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sekaligus sebagai sarana peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan di Institusi PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengabdi; 

6. Bahwa atas penunjukan yang bersifat eksklusif tersebut PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban yang diatur 
lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama ini; 

7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut PIHAK dan secara 
bersama-sama disebut PARA PIHAK; 

 

Pasal 2 

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA: 

a. PIHAK PERTAMA berhak atas laporan perkembangan kegiatan penelitian secara 
periodek dari PIHAK KEDUA; 

b. PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK 
KEDUA apabila hasil penelitian tersebut jika hasilnya ternyata tidak sebagaimana 
mestinya; 

c. PIHAK PERTAMA wajib memperhatikan mutu hasil penelitian (quality assurance for 
research) dalam mencairkan bantuan dana kegiatan penelitian ini; 

d. PIHAK PERTAMA berhak atas laporan penelitian dalam bentuk soft copy dan hard copy 
atas laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA; dan 

e. PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak 
menjalankan kegiatan penelitian sesuai dengan perjanjian kerjasama ini; 

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA: 

a. PIHAK KEDUA berhak atas dana bantuan kegiatan penelitian yang diatur dalam 
perjanjian kerjasama ini sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah termasuk 
dibebankan kepada Keuangan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Nomor: 
0217/UM.170.05.09/VI/01/2016 Tanggal 07, Januari 2016 yang dilakukan melalui 
Bendahara Institut Pesantren KH. Abdul Chalim dalam bentuk pengiriman lansung 
(block grant) melalui rekening pribadi milik PIHAK KEDUA; 

b. PIHAK KEDUA wajib melengkapi administrasi keuangan yang disyaratkan oleh KPKN 
sebelum pencairan dana kegiatan penelitian dari PIHAK PERTAMA; 

c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan penelitian sebagaimana disepakati dalam 
perjanjian kerjasama ini dengan keadaan selesai seluruhnya dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) hari, terhitung sejak Surat Kontrak Penelitian ini ditandatangani oleh 
PARA PIHAK; 

d. PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan laporan perkembangan kegiatan secara 
periodik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis laporan dan mekanisme 
pelaporan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama ini; 

e. Dalam melaksanakan penelitian yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PIHAK 
KEDUA berkewajiban untuk mematuhi kode etik akademik maupun prosedur 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

Pasal 3 

Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diterima oleh PIHAK 
KEDUA dari PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan Pedoman 
Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Tahun 
2016. 
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Pasal 4 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian 
kerjasama ini, PIHAK KEDUA akan mempresentasikan laporan kepada PIHAK PERTAMA 
dalam bentuk; 

1. Laporan perkembangan penelitian (progress report) yang pelaksanaannya per 2 (dua) 
minggu atau 3 (tiga) selama kegiatan penelitian dilaksanakan; 

2. Laporan sementara (interim report) yang pelaksanannya hanya 1 (satu) kali selama 
kegiatan penelitian dilaksanakan. 

 

Pasal 5 

(1) Pencairan dana penelitian dilakukan melalui dalam waktu 2 (dua) termin, dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Termin kesatu sebesar 60%; 

b. Termin kedua sebesar 40%. 

(2) Pencairan dana bantuan kegiatan penelitian termin kedua sebesar 40% oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan ditentukan oleh hasil evaluasi tim penilai ahli atas 
laporan interim report PIHAK KEDUA yang lokasi dan waktu pelaksanaannya akan 
dikonfikamasikan kemudian; 

(3) Apabila hasil evaluasi terhadap perkembangan laporan penelitian PIHAK KEDUA dianggap 
tidak layak oleh tim penilai ahli, maka sisa dana bantuan kegiatan penelitian sebesar 40% 
bagi PIHAK KEDUA tidak akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA; 
 

Pasal 6 

Apabila kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak berjalan 
sebagaimana mestinya PIHAK PERTAMA akan menjatuhkan sanksi kepada PIHAK KEDUA 
berupa: 

