”  Proseding Seminar Nasional 
Kewirausahaan: ISSN 2714-8785 (2019), 157 
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  Hal ini banyak memunculkan program pemberdayaan 

ekonomi perempuan dalam kelompok wanita tani yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi 

dikalangan wanita tani.  Salah satu program yang melakukan 

pemberdayaan ialah pemberdayaan ekonomi perempuan yang 

dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dibawah  naungan 

Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian.  

  Kelompok wanita tani merupakan suatu wadah untuk belajar 

dan mengembangkan kreatifitas anggota-anggotanya. Dalam 

kelompok tani diajarkan bagaimana agar ibu-ibu rumah tangga bisa 

lebih produktif untuk memanfaatkan waktu yang ada. Setiap 

kegiatan kelompok wanita tani berusaha mencari peluang-peluang 

kegiatan yang bisa juga menopang perekonomian keluarga. 

Sehingga dengan adanya kelompok wanita tani tidak hanya sebagai 

tempat untuk mengembangkan kreatifitas juga bertujuan untuk 

membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

  Kelompok wanita tani mekar sari sejahtera merupakan salah 

satu kelompok yang ada di kelurahan Yukum Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelompok 

wanita tani mekar sari sejahtera yaitu dengan diadakanya pertemuan 

rutin pada setiap minggu. Kelompok wanita tani ini yang diresmikan 

berdiri pada tanggal 20 Maret 2011
16

.  

  Pendekatan teoritis dalam penelitian sangat diperlukan 

telah banyak pengujian yang mengenai pemberdayaan kelompok 

wanita tani  penelitian yang dilakukan oleh Yosep Permana, 

Lukman Effendy dengan judul “Pemberdayaan Kelompok 

Wanita Tani Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Menuju 

Rumah Pangan Lestari Di Kecamatan Cikedung Indramayu” 

pada tahun 2020 pada penelitian tersebut menyarankan untuk 

peneliti selanjutnya Diharapkan pengkajian ini terus berlanjut 

untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap keberdayaaan kelompok wanita tani selain yang 

                                                             
 

16
Dokumentasi Kelompok Wanita Tani “Mekar Sari Sejahtera”, (2018) 
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ditemukan dalam kajian ini.
17

 Oleh karena itu, penulis ingin 

menutup gap dari penelitian tersebut dengan variabel yang 

disarankan yaitu kelompok wanita tani. 

  Penelitian selanjutnya yang dilakukan penelitian Erva 

Rani, Endang Krisnawati dengan judul “Pemberdayaan 

Kelompok Wanita Tani (Kwt) Melalui Pemanfaatan Limbah 

Sisa Sayuran Sebagai Pupuk Organik Cair Pada Budidaya 

Pakcoy Di Kacamatan Samarang” pada tahn 2020 pada 

penelitian tersebut menyarankan peneliti selanjutnya dengan 

adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat pemberdayaan 

kelompok wanita tani variabel yang dikaji pada pengkajian ini 

maka diharapkan pengkajian yang akan datang dapat di 

masukkan variabel lain.
18

Dimana peneliti ingin menambahkan 

sebuah pengkajian variabel yaitu efektivitas program 

pemberdayaan ekonomi perempuan oleh kelompok wanita tani.  

  Pemberdayaan menurut Theresia merupakan upaya untuk 

membangun daya itu sendiri dengan memberikan dorongan, 

motivasi, dan membangkitkan kesadaran yang dimilikinya. 

Program pemberdayaan merupakan salah satu bentuk upaya 

untuk memperbaiki status atau peran seseorang tersebut. 

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan pemberian pembinaan 

dan pendampingan untuk perempuan atau ibu-ibu rumah tangga 

khususnya dengan kelas perekonomian menengah ke bawah 

dengan tujuan agar melalui usaha pemberdayaan tersebut dapat 

membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian keluarga 

                                                             
17

Yosep Permana, Lukman Effendy & M Tassim Billah, “Pemberdayaan 

Kelompok Wanita Tani Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Menuju Rumah 

Pangan Lestari Di Kecamatan Cikedung Indramayu,” Jurnal Inovasi Penelitian 

Vol.1 No.3 (Bogor, 2020). 419 
18

Erva Rani, Lukman Effendy & Endang Krisnawati, “ Pemberdayaan 

Kelompok Wanita Tani (Kwt) Mealui Pemanfaatan Limbah Sisa Sayuran Sebagai 

Pupuk Organik Cair Pada Budidaya Pakcoy Di Kacamatan Samarang” (Bogor: : 

Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.3 Agustus 2020). 445 
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serta menciptakan perempuan-perempuan tangguh dan mandiri. 
19

 

  Semangat islam dalam kemandirian dapat di lihat dalam 

Q.S Al-Mau’un 107: 1-3, sebagai berikut: 

                          

             

  “1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?2. Itulah 

orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan 

memberi Makan orang miskin”.( Q.S. Al-Mauun, [107]:1-3) 

 Penjelasan dari ayat diatas adalah orang kaya yang tidak 

menyantunin anak yatim dan fakir miskin dengan orang yang tidak 

mampu yang tidak berjuang dengan terus menerus untuk meraih 

kemandirian ekonomis. Kewajiban kaum muslim untuk membayar 

zakat, anjuran untuk bersedekah, wakaf, dan kewajiban untuk 

memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomis.  

  Oleh karena itu Kementerian Ketahanan Pangan dan Sosial 

menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan salah 

satunya yaitu kelompok wanita tani dalam pemberdayaan ekonomi 

perempuan dengan tujuan peningkatan kemampuan berwirausaha 

para anggota kelompok wanita tani secara bersama, meningkatkan 

pendapatan, pengembangan dalam program yang diberikan oleh 

Pemerintah, peningkatan kepedulian dan jalinan sosial diantara para 

anggota KWT dan dengan masyarakat sekitar.  

  Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh 

kelompok wanita tani mekar sari sejahtera di Lingkungan IX 

Kelurahan Yukum Jaya selain dengan pemanfaatan pekarangan 

lahan dan mendapatkan bantuan program budidaya jamur tiram oleh 

dinas ketahanan pangan. Pendapatan dari hasil panen sayuran dan 

                                                             
19

Siti Nur Afifah, Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Asri di 

Dukuh Dawung Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Semarang, (Skripsi: 

UNNES, 2019). h. 9   
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jamur akan di masukan kedalam kas kwt dan akan dibagikan kepada 

para anggota. Dalam hal ini dengan adanya program pemberdayaan 

kelompok wanita tani, akan memberikan tambahan penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
20

 

  Peneliti melakukan observasi di kelompok wanita tani mekar 

sari sejahtera dan melakukan wawancara kepada ibu eka susilowati 

selaku PPL (Penyuluhan pertanian lapangan) beliau mengungkapkan 

bahwa distribusi adalah proses sampainya barang dari produsen ke 

konsumen. Saat ini kelompok wanita tani mekar sari sejahtera masih 

merasa kesulitan untuk dapat menyalurkan produknya hingga 

sampai ke tangan konsumen.
21

 

  Produk olahan menggunakan teknologi sederhana, sehingga 

umur simpan produk menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, 

diperlukan saluran distribusi yang tepat agar produk bisa cepat 

sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kondisi saluran 

distribusi saat ini menjadi kelemahan bagi kwt mekar sari sejahtera 

dalam memasarkan produknya. 

  Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan KWT Mekar Sari Sejahtera di lingkungan IX 

Kelurahan Yukum Jaya yang dihadapi oleh kelompok wanita tani 

yaitu kurangnya pengetahuan mengenai budidaya pertanian dan 

pengolahan hasil pertanian ini menjadi hambatan bagi kelompok 

dalam melakukan kegiatannya. Sehingga perlu adanya 

pendampingan oleh pekerja masyarakat yang berkompeten 

dibidangnnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh pendamping dari 

program pemberdayaan ekonomi Kelurahan Yukum Jaya dengan 

memberikan edukasi bagi kelompok wanita tani untuk meminalisir 

terjadinya kerugian yang sangat besar. 

  Melihat dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti, peneliti 

tertarik untuk mengkaji tentang efektifitas dari program tersebut di 

mana pada umumnya banyak yang meneliti tentang pemberdayaan 

kelompok wanita tani masih banyak yang belum meneliti hanya 

peran kelompok wanita tani bukan dari segi keefektivitas dari 

                                                             
20

Hartini, ketua KWT Mekar Sari Sejahtera, Wawancara, Juni 14, 2021 
21 Susilowati, Selaku PPL Mekar Sari Sejahtera, Wawancara, Juni 27, 2021 
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program yang dijalankan oleh kelompok wanita tani dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat, yang berjudul“ Efektivitas 

Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perpektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari 

Sejahtera Kelurahan Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar). 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

  Fokus Penelitian ini berada di Lingkungan IX, 

Kelurahan Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah.  

2. Sub-Fokus Penelitian  

  Sub-fokus dari penelitian ini adalah efektivitas 

program pemberdayaan ekonomi perempuan oleh kelompok 

wanita tani di Lingkungan IX, Kelurahan Yukum Jaya, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.  

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas dari Program Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Mekar Sari 

Sejahtera di Kelurahan Yukum Jaya? 

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan 

program Pemberdayaan ekonomi Perempuan Melalui Kelompok 

Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera Kelurahan Yukum Jaya?  

3. Bagaimana Efektvitas Program Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan oleh Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera 

dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

  Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. 
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Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk Menganalisis Efektivitas dari Program Pemberdayaan 

Ekonomi Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Mekar 

Sari Sejahtera di Kelurahan Yukum Jaya. 

b. Untuk Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat 

pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Melalui 

Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera Kelurahan 

Yukum Jaya. 

c. Untuk Menganalisis Efektivitas Program Pemberdayaan 

Ekonomi Perempuan oleh Kelompok Wanita Tani Mekar 

Sari Sejahtera dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfat secara teoritis 

  Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan keilmuan kepada semua pembaca dan sebagai 

referensi yang berkaitan dengan peneliti yaitu efektivitas 

program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat oleh KWT. Penelitian ini 

sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama 

kuliah dan hasil penambahan informasi ataupun penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan lebih mendalam. 

 

b. Manfaat praktis 

  Untuk menjadi bahan data bagi yang membutuhkan 

data untuk penelitian sebelumnya dana masukan bagi 

pelaksanaan program pemberdayaan. Manfaat bagi 

masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dapat 

membantu memberikan suatu informasi yang berkaitan 

dengan efektivitas program pemberdayaan ekonomi 

perempuan dalam kelompok wanita tani.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu 

melakukan kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Idvit Iganuzeprori Abkim yang 

berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Pekon 

Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)” 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemberdayaan 

ekonomi petani di Pekon Banjar Agung  telah melakukan 

beberapa upaya guna meningkatkan kesejahteraan petani. 

Pengembangan yang dilakukan yakni bertujuan untuk 

meningkatkan pembentukan sikap mental melalui sikap mandiri 

dalam berusaha. Karena selain memberikan pendapatan terhadap 

petani itu sendiri juga dapat membentuk kesejahteraan 

masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan usaha. Oleh 

sebab itu perlu mengupayakan hal-hal seperti peningkatan akses 

pada asset ekonomi, peningkatan akses pada pasar, dan 

kewirausahaan atau pelatihan.
22

 

2. Anna Cisca Da Costa, Marsianus Falo , Agustinus Nubatonis, 

“Efektivitas Kelompok Wanita Tani Lestari Di Desa Subun 

Tua’lele Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah 

Utara”. Jurnal Agribisnis Lahan Kering 2016. International 

Standard of Serial Number 2502-1710. Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa tingkat 

efektivitas wanita tani lestari berada pada kategori sedang. Faktor 

penyebab umum yang dapat dilihat adalah karena sedikitnya 

                                                             
22 Idvit Iganuzeprori Abkim, “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi 

Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip 

Kabupaten Tanggamus,” ( Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

,2019 ) 
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bahan yang digunakan untuk produksi dan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia dalam pengolahan pasca panen sehingga 

tidak mendatangkan hasil yang banyak. Terdapat hubungan yang 

signifikan antara faktor fungsi atau tugas kelompok dengan 

efektivitas kelompok tani di desa Subun Tua’lele Kecamatan 

Insana Barat.
23

 

3. Retno Endah Supeni Maheni Ika Sari, “Upaya Pemberdayaan 

Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha 

Kecil (Studi Diskriptif  Pada  Kegiatan  Usaha Kecil  Ibu-Ibu  

Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi 

Wanita Um Jember)”. Hasil penelitian Pemberdayaan ekonomi 

perempuan di wilayah dampingan Desa Wirolegi yang telah 

dirintis oleh PSW UM Jember sejak tahun 2006 sampai sekarang 

secara umum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal 

ini dapat dijelaskan pada tiap-tiap unsur pemberdayaan 

perempuan yang terdiri dari welfare (kesejahteraan), access 

(akses), consientisation (konsientisasi), participation (partisipasi) 

dan equality of control (kesetaraan dalam kekuasaan). Seperti 

misalnya unsur welfare (kesejahteraan) yang menunjukkan baru 

sekitar 50% dari para dampingan yang telah memiliki usaha.
24

 

4. Meta Nopita, Sujadmi. “Pemberdayaan Perempuan Pada 

Kelompok Wanita Tani (Kwt) Nurjanah Di Desa Kimak 

Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka”. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Vol. 2 Nomor 1, April 2020 E-ISSN 2656-9809. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Nurjanah dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan 

model pemberdayaan bottom-up, dari masyarakat oleh 

                                                             
23

Anna Cisca Da Costa, Marsianus Falo , Agustinus Nubatonis, “Efektivitas 

Kelompok Wanita Tani Lestari Di Desa Subun Tua’lele Kecamatan Insana Barat 

Kabupaten Timor Tengah Utara,”, Jurnal Agribisnis Lahan KeringInternational 

Standard of Serial Number 2502-1710 (2016) 
24

Retno Endah Supeni, Maheni Ika Sari, “Upaya Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil Studi diskriptif pada  

Kegiatan  Usaha Kecil  Ibu-ibu  Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat 

Studi Wanita UM Jember,”, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas 
Ekonomi UNIMUS (2011)     
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masyarakat dan kembali pada masyarakat. Adapun strategi yang 

digunakan dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Nurjanah ialah 

(1) perencanaan dan kebijakan yang dilakukan melalui sosialisasi, 

(2) aksi sosial yang dilakukan melalui berbagai kegiatan dari 

KWT Nurjanah, serta (3) peningkatan kesadaran dan pendidikan 

melalui pelatihan/pengajaran.
25

 

5. Penelitian Putri Indah Arisandi, yang berjudul Efektifitas 

Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Kelompok 

Wanita Tani Dalam Peningkatan Penghasilan Keluarga Ditinjau 

Perspektif Ekonomi Islam tahun 2020, hasil penelitian 

menunjukkan Kelompok Wanita Tani Putri Ayu mampu berperan 

sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas ibu-ibu yang 

ada di Desa Ambarawa Timur melalui program-program yang 

terdapat didalamnya dengan berbagai kegiatan yang beberapa 

diantaranya seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL 

dan pemanfaatan lahan pekarangan yang menjadi wadah untuk 

menambah pendidikan dan pengetahuan.
26

 

 

 

  Dari beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan 

penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai 

pemberdayaan perempuan ataupun pemberdayaan ekonomi melalui 

sebuah program dari lembaga baik Pemerintah maupun swasta di 

daerah tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu lokasi penelitiannya pun 

berbeda, yaitu di Lingkungan IX Kelurahan Yukum Jaya, serta teori 

yang digunakan untuk penelitian Oleh karena itu, peneliti tertarik 

mengkaji mengenai efektivitas program pemberdayaan perempuan 

                                                             
25

Meta Nopita, Sujadmi, “Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Wanita 

Tani (Kwt) Nurjanah Di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka,” 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2 Nomor 1(April 2020) 

26 Putri Indah Arisandi, “Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi 

Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Penghasilan Keluarga 

Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Kelompok Wanita Tani Di Desa 
Ambarawa Timur, Pringsewu,”(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)   
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dalam kelompok wanita tani di Lingkungan IX Kelurahan Yukum 

Jaya. 

H. Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang langkah-langkah memulai suatu penelitian yang 

meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis 

sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang benar.
27

 

  Dengan ini peneliti akan memaparkan metode penelitian yang 

akan digunakan dalam menjalankan penelitian adalah: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

  Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

tempat penelitian.
28

 Penelitian yang langsung di lapangan 

atau pada responden. Pada hakikatnya penelitian ini adalah 

penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Maka 

proses penelitian ini mengangkat data dari permasalahan 

yang ada di lapangan  dari lokasi mengenai efektivitas 

program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat oleh Kelompok Wanita 

Tani (KWT). 

b. Sifat Penelitian  

  Penelitian bersifat deskriptif analistik adalah penelitian 

yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap dengan suatu yang diteliti. 

Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat 

data sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis, bahwa 

                                                             
27

Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif , (Surabaya : Zifatama 

Publishing,2011), 7. 
28

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial ( Bandung: 

Mundurmaju, 2012 ), 185 
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penelitian deskriptif  adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa 

kondisi yang ada dan sedang terjadi.
29

 

  Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Peneliti bermaksud menggali, mengidentifikasi, 

menganalisis dan menjelaskan berbagai kondisi yang 

berkaitan dengan bagaimana efektivitas program 

pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok wanita tani 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.  

 

2. Tempat Penelitian  

  Tempat Penelitian ini dilakukan di lingkungan IX yang 

terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah, 

adapun alasan pemilihan lokus tersebut karena didaerah tersebut 

memiliki potensi hasil-hasil pertanian dan memilki program 

pemberdayaan perempuan oleh kelompok wanita tani. 