1. Menolak hasil penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA apabila penelitian yang 
diserahkan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 
yang diperjanjian ini dan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari setiap hari 
keterlambatan dengan batas denda tertingggi 5% (lima persen) dari total jumlah dana 
bantuan penelitian yang diterima oleh PIHAK KEDUA; 

2. Bilamana PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan (maksimal satu bulan) penelitiannya 
sesuai batas akhir waktu yang ditentukan atas keterlambatan tersebut PIHAK KEDUA 
wajib mengembalikan uang penelitian yang diterima dan diberikan sanksi tidak dapat 
mengajukan penelitian dengan dana DIPA minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; 

3. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan plagiasi atau melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 
(2) huruf e, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan kegiatan penelitian yang 
sudah diterima dalam keadaan utuh (100%). 

 

Pasal 7 

(1) Setelah selesai melaksanakan penelitian, PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir 
dalam bentuk hard file kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk: 

a. Laporan lengkap penelitian yang dilengkapi footnotes dan daftar referensi/rujukan; 

b. Makalah atau ringkasan (summary) hasil penelitian ± 10 halaman yang dilengkapi 
footnotes dan daftar referensi/ rujukan; 

c. Laporan singkat dalam bentuk narasi yang memaparkan secara singkat tentang latar 
belakang penelitian dan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan; 
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d. Laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci tentang penggunaan bantuan dana 
yang diterima PIHAK KEDUA dan disertai dengan bukti-bukti penggunaannya; 

(2) Laporan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dibuat dengan 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Berbentuk buku jarak 1 (satu) spasi dengan huruf Times New Roman 12; 

b. ukuran teks isi : Lebar 11 cm Tinggi 19 cm; 

c. ukuran cover 15,5 x 23 cm kertas kuarto sebanyak 13 lembar; 

d. Sampul laporan penelitian model lux; 

(3) Selain menyerahkan laporan dalam bentuk hard file, sebagaimana dimaksud ayat (1), 
maka terhadap ketentuan ayat (1) huruf a, b dan c, PIHAK KEDUA juga harus 
menyerahkan laporan soft file berbentuk Compact Disk (CD) kepada PIHAK PERTAMA; 

 

Pasal 8 

(1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK akan 
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

(2) Jika tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA, PARA PIHAK menyepakati penyelesaian masalah tersebut oleh komisi yang terdiri 
dari Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas dan Kepala Pusat Penelitian. 
 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Surat Kontrak Kerja Penelitian ini akan 
diatur secara tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian 
kerjasama ini. 

Demikianlah Surat Kontrak ini dibuat dengan sebenarnya oleh PARA PIHAK dalam keadaan 
sehat dan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat serta ditandatangani 
dalam 2 (dua) rangkap serta memiliki kekuatan hukum yang sama. 
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FEMINISASI KEMISKINAN 

(Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor 

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto) 

Oleh : 

Puji Laksono 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemiskinan memang menjadi masalah klasik di Negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan seakan menjadi masalah yang 

tak kunjung usai. Kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999 mengalami 

penurunan hingga menjadi sekitar 47,9 juta jiwa (sekitar 32,3 juta jiwa di 

perdesaan, dan sekitar 15,6 juta jiwa di perkotaan). Angka ini menurun sekitar 

3,23 persen dibandingkan dengan tahun 1998. Pada tahun 2001 jumlah penduduk 

miskin menurun hingga menjadi sekitar 37,9 juta jiwa (sekitar 29,3 juta jiwa di 

perdesaan, dan sekitar 8,6 juta jiwa di perkotaan). Dibandingkan dengan tahun 

1999, angka ini menurun sekitar 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah 

penduduk miskin kembali meningkat hingga menjadi sekitar 38,4 juta jiwa. 

Sementara, pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi 

sekitar 36,15 juta jiwa.1  Sampai bulan Juni 2007, jumlah penduduk miskin secara 

keseluruhan adalah 37,17 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk (Oin, 

2007). Menurut laporan BPS per tanggal 1 Juli 2010, jumlah orang miskin di 

Indonesia turun menjadi 13,33% dari seluruh total penduduk.2 Hal ini menunjukan 

dinamika kemiskinan di Indonesia yang naik turun dan tidak kunjung usai. 