 

3. Populasi 

  Populasi adalah penelitian populasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
30

 Pada penelitian ini populasi berjumlah 

30 populasi.   

 

4. Teknik Penentuan Informan 

  Teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel.
 31

 Untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling 

yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan 

                                                             
29

Rony Kountur, Metode Penelitian ( Jakarta : Bumi Aksara, 2015 ), 43 
30 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019), 110.  
31

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 222. 
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menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-Probability 

Sampling.
32

 

a. Probability sampling 

  Probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih untuk menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random 

sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) 

sampling (sampling menurut daerah). 

b. Non-probability sampling 

  Non-probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, 

kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.33
 

  Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang 

sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball 

sampling. 

 

 

1) Purposive sampling 

 Purposive Sampling merupakan penentuan informan 

tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau 

wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan 

pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

2) Snowball Sampling 

 Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel 

yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 

Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama 

menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama 

dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan 

                                                             
32 Ibid, 217 
33

Ibid, 218 
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dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap 

data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain 

yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data 

yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. 

Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin 

banyak. 

 

  Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Karena peneliti merasa sampel yang diambil mengetahui tentang 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive 

sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat 

mengetahui keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi 

perempuan oleh kelompok wanita tani Mekar Sari Sejahtera 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.  

  Menurut  Moleong key  Informan  adalah  mereka  yang  

tidak hanya  bisa  memberi  keterangan tentang  sesuatu  kepada  

peneliti,  tetapi  juga  bisa  memberi  saran  tentang  sumber  

bukti  yang  mendukung  serta menciptakan sesuatu terhadap 

sumber yang bersangkutan. Dalam  menentukan  key  informan,  

penulis  memiliki  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  

key  informan  yaitu  orang  yang  tidak  hanya  terlibat langsung 

tetapi juga mampu menguasai kegiatan quality control. Maka 

dari itu key informan bisa ditentukan setelah melakukan 

penelitian terhadap informan. 

Tabel 1.3 

Key Informan 

     No Key  

Informan 

Jabatan 

1. Eka 

Susilowati 

Sebagai Pendamping 

Program Pemberdayaan 

ekonomi Kelompok 

Wanita Tani 

 

2. Suyadi  Ketua lingkungan IX 
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Kelurahan Yukum Jaya 

3. Hartini  

 

 

Ketua Kelompok Wanita 

Tani Mekar Sari Sejahtera  

4. Siti Fatimah Sekretaris Kelompok 

Wanita Tani Mekar Sari 

Sejahtera 

5. Musiati  Bendahara KWT Mekar 

Sari Sejahtera 

6. Erni Anggota KWT Mekar Sari 

Sejahtera 

7. Sri Lestari Anggota KWT Mekar Sari 

Sejahtera 

8. Tri Utami Anggota KWT Mekar Sari 

Sejahtera 

  Sumber : peneliti, 2020 

5. Sumber Data Penelitian 

   Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud 

adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung di peroleh 

dari key informan. Data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah 

pengurus KWT Mekar Sari Sejahtera, petugas PPL, dan 

anggota KWT sebagai pihak yang diwawancarai. 

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). 
34

Data sekunder dapat berupa buku-buku atau 

                                                             
34

J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan sopiah, Metodelogi Penelitian 

(Yogyakarta: CV Andi, 2010), 24 
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dokumen dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari 

dokumen Dinas Pertanian Lampung Tengah, Badan Statistik 

Indonesia (BPS), dokumen-dokumen dari kelompok wanita 

tani (KWT) Mekar Sari Sejahtera, serta literatur lain yang 

berkaitan dengan penelitian.  

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Observasi 

  Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu 

proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
35

 

1) Observasi Partisipan 

Suatu observasi disebut observasi partisipan 

jika orang yang rnengadakan observasi (observer) turut 

ambil bagian dalam perikehidupan observer. Jenis 

teknik observasi partisipan umumnya digunakan orang 

untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk 

menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti 

masyarakat suku bangsa karena pengamatan partisipatif 

memungkinkankan peneliti dapat berkomunikasi secara 

akrab dan leluasa dengan observer, sehingga 

memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan 

detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. 

2) Observasi Non Partisipan 

Observasi Non Partisipan adalah dimana 

observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang 

akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan 

selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya 

                                                             
35

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D( 

Bandung:Alfabeta, 2016 ), 145 



 26 
 

bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun 

langsung ke lapangan. 

Dalam observasi tersebut peneliti melakukan pengamatan 

dengan tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen yaitu observasi non partisipasif tanpa terjun 

langsung kelapangan. Observasi yang peneliti lakukan 

dengan melihat kejadian yang sebenarnya dilapangan, 

metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang 

program yang terdapat di dalam Kelompok Wanita Tani 

(KWT). 

 

b. Wawancara 

  Wawancara dapat dilakukan secara tersruktur dan tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka 

(face to face) maupun menggunakan telepon.  

1) Wawancara Terstruktur 

   Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain 

membawa instrument sebagai pedoman wawancara, 

maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material 

lain yang dapat membantu dalam wawancara. 

2) Wawancara tidak Terstruktur 

   Wawancara tidak terstruktur maksudnya 

adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
36

 

                                                             
36

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 233 
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 Dalam peneliti ini peneliti memilih wawancara 

terstruktur, dimana menggunakan pedoman wawancara 

yang telah disusun dengan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya serta merekam hasil wawancara menggunakan alat 

perekam suara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

kepada ketua pengurus kelompok wanita tani, PPL 

kemudian anggota kelompok wanita tani mekar sari 

sejahtera di Lingkungan IX Kelurahan Yukum Jaya. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama beberapa arsi-arsip, dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, 

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

 Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan. Peneliti berusaha mengumpulkan data-data 

dokumentasi seperti: profil Desa, data produksi rekapan, 

data anggota atau mitra serta foto-foto. 

 

7. Teknik Analisis Data 

  Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan 

data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah 

dilaksanakan penelitian, hal ini sebagimana yang diungkapkan 

oleh Nasution bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan 

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung terus menerus sampai penulisan penelitian. 
37

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data model  Miles dan Huberman yaitu aktifitas dalam 

                                                             
37 Ibid, 245 
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analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai 

berikut : 

 

a. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan proses pengumpulan data 

penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja 

waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila 

peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara 

atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan 

subjek yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti 

harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-

catatan lapangan (fieldnote), harus ditafsirkan, atau diseleksi 

masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah 

yang diteliti.
38

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian 

mengenai permasalahan seberapa efektivitas dan 

memberikan dampak dengan adanya program pemberdayaan 

ekonomi untuk kehidupan kelompok wanita tani. 

b. Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data 

  Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam 

sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang 

didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks 

naratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapatkan data 

yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita 

paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian 

data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk di susun 

secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Maka 

dalam display data, peneliti disarankan untuk tidak gegabah 

mengambil kesimpulan.  

c. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi 

                                                             
38 Ibid, 247 
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  Mengambil keputusan merupakan analisis lanjutan dari 

reduksi data, dan display data sehingga data dapat 

disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima 

masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat 

diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara 

merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran 

dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran 

ilmiah dapat tercapai. Bila proses siklus interaktif ini 

berjalan dengan baik, maka keilmiahannya hasil penelitian 

dapat diterima. 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
39

 

 

8. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

  Sugiyono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan 

keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian 

yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Sugiyono menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan 

data dalam penelitan kualitatif meliputi uji kreadibilitas 

(credibility), uji transferabilitas (transferability), uji 

dependabilitas (dependability) dan uji obyektivitas 

(confirmability).40
 

a. Uji Kredibilitas  

  Meleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini 

memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk 

melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat 

kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang 

kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi mixed Method  (Bandung: 

Alfabeta,  2013), 117 
40

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 269 
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hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

  Peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji 

keabsahan data.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan 

data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu.
 41

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti melakukan 

langkah-langkah yang digunakan dalam teknik trianggulasi 

sumber sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara sebelumnya. Pada langkah ini peneliti 

membandingkan hasil observasi selama di lapangan 

dengan hasil wawancara yang diperoleh dari 

narasumber. 

2) Memabandingkan apa yang dikatakan narasumber di 

depan umum dengan apa yang dikatakan diluar 

penelitian. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan 

informan pada saat penelitian maupun dilar penelitian. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen 

terkait. Peneliti membandingkan beberapa hasil 

wawancara dengan beberapa dokumen terkait baik 

berupa gambar maupun tabel.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun berdasarkan 

per-Bab. 

                                                             
41

Sutrisno Hadi, Metodelogi Reassert Jilid II  ( Yogyakarta : Yayasan 

Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983 ), 89 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahasa mengenai deskripsi teori yang dibahas penulis 

dalam penelitian ini yaitu efektivitas, pemberdayaan, dan kelompok 

wanita tani . Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis pokok permasalahan ini. 

 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang objek 

penelitian, latar belakang berdiriya kelompok wanita tani mekar sari 

sejahtera, visi dan misi, tujuan, struktur kelompok dan fakta dan 

data tentang kelompok wanita tani mekar sari sejahtera. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari 

analisis data. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan 

rekomendasi penelitian sebagai masukan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TEORI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN 

 

A. Pemberdayaan Ekonomi 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Pengertian pemberdayaan menurut Ife, pemberdayaan 

adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan 

kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan 

mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan 

dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggali 

dan meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat 

bertanggungjawab atas kehidupannya menuju kehidupan yang 

lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada 

dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, 

kebutuhan kebebasan.
42

   

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang 

khususnya kelompok masyarakat lemah untuk memiliki akses 

terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang 

maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

mereka.
43

 

Dari beberapa penjelasan teori diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan 

sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dalam meningkatkan 

kemampuan dirinya guna menunjang kehidupannya kearah yang 

lebih baik dan dapat memiliki tanggungjawab atas 

kehidupannya dalam jangka panjang. 

 

                                                             
  42Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung: 

Refika Aditama, 2014). 59 

  43 Ibid, 61 
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2. Tahap-tahap Pemberdayaan 

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat 

selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk 

mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri. Diliat dari 

pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa 

proses belajar, hingga mencapai status mandiri.  

Meskipun demikian dalam rangka menjaga 

kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, 

kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak 

mengalami kemudian lagi. Sebagaimana disampaikan bahwa 

proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan 

berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui 

tersebut adalah meliputi: 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku 

sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan 

peningkatan kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka 

wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga 

dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan 

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian.
44

 

  Menurut Ayub M. Padangaran pengembangan 

masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian 

dan keberadaan masyarakat, tahapan dalam pemberdayaan 

merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan segala sumber 

daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah agar bisa 

                                                             
44 Irfan Fahrizza, “ Efektivitas Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani 

“Pertiwi” Dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan Melalui Program Kawasan 

Rumah Pangan Lestari di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang” (Skripsi, 
Universitas Brawijaya Malang, 2017), 22 
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dimanfaatkan secara optimal, tahapan pemberdayaan antara 

lain:  

1) Tahap Penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi 

pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka 

memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati 

sesuatu yang lebih baik.  

2) Tahap Pengkapasitasan (capacity building) atau 

memampukan (enabling), yaitu tahap dimana masyarakat 

diberi pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan 

sistem nilai atau aturan main. 

3) Tahap Pendayaan (empowerment), yaitu tahap dimana 

masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang telah mereka miliki untuk mengurus dan 

mengembangkan diri mereka sendiri.
45

 

 

3. Pemberdayaan Ekonomi  

Pemberdayaan ekonomi adalah memperkuat 

kepemilikan faktor produksi, memperkuat penguasaan 

peredaran dan pemasaran, memperkuat masyarakat untuk 

memperoleh upah atau gaji yang cukup, dan memperkuat akses 

masyarakat terhadap informasi, pengetahuan dan keterampilan. 

dari masyarakat itu sendiri, Dan aspek politik masyarakat. 

Menurut Mardi Yatmo Hutomo dalam sistem Pengembangan 

Ekonomi Lokal dan Program Pemberdayaan Daerah memiliki 

persamaan dalam melakukan pendekatan, yaitu: 

a. Bantuan Modal 

Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Faktor modal juga menjadi salah 

satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor 

ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan 

dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. 

                                                             
45 Ayup M. Padangaran, Managemen proyek pengembangan masyarakat, 

konsep teori dan Aplikasi (Kendari : Unhu Press, 2011), 31. 
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Namun terdapat 2 (dua) hal yang perlu dicermati dalam 

bantuan modal pada pemberdayaan masyarakat: Pertama, 

bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tuna daya ini bukan 

hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, 

kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak 

memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang 

pendapatannya hanya dari upah/gaji.  

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek 

permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan 

modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) 

bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui 

penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha 

kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di 

lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau 

kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada 

perekonomian subsisten atau ekonomi. Merujuk dari hal 

diatas maka tentunya  dalam menjalankan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang ekonomi terkhususnya dalam 

bantuan modal, para agen pemberdayan perlu memperhatikan 

lagi bagaimana dalam memberikan bantuan modal tidak akan 

menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat karena inti 

dalam melakukan pemberdayaan adalah mewujudkan 

kemandirian masyarakat.  

b. Bantuan Pembangunan Prasarana 

Jika produk tidak dapat dijual, atau dapat dijual dengan 

harga yang sangat rendah, upaya untuk meningkatkan 

produktivitas dan mendorong pertumbuhan bisnis tidak ada 

artinya bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagian penting dari 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah 

pembangunan infrastruktur produksi dan pemasaran. 

Ketersediaan prasarana pemasaran dan/atau transportasi. Dari 

tempat produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani 

dan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah. 
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c. Bantuan dalam Pendampingan 

  Bantuan bagi masyarakat memang sangat diperlukan 

dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi 

proses pembelajaran atau refleksi dan menjadi fasilitator 

untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan mikro, kecil 

dan menengah dan perusahaan besar. Kita perlu berpikir 

bersama siapa mitra masyarakat yang paling efektif. 

d. Penguatan Kelembagaan 

  Pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu 

pada awalnya dilakukan melalui metode personal. Namun 

metode ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, 

sehingga sejak tahun 1980-an metode yang digunakan adalah 

metode kolektif. Alasannya adalah : Akumulasi kapital akan 

sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu 

akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam 

wadah kelompok atau usaha bersama. Selain itu, karena 

masalah distribusi, masyarakat miskin tidak mungkin 

mengontrol distribusi produk dan input produksi secara 

individual.  

  Melalui kelompok, mereka dapat membangkitkan 

kekuatan untuk berpartisipasi dalam memutuskan distribusi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan definisi konsep 

pembangunan sistem ekonomi. Jika tujuan dari undang-

undang kelompok adalah untuk mengumpulkan modal atau 

mendirikan lembaga keuangan independen, itu tidak mudah 

untuk dicapai. Yang paling realistis adalah jika kelompok atau 

organisasi ekonomi bertujuan untuk memudahkan lembaga 

keuangan yang ada untuk mengumpulkan modal dan 

membangun skala ekonomi. Aspek kelembagaan lainnya 

adalah keterkaitan antara skala usaha dan jenis usaha, pasar 

komoditas dan pasar input produksi. 

e. Penguatan terhadap Kemitraan Usaha  

  Penguatan ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan 

kerakyatan dalam perekonomian bukan berarti mengasingkan 

usaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena 
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pemberdayaan tidak mendiskriminasikan orang lain, tetapi 

memberdayakan semua orang atau memberikan kekuasaan 

kepada orang yang rentan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Mardi yatmo Hutomo, Pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang 

besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan 

menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang 

besar dan menengah. 

  Merujuk dari pengertian pemberdayaan masyarakat 

dalam bidang ekonomi diatas maka penguatan terhadap 

kemitraan usaha perlu dilakukan guna mendorong kekuasaan 

kepada pihak yang rentan sehingga usaha kecil, menengah 

dan besar akan sama-sama berkembang. 

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

 Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan pemberdayaan 

yang dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kaum perempuan guna menunjang kehidupan 

perempuan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan perempuan dalam 

bidang ekonomi merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan 

dalam rumah tangga dan menunjukkan pemenuhan hak kaum 

perempuan dalam melakukan pengembangan diri dalam proses 

pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Sen menyatakan 

bahwa perempuan sebagai agent of change memiliki peranan 

penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. 

 Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya 

peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan 

kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan 

terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan 

struktur atau jalur yang menunjang. 
46

Pemberdayaan ekonomi 

perempuan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

bertanggungjawab dalam hidupnya dan keluarganya dalam jangka 

                                                             
  46 Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi 

Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)”. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9 (1), 
74. 
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panjang. Perlu digaris bawahi bahwa maksud dari kesempatan 

bertanggungjawab untuk hidupnya bagi kaum perempuan, tidak 

serta merta bermaksud untuk mengambil alih tanggungjawab laki-

laki sebagai kepala keluarga namun bertujuan agar ikut serta dalam 

membantu meningkatkan perkonomian keluarga. 

 Dengan demikian, dari beberapa penjabaran teori diatas maka 

disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan 

upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dan 

pembentukan kapasitas dalam memperoleh kekuasaan atas 

pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk kehidupannya dalam 

jangka panjang. 