Secara regional, pada tahun 2002 provinsi Jawa Timur memiliki jumlah 

penduduk miskin terbesar, yaitu sekitar 7,7 juta jiwa. Empat provinsi lainnya yang 

memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2002 adalah Jawa Tengah (7,3 juta 

jiwa), Jawa Barat (4,9 juta jiwa), Sumatera Utara (1,8 juta jiwa), dan Lampung 

(1,6 juta jiwa). Sementara, 5 (lima) provinsi yang memiliki jumlah penduduk 

                                                           
1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2005. Kemiskinan Di Indonesia : Perkembangan 

Data dan Informasi Mutakhir. Jakarta. Hlm 8. 
2 Yulius Slamet. Kemiskinan Petani Pedesaan : Analisis Mengenai Sebab-sebab dan Alternatif 

Pemecahannya. (Makalah Seminar Nasional Laboratorium Sosiologi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta). Hlm 3. 
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terkecil adalah Bangka Belitung (106,2 ribu jiwa), Maluku Utara (110,1 ribu 

jiwa), Bali (221,8 ribu jiwa), Sulawesi Utara (229,3 ribu jiwa), dan Kalimantan 

Tengah (229,3 ribu).3 Penduduk miskin tersebar di perkotaan dan perdesaan di 

Jawa Timur. Untuk penduduk miskin yang tinggal di perkotaan mencapai 32,62 

persen dari total penduduk miskin atau sebanyak 1.630,63 ribu jiwa.4  

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang menghambat proses 

pembangunan, karena mempengaruhi perkembangan Sumber Daya Manusia. 

Kabupaten Mojokerto yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur juga 

tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto 

pada tahun 2013 sebanyak 91.686 rumah tangga. Salah satu fenomena sosial 

kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dapat kita temui Desa Kembang Belor Pacet 

Mojokerto. Di Kecamatan Pacet sendiri, jumlah angka kemiskinan sebesar 5375 

rumah tangga. Dari total jumlah itu, 136 rumah tangga miskin berada di Desa 

Kembang Belor.5 Hal ini mendukung pendapat bahwa desa merupakan wilayah 

yang menyumbang jumlah penduduk miskin yang tinggi.  

Masyarakat miskin dalam sistem stratifikasi sosial, masuk dalam kategori 

lower class, yakni kelas terendah yang tidak memiliki syarat untuk berada pada 

tingkat kelas di atasnya. Syarat tersebut adalah sumber daya seperti jika di 

masyarakat pedesaan bisa berupa lahan pertanian produktif. Atau sekarang bisa 

berupa ijazah pendidikan, modal usaha, ketrampilan kerja, hubungan kerja, 

pengalaman kerja, dan berbagai sumber daya lainnya. Hal ini menyebabkan 

masyarakat yang tidak memenuhi syarat tersebut, tidak memiliki kesempatan 

untuk mengisi pekerjaan tertentu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara layak.  

Masyarakat miskin merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang 

terdiri dari kesatuan keluarga. Dalam kondisi kemiskinan yang dialami suatu 

keluarga ketika suami yang memiliki peran sentral tidak berjalan, biasanya 

keterlibatan istri menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan. Yang mana seorang 

istri akan berperan sebagai tulang punggung perekonomian keluarganya. Dalam 

                                                           
3 Ibid. Hlm. 9 
4 Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 45/07/35/Th.X,02 Juli 2012. Hlm 2. 
5 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. 2013. Buku Pemetaan 

Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2013. Mojokerto : Pemerintah Kabupaten Mojokerto.  
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himpitan ekonomi tentu mereka akan mengembangkan cara-cara khusus untuk 

tetap bertahan hidup. Penelitian ini berusaha memahami gambaran feminisasi 

kemiskinan, yakni peranan perempuan dalam upaya bertahan hidup keluarga 

miskin di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto. Seperti mereka 

mengembangkan strategi-strategi untuk keberlangsungan hidup keluarganya.     

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran feminisasi kemiskinan di Desa Kembang Belor 

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?. 