1. Pemberdayaan Perempuan 

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, 

menurut Moser seperti yang dikutip oleh Prijono dan Pranarka 

dipandang perlu adanya strategi pemberdayaan bagi perempuan 

bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna 

apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi 

laki-laki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti 

kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan 

kemandirian (self relience) dan kekuatan yang ada dalam 

dirinya (internal strength), yang dikenal dengan “the right 

determine choices in life and to influence the direction of 

change, through the ability to gain control over crusial material 

and non material resources”.
47

 

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan 

bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan 

kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang 

lebih adil, setara antara lakilaki dan perempuan serta 

mengikutsertakan perempuan pada proses pengambilan 

keputusan. 

Menurut Moser, pemberdayaan perempuan dapat 

dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan 

pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-
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laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, yaitu dengan 

melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. 

Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan cara 

peningkatan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, 

ekonomi). Sedangkan pemenuhan kebutuhan strategis dapat 

dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan ekonomi 

berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader 

perempuan.
48

 

Untuk menganalisis konsep pemberdayaan perempuan, 

menurut Karl seperti yang dikutip oleh Sukesi terdapat lima 

dimensi yang harus dipenuhi:  

a) Dimensi kesejahteraan melalui terpenuhinya kebutuhan 

dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan dan 

sebagainya sejauh mana dinikmati oleh laki-laki dan 

perempuan. 

b) Dimensi akses misalnya sektor pertanian melalui 

diperolehnya akses tanah, tenaga kerja, kredit, informasi 

dan keterampilan.  

c) Dimensi kesadaran kritis dalam upaya penyadaran adanya 

kesenjangan gender karena faktor sosial budaya yang 

sifatnya bisa dirubah. Kesenjangan terjadi karena adanya 

anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih 

rendah dari laki-laki, sehingga peyadaran berarti 

penumbuhan sikap kritis.  

d) Dimensi partisipasi yang ditunjukkan dengan tidak 

terwakilinya kelas bawah dalam lembaga-lembaga yang 

terkesan elit. Upaya pemberdayaan di sini diarahkan pada 

pengorganisasian perempuan agar dapat berperan dalam 

proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka.  

e) Dimensi kontrol yang dapat dilihat dari kesenjangan alokasi 

kekuasaan antara perempuan dan laki-laki disegala bidang. 

Siapa menguasai alat-alat kerja, tenaga kerja, pembentukan 
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modal dan lain-lain. Pembedayaan di sini diarahkan pada 

alokasi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan 

perempuan.
49

 

 

2. Indikator Pemberdayaan Perempuan 

Parsons sebagaimana dalam Edi Suharto mengajukan 

tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:
50

 

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari 

pertumbuhan individual yang kemudian berkembang 

menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. 

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya 

diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain. 

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, 

yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang 

lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari 

orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan 

dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.   

Bagi perempuan miskin setelah melalui berbagai upaya 

pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 

tiga indikator yaitu Indikator keluaran (output indicator) 

ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan 

terhadap sejumlah perempuan. Indikator hasil (income 

indicator) ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah 

mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan 

mereka. Indikator dampak (impact indicator) ditandai dengan 

perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, 

mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/ bermasyarakat 

dan membantu perempuan lain.
51

 

Tuntutan kehidupan saat ini semakin bertambah 

terutama bidang sosial dan ekonomi. Semua ini mengakibatkan 
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status perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, 

melainkan dituntut peranannya dalam berbagai kehidupan sosial 

kemasyarakatan, seperti turut bekerja membantu suami, bahkan 

untuk menopang ekonomi keluarga. 

Menurut Kartini perempuan memiliki peran dalam dua 

bentuk, yaitu perempuan yang berperan di bidang domestik dan 

perempuan karier, yang dimaksud dengan tugas domestik adalah 

perempuan yang hanya bekerja dirumah saja sebagai istri yang 

setia. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan karier 

adalah apabila ia bekerja di luar, maupun bekerja secara 

profesional karena ilmu yang didapat atau karena 

keterampilannya.  

Menurut konsep Ibuisme, kemandirian perempuan 

tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, 

perempuan dianggap sebagai makhluk sosial budaya yang utuh 

apabila telah memainkan kedua peran tersebut.
52

 

Peran perempuan kehidupan saat ini semakin 

bertambah terutama bidang sosial dan ekonomi. Semua ini 

mengakibatkan status perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah 

tangga saja, melainkan dituntut peranannya dalam berbagai 

kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti turut bekerja 

membantu suami, bahkan untuk menopang ekonomi keluarga. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan 

Perempuan 

Menurut Aida Vitayala S. Hubeis, Keberhasilan 

pemberdayaan perempuan tergantung pada interaksi beberapa 

unsur yaitu sebagai berikut: 

a. Motivasi perempuan untuk memberdayakan diri: hal ini 

memerlukan bantuan sarana dan prasarana (manusia, 

kelembagaan, tatanan) yang mampu memotivasi perempuan 

untuk memberdayakan diri, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun untuk keluar.  
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b. Program-program tepat guna dan berdaya guna yang memiliki 

nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan perempuan: berarti 

kepedulian kalangan perguruan tinggi, swasta, dan LSM 

selain pemerintah merupakan elemen penting yang perlu 

dimantapkan dalam bentuk tatanan mekanisme kelembagaan 

pemberdayaan sumber daya perempuan secara terstruktur. 

c. Dukungan berdedikasi dari seluruh aparat terlibat: dalam hal 

ini, pelibatan perempuan untuk pemberdayaan sumberdaya 

perempuan perlu dibuat secara spesifik menurut segmen 

sasaran khalayak, menurut status dan segmen ekonomi. 

d. Peran aktif masyarakat: dalam hal ini, kesamaan pemahaman 

akan makna pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat 

tercapainya hasil optimal penanggulangan kemiskinan melalui 

peningkatan peran wanita.
53

 

4. Unsur-unsur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

Senada dengan  Kabeer dalam Mayoux, menyatakan 

bahwa terdapat lima unsur  utama  yang  perlu  diperhatikan 

dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut.  

a. Welfare (Kesejahteraan) Aspek  ini  dapat dikatakan salah 

satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan 

pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati 

posisi yang tidak menguntungkan.  

b. Access (Akses) Dalam bahasa Longwe, akses diartikan 

sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh 

hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, 

kredit, pelatihan,  fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan  

semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. 

Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan 

aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, 

perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan 

sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat 

mereka tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta 
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kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, 

perempuan miskin  jauh  lebih termarjinalisasi dari 

komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.  

c. Consientisation (Konsientisasi) Pemahaman atas perbedaan 

peran jenis kelamin dan peran gender.  

d. Participation (Partisipasi) Kesetaraan partisipasi perempuan 

dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, 

perencanaan dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada 

keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur 

pembuatan keputusan baik secara formal  maupun informal, 

dan suara mereka dalam kebijakan mempengaruhi 

masyarakat mereka. 

e. Equality of Control (Kesetaraan dalam kekuasaan) 

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan 

distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun 

laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Berikut 

merupakan siklus yang merepresentasikan unsur-unsur 

pemberdayaan perempuan. 
54

 

 

 

C. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas 

  Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan 

digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. 

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel 

lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dapat tercapai atau dengan  karena adanya proses 

kegiatan. 

  Adapun pengertian Efeketivitas menurut Steers, pada 

umumnya efektifitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, 

yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari 
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keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.
55

Sedangkan 

menurut Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: 

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana 

keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan 

saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan 

diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian 

efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun 

tujuan”.  

  Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat 

tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan pengertian 

efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut:   

a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.  

b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur 

pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi 

disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

c. Efektivitas menurut Mahmudi merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi 

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
56

 

  Dari beberapa yang dikemukakan oleh beberapa para 

ahli di atas pengertian efektivitas, maka dapat dipahami bahwa 

efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan pencapaian 

tujuan akhir yang berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam 

melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai 

tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan 

sebelumnya. Dalam Penilaian efektivitas suatu program perlu 
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dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat 

yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas 

merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan.  

  Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi 

pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka efektivitas 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang 

mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi program 

atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan ( kualitas, 

kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu 

organisasi program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan 

atau sasaran yang dituju dapat tercapai sesuai dengan rencana 

dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang 

diinginkan.  

 

2. Pengertian Program 

   Kayotomo dalam Rukmana, mendefinisikan program 

sebagai rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan 

yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat 

suatu tujuan. Menuut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas 

dalam mengoperasikan program yaitu: 

 

a. Pengorganisasian 

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam 

mengoperasikan program sehingga tenaga pelakasana dapat 

terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas. 

b. Interpretasi 

Para pelaksana harus menjalankan program sesuai 

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

c. Penerapan atau aplikasi 
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Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar 

program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan 

sehingga tidak berbenturan dengan program lainnnya. 

  Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 

organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas program 

merupakan penilaian terhadap tingkat kesesuaian program 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, 

kemudian dibandingkan dengan pencapaian hasil program.  

 Menurut Primahendra pelaksanaan program merupakan 

sebuah sistem yang bekerja dengan adanya berbagai dukungan 

seperti sarana prasarana, pendanaan, partisipasi sasaran, 

keaktifan peserta program, serta adanya timbal balik dengan 

pihak pelaksana. Pemanfaatan dukungan secara maksimal akan 

berimplikasi pada dampak positif bagi sasaran setelah 

dilaksanakan program. Program dikatakan efektif apabila 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan serta menggunakan 

sumber daya yang ada secara maksimal untuk mendukung 

pelaksanaan program.  

 

3. Konsep Efektivitas 

  Menurut Gibson, kita dapat berfikir mengenai 

efektivitas melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan tujuan, 

pendekatan teori sistem dan pendekatan multiple constituency. 

Pendekatan menurut tujuan menekankan pada pentingnya 

pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian keefektivitas. 

Sedangkan pendekatan menurut teori sistem menekankan pada 

pentingnya adaptasi terhadap tuntunan ekstern sebagai kriteria 

penilaian keefektivan.  

 Teori sistem juga mengidentifikasikan pencapaian 

keseimbangan antara berbagai bagian sistem dimana organisasi 

menjadi bagiannya. Dalam praktik dan penjelasan yang lebih 

konkrit, pendekatan multiple constituency dapat memberikan 

keseimbangan di antara beberapa bagian sistem dengan 
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memberi kepuasan pada bagian-bagian organisasi (individual 

dan kelompok yang mempunyai peran dalam organisasi).
57

 

  Dalam teori sistem, organisasi dianggap sebagai satu 

elemen dari sejumlah elemen yang saling bergantung. Arus 

masukan dan keluaran adalah titik dasar permulaan dalam 

menggambarkan organisasi. Dalam pengertian yang paling 

sederhana, organisasi mengambil sumber daya masukan dari 

sistem yang lebih luas (lingkungan) sumber daya ini diproses 

dan keluar dalam bentuk yang diubah (keluaran).  

  Berdasarkan pendekatan-pendekatan mengenai 

keefektivan yang telah dikemukakan, Gibson et al 

mengelompokan beberapa kriteria umum efektivitas organisasi, 

yaitu: 

a. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk 

menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang 

dibutuhkan lingkungan. Konsep ini menandakan setiap 

pertumbuhan efesiensi. Ukuran produksi berhubungan 

secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh 

pelanggan dan rekanan organisasi bersangkutan.  

b. Efesiensi, perbandingan keluaran terhadap masukan. 

Efesiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam 

bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya 

atau waktu yang dipergunakan. 

c. Keputusan, menjadi ukuran keberhasilan organisasi 

memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ukuran 

kepuasan mencakup sikap anggota, pergantian anggota, 

kehadiran, kelambatan, dan keluhan. 

d. Keadaptasian, tingkat dimana organisasi dapat dan benar-

benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. 

Keadaptasian mengacu pada kemampuan manajemen 
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merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan termasuk 

perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. 

e. Pengembangan, mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntunan 

lingkungan. Usaha-usaha pengembangan yang lazim adalah 

program pelatihan bagi manajerial.
58

 

  Menurut Streets pada dasarnya dikemukakan bahwa 

cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah 

memperhatikan secara tiga buah konsep yang saling 

berhubungan, yaitu sebagai berikut: 

1) Optimasi tujuan  

  Kelebihan utama dari ancaman tujuan dalam menilai 

efektivitas adalah bahwa organisasi diukur menurut maksud 

organisasi dan menurut pertimbangn nilai. Penggunaan 

optimasi tujuan memungkinkan dikenalinya secara jelas 

bermacam-macam tujuan yang sering bertentangan, 

disamping beberapa hambatan dalam usaha mencapai 

tujuan. Jadi, efektivitas dinilai menurut ukuran beberapa 

jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 

dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak 

dicapai dan optimal lebih realistis untuk tujuan evaluasi dari 

pada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang 

diinginkan sebagai dasar ukuran. 

2) Perspektif sistem 

  Dalam persfektif sistem, rancangan tujuan mencakup 

beberapa tujuan lagi dalam suatu kerangka kerja yang 

dinamis. Tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir 

yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah 

dalam perjalanan waktu. Tercapainya tujuan-tujuan jangka 

pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-

masukan (faktor-faktor produksi) baru penentuan tujuan 

berikutnya. 

3) Tekanan pada segi perilaku 
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  Konsep ini mengintegrasikan tingkat mikro dan makro 

dari analisis kita dan meneliti bagaimana tingkah laku 

individu dan kelompok dapat menghalangi tercapainya 

tujuan organisasi. Ancaman terhadap studi tentang 

efektivitas organisasi meliputi tiga perspektif yang saling 

berhubungan mengenai sifat hubungan antara elemen-

elemen tersebut saling mempengaruhi untukmempermudah 

atau menghambat pencapaian tujuan organisasi yang 

mungkin dicapai.
59

 

 

4. Ukuran Efektivitas  

  Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal 

yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dengan 

berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

memulai serta menginterprestasikannya. Tingkat efektivitas 

dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Namun, jika 

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu 

dikatakan tidak efektif. 
60

 

  Menurut Ducan yang dikutip Richard M. Steers dalam 

buku “Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran 

efektivitas, sebagai berikut: 

a. Pencapaian Tujuan  

  Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena 

itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian 

bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 
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faktor, yaitu Kurun waktu dan sasaran yang merupakan 

target kongktit.  

b. Integrasi  

  Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, 

pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai 

macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi.   

c. Adaptasi   

  Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu 

digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja.
61

 

Sedangkan menurut Sutrisno digunakan untuk 

mengukur efektivitas ada beberapa indikator, yaitu: 

1) Pemahaman program 

  Pemahaman program yaitu sejauh mana masyarakat 

memahami kegiatan program. Bagaimana suatu program 

direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan 

dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan 

dapat dengan mudah dan efektif dalam proses 

pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami proses 

kegiatan program tersebut.  

2) Ketepatan Sasaran. 

  Tepat sasaran yaitu melalui pengetahuan yang telah 

diberikan para pendamping atau pelaksana program 

mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran yang 

dianggap sesuai dengan program tersebut. Suatu program 

dapat dikatakan efektif apabila program tersebut sesuai 

dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal. 

3) Ketepatan Waktu. 

  Tepat waktu yaitu dilihat melalui penggunaan waktu 

untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut 
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apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. 

Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan 

efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan 

waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka 

semakin efektif program dapat terealisasi.  

4) Tercapainya Tujuan. 

  Tercapainya tujuan yaitu diukur melalui pencapaian 

tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Tercapainya tujuan 

pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh 

mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal 

program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan 

manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai. 

5) Perubahan Nyata. 

  Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauh mana 

kegiatan program tersebut memberikan suatu efek atau 

dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Mengukur 

keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, 

dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal 

dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.   

 Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut 

Martani dan Lubis ada tiga pendekatan dapat digunakan yaitu: 

a) Pendekatan sumber (Resource Approach) yakni mengukur 

efetivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya 

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya 

baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

b) Pendekatan proses (Process Approach) adalah untuk melihat 

sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua 

kegiatan proses internal atau organisasi. 

c) Pendekatan sasaran (Goals Approach) dimana pusat 

perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi 

untuk mencapai hasil output yang dengan rencana.
62
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari 

Sutrisno dengan mengukur efektivitas program dengan lima 

indikator karena dirasa cukup tepat untuk peneliti dalam 

memahamai dan mengkaitkan dengan yang terjadi dilapangan. 

 

D. Kelompok Wanita Tani 

1. Pengertian wanita tani 

  Dalam Penelitian Utama at, el Yakni para isteri petani 

atau perempuan pedesaan juga memiliki suatu wadah kegiatan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Wadah 

kegiatan tersebut dinamakan kelompok wanita tani. Kelompok 

wanita tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani 

yang para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang 

berkecimpung dalam kegiatan pertanian. Kelompok wanita tani 

adalah kumpulan ibu-ibu istri petani atau para wanita yang 

mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh 

berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan 

dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama 

meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan 

anggotanya.
63

 

  Kelompok tani ialah kumpulan petani yang bersifat non 

formal, berada dalam lingkungan pengaruh kontak tani, 

memiliki pandangan dan kepentingan yang sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Dimana hubungan satu sama lainnya 

bersifat  luwes, wajar dan kekeluargaan. Kelompok tani 

merupakan sistem sosial yaitu unit yang berbeda secara 

fungsional dan terikat oleh kerjasama untuk memcahkan 

masalah dalam mencapai tujuan bersama. 