2. Bagaimana mekanisme survival perempuan miskin dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto?. 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran feminisasi kemiskinan di Desa Kembang 

Belor Pacet Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui mekanisme survival perempuan miskin dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Kembang Belor Pacet 

Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar penelitian tentang feminisasi kemiskinan di Desa 

Kembang Belor Pacet Mojokerto, manfaat penelitian ini adalah  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

akademik dalam peningkatan kadar intelektual, khususnya dalam bidang 

ilmu Sosiologi. 

2. Manfaat Praktis   

Pertama. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran untuk institusi yang bergerak di bidang permasalahan sosial 

dalam mengambil kebijakan terhadap PMKS (Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial)..  
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Kedua, Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi yaitu 

menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian 

lanjutan. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Definisi Konsep 

1) Feminisasi Kemiskinan 

 Feminisasi Kemiskinan menurut Scott (1984), adalah istilah untuk 

menggambarkan kegoyahan ekonomi tertentu bagi perempuan yang secara 

sendirian menyokong kehidupan keluarga secara ekonomi.6 Perempuan yang 

mengalami kemiskinan dan harus menanggung beban ekonomi karena 

ditinggal pergi, kecacatan, atau kematian suami.7 Kemiskinan menurut 

Brendley (2011), didefinisikan sebagai kondisi ketidaksanggupan yang 

dialami seseorang untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.8 Jadi perempuan 

miskin dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kondisi seorang 

perempuan dalam keluarga miskin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarganya.  

2) Mekanisme Survival 

Mekanisme survival menurut James C.Scott (1989) adalah cara yang 

dilakukan masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Cara-cara tersebut 

menurutnya seperti : 

1. Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya 

sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. 

2. Menggunakan alternatif subsisten yaitu swadaya yang mencakup 

kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai 

buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini 

dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam rumah tangga 

miskin, terutama istri sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami.  

                                                           
6 Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore. 2002. Sosiologi Wanita. Jakarta : Rineka Cipta. 

Halaman 124.  
7  Ricard T. Schaefer. 2012. Sociology (Jilid 1). Jakarta : Salemba Humanika. Halaman 236. 
8 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip.2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecaha. Jakarta: Kencana.Halaman 795. 
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3. Meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-

kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya 

(patron). Patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam 

posisi untuk membantu klien-kliennya.9  

B. Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber 

(1864-1920).10 Weber mengklasifikasikan tindakan sosial secara subjektif ke 

dalam empat tipe, yaitu :  

1.  Tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan sosial yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan yang dirasionalkan dan dikalkulasi 

sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh orang yang 

melakukannya.  

2. Tindakan rasional nilai yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran 

keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, 

agama, dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku 

manusia dalam kehidupannya.  

3. Tindakan sosial Afeksi (Affectual), yaitu suatu tindakan sosial yang 

ditentukan oleh kondisi kejiwaanya dan perasaan aktor yang 

melakukannya.  

4. Tindakan sosial tradisional (traditional), yaitu tindakan sosial yang 

didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging atas 

dasar tradisi atau adat-istiadat yang turun-temurun.  

Teori tindakan sosial dari Max Weber relevan untuk menganalisis 

tindakan perempuan miskin yang menjadi tulang punggung keluarga dan 

mengembangkan mekanisme survival sebagai tindakan sosial yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam 

himpitan ekonomi mereka melakukan suatu tindakan sosial dengan 

mengembangkan cara-cara khusus untuk tetap bertahan hidup. 

 

 

                                                           
9  James C. Scott. 1983. Moral Ekonomi Petani. Jakarta : LP3ES. Halaman 40. 
10 Ambo Upe. 2010. Tradisi Aliran dalam Sosiologi : Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik. 