  Dalam suatu kelompok sosial seperti halnya kelompok 

tani, selalu mempunyai external structure atau socio group dan 

internal structure atau psycho group. External structure dalam 

kelompok tani adalah dinamika kelompok yaitu aktivitas untuk 
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menanggapi tugas yang timbul karena adanya tantangan 

lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara lain termasuk 

tuntutan meningkatkan produktivitas usahatani. Internal 

structure ialah norma atau pranata yang mengatur hubungan 

antara anggota kelompok sehingga dapat menunjukan 

kedudukan, peranan dan kewajibannya dalam mencapai prestasi 

kelompok. Internal structure merupakan dasar solidaritas 

kelompok yang timbul dari adanya kesadaran setiap anggota 

kelompok tani yang bersangkutan. 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardjo 

menghasilkan data bahwa ada kecenderungan perilaku 

kelompok tani kurang efektif mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) sehingga kualitas SDM anggota 

cenderung kurang memiliki kompetensi berorgansiasi. Pada 

kelompok tersebut, kepemimpinan lokal biasanya kurang 

berfungsi secara efektif membawa kelompok bertahan secara 

produktif, karena adanya intervensi yang terlalu intensif dari 

pihak luar, sehingga cenderung menghasilkan ketergantungan 

pada arahan atau intensitas pembinaan oleh petugas lapang atau 

pembina lainnya.
64

 

  Jadi dalam pengertian kelompok wanita tani dapat 

disimpulkan sekumpulan wanita yang beranggotakan lebih dari 

satu yang berpartisipasi dalam memajukan hasil pertanian untuk 

kepentingan bersama yang memiliki keserasian untuk tujuan 

bersama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

keluarga. Melalui kelompok wanita tani (KWT) para wanita 

yang bergabung didalamnya akan memperoleh berbagai 

pengetahuan dan keterampilan untuk lebih produktif agar 

menjadi wanita wirausaha yang mandiri dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada di lingkungan sekitranya.  

  Adanya kelompok wanita tani di pedesaan dapat 

menjadi wadah untuk menjalin kerjasama yang baik antara 

pihak pemerintah atau swasta dengan masyarakat dalam 
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membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan antara 

lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis 

produksi, dan pemasaran hasil pertanian. 

 

2. Peranan Kelompok Wanita Tani 

  Keterlibatan wanita semakin tinggi dalam pertanian 

adalah karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

anggota keluarga atau di sisi lain mungkin untuk membuat 

posisi wanita semakin kuat dalam keluarga.
65

 

Peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan 

dalam pembangunan melalui apa yang di kenal  tugas 

perempuan, yaitu: 

a. Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai 

kekasih, dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang 

bahagia. 

b. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya 

anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam 

menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, supaya rumah tangga 

menjadi tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota 

keluarga. 

d. Sebagai tenaga kerja di pemerintahan, perusahaan swasta, 

dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk 

menambah penghasilan keluarga. 

e. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi 

perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya untuk 

menyumbang tenaga kepada masyarakat.
66

 

  Pada umumnya dapat di katakan bahwa yang 

menentukan peranan sosial adalah kita sendiri dengan jalan 

permufakatan atau tradisi. Jadi orang-orang yang menjadi 
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angota kelompok itulah yang menentukan peranan sosial. Maka 

peranan sosial baru timbul bila manusia hidup bersama dengan 

manusia lain. Dengan kata lain bahwa peranan sosial bila hidup 

dalam kelompok. Dan karena itulah peranan sosial baru 

diketahui oleh manusia kalau mempelajari atau mengalaminya.  

  Menurut Nurmayasri dan Ilyas, wanita bukan hanya 

berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian tetapi 

banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi 

pendapatan dalam keluarga pada usaha yang diusahakan oleh 

keluarga mereka. Kenyataannya sekitar 50% wanita tani di 

samping bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka 

juga bekerja di ladang atau sawah bahkan mereka membuka 

lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti kelompok wanita 

tani (KWT). Hal ini dilakukan karena mereka berharap dengan 

adanya peran atau keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas 

usaha akan meningkat dan perekonomian keluarga dapat 

terpenuhi. 
67

 

  Kelompok-kelompok petani merupakan wahana untuk 

saling berinteraksi, bersosialisasi, bertukar informasi antar 

anggotanya dan melakukan kegiatan usaha tani. Melalui forum-

forum tersebut petani belajar dan berlatih untuk mengambil 

keputusan menetukan masa depan, mengatasi masalah, tidak 

menggantungkan nasib pada orang lain sehingga timbul sikap 

mandiri dalam diri petani. Dengan partisipasi petani dalam 

ikatan-ikatan kelompok, maka petani lebih mampu bekerjasama 

dan lebih terjamin apabila terjadi musibah, sakit, petani lebih 

kuat dan perasaan aman lebih terjamin.  

  Hasil penelitian Lastinawati mendapatkan bahwa 

tingkat partisipasi petani mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

dan pendampingan yang diikuti petani. Malta mengemukakan 

bahwa kompetensi petani dapat ditingkatkan melalui partispasi 

petani di dalam kelompok tani sebagai wadah belajar para petani 

dengan program-prgram yang dibutuhkan petani.
68
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  Pemerintah menyediakan bantuan untuk memulai 

kelompok wanita tani baru berupa sarana teknis mengenai 

tanaman dan budidaya, sarana operasional mengenai struktur 

dan fungsi kelompok, kesempatan untuk meningkatkan 

kapasitas, menghubungkan kelompok dengan petugas 

penyuluhan setempat, dan penyediaan bantuan dana terbatas 

untuk membeli benih dan peralatan. Kelompok-kelompok 

tersebut kemudian mengelola kelompoknya sendiri dengan 

tujuan akhir mencapai kesinambungan dan kemandirian 

finansial. 

 

3. Fungsi Kelompok Wanita Tani 

  Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia, departemen 

pertanian menetapkan bahwa kelompok wanita tani memiliki 

tiga fungsi utama yakni: 

a. Sebagai unit belajar adalah kelompok tani merupakan wadah 

belajar mengajar bagi anggotanya, guna meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan 

berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga 

produktivitasnya meningkat, pendapatanya bertambah serta 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

b. Unit kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk 

memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam 

kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak 

lain, melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan 

lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan. 

c. Unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-

masing anggota kelompok tani, secara kesatuan usaha yang 

dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik 

dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.
69
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 Menurut Departemen Pertanian 1997, apabila ketiga fungsi 

tersebut sudah berjalan, maka diarahkan untuk menjadi unit 

kelompok usaha.  

 

4. Ciri-ciri Kelompok Wanita Tani 

  Kelompok wanita tani (KWT) terbentuk atas adanya 

sekumpulan individu (kaum perempuan) yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Keanggotan yang jelas 

b. Adanya kesadaran sebagai anggota  

c. Memiliki kesamaan tujuan atau sasaran 

d. Saling bergantung dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

untuk mencapai tujuan 

e. Merupakan satu kesatuan organisasi yang tunggal dalam 

mencapai tujuan kelompok dengan terbentuknya struktur 

organisasi. 
70

 

 Menurut Jokopusphito, ciri-ciri kelompok wanita tani yaitu 

sebagai berikut: 

1) Seluruh anggotanya wanita 

2) Memliki tujuan atau kepentingan yang sama 

3) Adanya dorongan (motif) yang sama 

4) Mempunyai reaksi-reaksi dan kecakapan yang berbeda 

5) Mempunyai struktur organisasi yang jelas 

6) Mempunyai norma-norma pedoman tingkah laku yang jelas  

7) Adanya interaksi diantara sesama anggota 

8) Adanya kegiatan kelompok yang nyata. 

 Sementara itu, kelompok wanita tani juga memiliki peran 

terhadap para anggotanya sebagai: 

a) Kelas belajar, setiap anggota dapat berinteraksi satu sama 

lain guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam meningkatkan kemampuannya untuk 

menjadi pribadi yang lebih produktif 
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b) Wahana kerjasama, tenpat untuk memperkuat antar 

anggota dalam kelompok wanita tani atau kerjasama 

dengan kelompok wanita tani lain dalam rangka pertukaran 

informasi  

c) Unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit 

produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa 

penunjang.
71

 

 

E. Konsep Ekonomi Islam  

1. Pengertian Ekonomi Islam  

  Ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang multi 

dimensi/interdisiplin, komperhensif, dan saling terintergrasi, 

meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-

Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman 

manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-

masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah 

(kebahagiaan).
72

 

  Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup 

keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek 

spiritualitas, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik 

dicapai didunia maupun di akhirat. 

  Menurut Hasamuzzaman ekonomi islam adalah salah 

satu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip islam atau 

membawa ekonomi sejalan dengan syariah.
73

 Definisi lain 

mengatakan usaha manusia untuk mengalokasikan dan 
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mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada 

prinsip-prinsip dan nilai Al-Qura’an dan Sunnah.
74

 

  Dari beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa 

ekonomi Islam merupakan suatu perilaku individu dalam 

kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syari’at dan tuntunan 

yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga 

maqashyid syari’ah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta). 

  Ukuran atau indikator kesejahteraan dalam konsep 

ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al 

Ghazali bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan 

pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, 

keluarga atau keturunan, harta atau kekakayaan. Dari kelima 

tujuan dasar tersebut, maslahah dibagi menjadi beberapa tingkat, 
75

yaitu: 

a. Maslahah Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan 

agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka 

kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, 

dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan 

musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukan kebutuhan 

dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam 

kehidupan manusia. 

b. Maslahah Hajiyyah, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang 

dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu 

yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyyah juga 

dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan 

dapat terpenuhi makan akan bisa menambah nilai kehidupan 

manusia. 

c. Maslahah Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai 

dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat 
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juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik 

dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. 

 

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam  

  Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat 

berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem 

hidup, suatu pedoman hidup (way of life). Sebagai suatu 

pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan 

mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis 

besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi kedalam tiga bagian 

yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Dua bagian pertama, aqidah 

dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa 

berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan 

manusia.
76

 

  Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan 

non muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat 

universalitas ajaran Islam. Hal ini dimungkinkan karena Islam 

mengenal hal yang diistilahkan sebagai tsabit wa mutaghayyirat 

(principles and variables). Jadi, variable atau suatu proses 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Kegiatan akan dikatan illegal atau 

indispliner apabila menyalahi prinsip-prinsip yang 

melandasinya yang secara tersurat dan tersirat dalam dua 

sumber hukum utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

  Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan 

Islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan 

(integral). Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam 

akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Pada 

dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
77
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a. Prinsip Tauhid dan persaudaraan artinya segala aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim akan terjaga 

karena merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya. 

Sementara konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah 

memberikan makna kerja sama sesama muslim dalam 

aktifitas ekonomi. 

b. Prinsip bekerja dan produktivitas, dalam ekonomi individu 

dituntut bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat 

produktivitas yang tinggi agar mampu memberi yang 

terbaik bagi kemaslahatan umat.  

c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil artinya pengakuan 

atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan dari pihak 

kaya kepada pihak miskin, aktifitas ekonomi juga harus 

dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan 

umat manusia yang telah ditentukan prinsip dan kandungan 

ajaran Islam. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-

hasyr ayat 7 : 

                     

                        

                   

                     

”apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang bersal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, 

Kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin dan 

oramng-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. 

Apa yang yang diberikan Rasul kepada mu, maka terimalah 

dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggikanlah. Dan 
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bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya” (Q.S Al-Hasyr [59]: 7) 

d. Dalam bekerja dan berusaha Islam mengajarkan kaum 

muslimin untuk saling tolong menolong atau Ta’awun 

diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan 

saling bekerja sama satu sama lain dan tidak hanya 

memikirkan keuntungan bisnis saja. Seperti dalam Al-

Quran surah At-Taubah ayat 71 : 

                 

                

                      

       

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebagaian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

Ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, 

menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah 

sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha 

bijaksana”.(At-Taubah [9]: 71). 

Penjelasan ayat diatas barang siapa yang meninggalkan 

nasihat kepada saudaranya dan menelantarkannya, maka 

pada hakikatnya ia adalah seorang penipu dan bukan 

pembela mereka, karena merupakan konsekuensi dari 

loyalitas adalah menasehati dan menolong mereka dalam 

kebajikan dan ketaqwaan. 

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda 

dari ekonomi ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi Islam 

jika sebuah ekonomi yang dijalani tersebut telah 

memenuhi/menjalankan prinsip ekonomi Islam diatas. Ekonomi 
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Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik 

material dan individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga 

memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga 

merupakan elemen penting kehidupan yang sejahtera dan 

bahagia. Ekonomi yang baik yaitu ekonomi yang 

menghantarkan masyarakat banyak kepada kemaslahatan dunia 

dan akhirat, dan hal tersebut dapat dicapai apabila ekonomi 

Islam tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
78

 

3. Tujuan Ekonomi Islam 

  Ekonomi islam mempunyai tujuan memberikan 

keselarasan bagi kehidupan di dunia hal ini karena nilai islam 

tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi seluruh makhluk 

hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah 

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai 

islam untuk mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi 

islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh 

ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. 

  Tidak hanya dikemukakan dalam Al-Qur’an tentang 

ekonomi islam, melainkan hanya prinsip-pronsip yang mendasar 

Al-Qur’an dan Sunnah banyak membahas perilaku kaum 

muslimin sebagai produsenm konsumen, dan pemilik modal, 

tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi islam menekankan 

empat sifat yaitu:
79

 

a. Kesatuan (Unity) 

  Secara istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai hidup bersama dalam 

masyarakat dengan “kesatuan hati” dan bersepakat untuk 

tidak mencipatakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukan 

adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan 

damai. Hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan 

dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan 

pertengkaran, bila makna ini dijadikan pegangan maka 

“kerukunan” adalah sesuatu yang ideal oleh masyarakat. 

                                                             
  78Ibid, h. 60 

  
79

 Ibid, 57 
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b. Keseimbangan (Equilibrium) 

  Keseimbangan menduduki peran yang sangat 

menetukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai 

kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap 

muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia 

hidup dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan 

merupakan sunnah Allah. Kehidupan yang seimbang 

merupakan salah satu esensi ajaran islam, sehingga umat 

islam pun disebut sebagai pertengahan (ummatan wasthan). 

Ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan 

yang seimbang, yang mencakup antara lain: keseimbangan 

fisik dengan mental material dengan spritual, individu 

dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia 

dengan akhirat. 

c. Kebebasan ( free will) 

  Manusia yang mempunyai potensi kebaikan dan 

kejahatan, telah diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk 

memilihnya, dengan segala konsekuensi di dunia dan akhirat 

kelak. Sejalan dengan itu, Allah menciptakan akal baginya 

untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut kebebasan untuk 

manusia menentukan sendiri perbuatanya yang bersifat 

ikhtiyariyyah. Yakni perbuatan yang dinisbahkan kepada 

manusia dan menjadi tanggung jawabnya, karena 

kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan dan 

meninggalkannya.  

d. Tanggung Jawab ( Responsbility) 

  Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk 

pilihan Tuhan, sebagai khilafah-Nya di muka bumi, serta 

sebagai mkhluk semi-samawi dan semi-duniawi, yang 

didalam dirinya ditanamkan sifat-sifat mengakui Tuhan, 

bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya 

maupun alam semesta, serta karunia keunggulan atas alam 

semesta langit dan bumi. Keberadaan mereka dimulai dari 

kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak 

kearah kekuatan. Tetapi itu tidak akan menghapuskan 
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kegelisahan psikis mereka, kecuali jika mereka dekat dengan 

Tuhan dan selalu mengingatnya. 

  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi islam menekankan empat sifat yaitu pertama 

kesatuan (unity), dalam hidup bermasyarakat kesatuan dan 

kerukunan adalah sesuatu yang ideal oleh masyarakat karena 

dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan damai tanpa 

adanya perselisihan. Kedua keseimbangan (equilibrium) 

menduduki peran yang menentukan karena ekonomi islam 

bertujuan untuk mencipatakan yang seimbang. Ketiga 

kebebasan (free will), kebebasan manusia untuk sendiri 

perbuatanya yang bersifat ikhtiyariyyah yakni perbuatan 

dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya, 

karena kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau 

meninggalkannya. Keempat tanggung jawab (responsbility) Al-

Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan 

Tuhan, sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, dimana manusia 

harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun 

alam semesta.   

 

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam 

  Nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist terkait 

dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan 

ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari ajaran Islam 

adalah tauhid yaitu bahwa segala yaitu bahwa segala aktivitas 

manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka 

untuk ditujukan mengikuti suatu kaedah hukum, yaitu hukum 

Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan 

dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi 

pembeda ekonomi islam dengan lainnya, yaitu: 

a. Adl  

Keadilan („adl) merupakan nilai paling asasi dalam 

ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas 

kedzaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-

Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan 
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kebijakan dan ketakwaan, seluruh ulama tekemuka 

sepanjang sejarah islam menetapkan keadilan sebagai unsur 

paling utama dalam maqashid syariah. Dengan berbagai 

muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat 

kesamaan pelaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, 

hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan 

tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya 

keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Seluruh 

makna adil tersebut akan terealisasi jika setiap orang 

menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan menempatkan 

sesuatu sesuai dengan porsinya.
80

 

b. Bertanggung jawab 

Untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai 

tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, 

amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum bukan kesejahteraan masyarakat 

secara pribadi atau kelompok tertentu saja.  

c. takaful (jaminan sosial) 

adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong 

terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat karena Islam tidak hanya mengajarkan 

hubungan verikal, namun juga menempatkan hubungan 

horizontal ini secara seimbang.
81

   

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah 

bersaudara. Sesama orang islam adalah bersaudara dan 

belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai 

saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini yang 

mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang 

baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep 

penjaminan oleh masyarakat atau takaful. 

                                                             
  80 Ibid, 59  
  81 Rosmiyani, op. cit. H. 56 
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