Jakarta : Raja Grafindo.Halaman 204-25. 
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C. Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang mekanisme survival perempuan miskin sudah pernah 

dikaji dalam penelitian, antara lain penelitian dari (1) Slamet Widodo 

(2011), dari Universitas Indonesia yang berjudul, “Strategi Nafkah 

Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir”. Hasil 

penelitian ini adalah strategi sosial dan strategi ekonomi. Strategi ekonomi 

yang dilakukan antara lain dengan berpola nafkah ganda, optimalisasi tenaga 

kerja rumah tangga dan migrasi. Perempuan juga dilibatkan dalam usaha 

peningkatan penghasilan keluarga, namun hanya sebatas membantu menjual 

hasil tangkapan. Selain strategi ekonomi, ada pula strategi sosial yang 

dilakukan, yaitu pemanfaatan lembaga kesejahteraan lokal dan jejaring 

sosial.11 (2) Wahyu Nugraheni S. (2012), dari Universitas Negeri Semarang 

yang berjudul, “Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Ekonomi Keluarga Nelayan”. Hasil penelitian ini adalah Strategi bertahan 

hidup yang dilakukan oleh istri nelayan adalah menjadi buruh pengupas 

udang. Mereka memilih pekerjaan tersebut karena tidak membutuhkan 

keterampilan yang khusus dan pekerjaan ini juga tidak terikat waktu.12 

Setelah melihat dari kedua penelitian tersebut penelitian ini berusaha melihat 

masalah peran perempuan dalam keluarga miskin di pedesaan untuk mencari 

nafkah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan mekanisme survival 

untuk bertahan hidup.   

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan pokok permasalahan, mengingat penelitian ini ingin 

mencari dan mengetahui mengenai feminisasi kemiskinan di desa, maka lokasi 

penelitian adalah di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto. Alasan pemilihan 

                                                           
11 Slamet Widodo. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah 

Pesisir. Jakarta: Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. XV, No. 1: 10-20. 
12 Wahyu Nugraheni S. 2013. Peran dan Potensi Wanita dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi 

Keluarga Nelayan. Semarang : Journal of Educational Sosial Studies (JESS). Vol. 1, No. 2: 

104–111. 
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tempat ini, didasarkan karena terdapat fenomena sosial kemiskinan di 

Kabupaten Mojokerto dapat kita temui Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto. 

Di Kecamatan Pacet sendiri, jumlah angka kemiskinan sebesar 5375 rumah 

tangga. Dari total jumlah itu, 136 rumah tangga miskin berada di Desa 

Kembang Belor. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dari proses awal persiapan sampai dengan akhir dilakukan 

selama 5 bulan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian tersebut 

dengan rincian dimulai dari tahap persiapan selama 1 bulan, dari kajian 

observasi awal sampai dengan penyusunan proposal pada bulan Maret 2016. 

Setelah kegiatan persiapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

studi langsung di lapangan untuk pengumpulan data secara langsung 

dilakukan selama 3 bulan yang dilakukan pada bulan April-Juni 2016. Setelah 

memperoleh data dari studi lapangan, kegiatan penelitian kemudian 

dilanjutkan dengan analisis data pada bulan Juli 2016. Kegiatan ini selain 

analisis data yang telah diperoleh dari lapangan juga sekaligus recek kembali 

data yang diperoleh dari lapangan tersebut, sampai dengan penyusunan 

laporan untuk hasil akhir.  

C. Tatalaksana Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan landasan 

kualitatif. Pendekatan ini berpandangan bahwa apa yang tampak di 

permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu 

gejala fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku. 

Perilaku apapun yang nampak di tingkat permukaan bisa difahami dan 

dijelaskan manakala bisa membongkar apa yang tersembunyi di dalam 

dunia kesadaran13. Menurut Collin, metode fenomenologi dapat 

mengungkapkan objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa 

objek kognitif maupun tindakan dan ucapan. Fenomenologi dapat 

                                                           
13 Burhan Bungin. 2011. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana. Hlm 44.  
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melakukanya, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu 

melibatkan proses mental14. 

Kata kunci dalam penelitian fenomenologi yaitu objek, makna, 

pengalaman, dan kesadaran dari individu. Semua hal tersebut memainkan 

peranan penting dalam studi fenomenologi15. Maka metode fenomenologi 

dalam penelitian ini digunakan untuk memahami arti peristiwa, 

membongkar fenomena, dan kaitannya terhadap struktur kesadaran orang-

orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, dengan maksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Melalui metode 

fenomenologi penelitian ini berusaha untuk mengkaji feminisasi 

kemiskinan di Desa Kembang Belor, Pacet, Mojokerto dari perspektif  

paradigma definisi sosial.   

2. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok 

permasalahan, yaitu feminisasi kemiskinan di desa, maka lokasi penelitian 

adalah di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto. Informan dalam 

penelitian ini adalah 3 perempuan miskin di keluarga miskin warga Desa 

Kembang Belor Pacet Mojokerto. Pencarian informan penelitian dengan 

menggunkan teknik purposive sampling  yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu tentang apa yang peneliti 

harapkan dalam memperoleh data.16 Subjek dalam penelitian ini adalah 3 

perempuan miskin di keluarga miskin warga Desa Kembang Belor Pacet 

Mojokerto, yaitu Sumani (44), Priyati (38), dan Warni (49).    

 

 

 

                                                           
14 Engkus Kuswarno. 2009. Metode Penelitian Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman, dan Contoh 

Penelitiannya.. Bandung : Widya Padjadjaran. Hlm. 47.  
15 Hadiono Afdjani dan Soemirat Soleh. 2010. Makna Iklan Televisi (Studi Fenomenologi Pemirsa 

Di Jakarta Terhadap Iklan Televisi Minuman “Kuku Bima Energi” Versi Kolam Susu). 

Yogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Volume 8. Nomor 1. Hlm. 101.  
16 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

Halaman 218. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang 

mengandalkan data dari apa yang dilihat di lapangan atau setting alamiah.17 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi dan 

wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas keseharian 

informan yakni perempuan miskin. Sedangkan proses pengambilan data 

dengan wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung tentang 

kehidupan informan yakni perempuan miskin.   

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan, (1) reduksi data, yakni 

proses pengumpulan seluruh data yang diperoleh di lapangan baik observasi 

maupun wawancara dipilah-pilah dan dikategorikan. Kemudian (2) penyajian 

data (display), yakni data yang telah diperoleh dipilah-pilah, dan dikategorikan 

disajikan dalam pola-pola yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya 

(3) peneliti melakukan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data 

untuk menarik kesimpulan. Proses pemeriksaan keabsahan data dengan 

metode triangulasi yakni pengecekan sumber data dan teknik pengumpulan 

data baik dari hasil observasi maupun wawancara. 

 

IV. TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Data 

1) Faktor Penyebab Feminisasi Kemiskinan   

 Feminisasi kemiskinan di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto, 

dalam penelitian ini adalah perempuan dalam keluarga miskin yang bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena himpitan ekonomi. Kondisi ini 

disebabkan oleh faktor suami tidak bekerja dan penghasilan suami yang 

tidak mencukupi. Hal ini bisa diuraikan dari hasil temuan di lapangan 

sebagai berikut : 

a.  Suami Tidak Bekerja 

Suami secara umum di dalam masyarakat merupakan tulang 

punggung keluarga. Dalam hal ekonomi suami menjadi kepala rumah 

                                                           
17 Ricard T. Schaefer. 2012. Sociology (Jilid 1). : Jakarta : Salemba Humanika. Halaman 55.  
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tangga yang memiliki tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Namun ketika suami tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga dan dalam kondisi keluarga yang mengalami 

kemiskinan, maka istri akan memiliki peran ganda untuk membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga miskin tersebut. Selain menjadi ibu 

rumah tangga, di sinilah istri memiliki peran untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga secara ekonomi.  

Dalam penelitian ini ditemukan perempuan dalam keluarga miskin 

yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kelurga karena faktor suami 

yang tidak bekerja. Seperti Warni (49), yang mengungkapkan alasannya 

bekerja karena suaminya saat ini mengalami kecacatan karena 

kecelakaan. Kondisi ini membuatnya harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Ia saat ini menanggung beban ekonomi 

keluarga. Warni (49) menceritakan bahwa dulu suaminya bekerja 

serabutan yang tidak setiap hari bisa diperoleh. Ia hanya bekerja ketika 

ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Informan menceritakan kalau 

suaminya dulu hanya berpenghasilan Rp. 35.000/hari dan itu tidak 

didapat setiap hari. Ditambah saat ini suaminya sudah tidak bisa bekerja 

cukup lama karena mengalami kecelakaan dan patah kaki.  

Warni (49) menceritakan saat ini ia menanggung beban hidup 

untuk suami dan anaknya. Informan memiliki 3 anak, 2 anaknya sudah 

berkeluarga, sedangkan 1 anak masih menjadi tanggungannya karena 

anaknya ini tidak sekolah dan tidak bekerja. Informan menceritakan 

bahwa penghasilannya selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Selain kebutuhan makan setiap hari, informan harus 

menanggung beban ekonomi lainnya seperti tagihan listrik, air, dan juga 

harus membayar hutang. Bahkan anaknya yang sudah berkeluarga 

terkadang masih meminta pinjaman padanya sehingga ia kadang tidak 

tega dan memberikannya.  

Sama halnya yang dialami oleh Priyati (38), yang mengungkapkan 

bahwa ia bekerja karena suaminya saat ini sudah tidak bekerja lagi. Ia 

dan suaminya dulu bekerja sebagai buruh tani hal itu karena dari orang 
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tuanya dulu juga bekerja sebagai petani. Sewaktu masih menjadi buruh 

tani mereka berpenghasilan Rp 50.000/hari, dan pekerjaan itu tidak 

setiap hari didapatkan. Pekerjaan buruh tani yang bisa mereka lakukan 

seperti mencabuti tanaman liar yang tumbuh di sawah pertanian. Namun 

penghasilan itu menurutnya tidak bisa mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Saat ini informan harus menanggung beban ekonomi 

keluarganya. Selain suami ia juga masih menanggung beban anak laki-

lakinya yang masih duduk di kelas 4 SD. Informan memiliki 2 anak 

yakni anak laki-laki dan perempuan. Anaknya yang perempuan sudah 

menikah tetapi juga masih menjadi tanggungannya. Seperti perlengkapan 

bayi, makanan bayi, dan keperluan cucunya masih menjadi bebannya.  

b. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi 

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam keluarga 

miskin bekerja karena penghasilan suami yang tidak mencukupi. Suami 

dalam suatu keluarga memiliki peran sosial sebagai kepala rumah 

tangga. Ia memiliki tugas utama untuk mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Namun ketika penghasilan suami tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga miskin, 

maka istri akan bekerja untuk membantunya. Seperti yang dialami oleh 

Sumani (44), informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa 

ia bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Penghasilannya lebih 

besar dari suaminya, meski demikian menurutnya penghasilannya tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan 4 anggota keluarganya. Ia tidak 

merinci berapa nominal penghasilan suaminya, tetapi menurutnya sangat 

sedikit dan tidak tentu. Suaminya bekerja sebagai buruh tani jika ada 

pemilik sawah yang memerlukannya. Terkadang juga bekerja 

membetulkan kerusakan rumah orang itupun jika ada yang memerlukan 

jasanya.  

Informan mengungkapkan bahwa penghasilannya terkadang tidak 

cukup jika untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Informan memiliki 2 

anak, anak pertama pengangguran sehingga masih menjadi tanggungnya. 

Sedangkan anak ke 2 saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP. 
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Selain itu, infoman juga masih harus menanggung beban hidup 

kakaknya yang mengalami kecacatan. Selain kebutuhan makan setiap 

hari, informan harus menanggung beban ekonomi lainnya seperti tagihan 

listrik, dan keperlua keluarga lainnya.   

2) Mekanisme Survival  

Feminisasi kemiskinan yang dialami perempuan dalam penelitian ini 

adalah istri yang menjadi tulang punggung keluarga menyebabkan istri akan 

berperan ganda dalam membantu perekonomian keluarganya. Dalam 

himpitan ekonomi mereka mengembangkan cara-cara khusus untuk 

keberlangsungan hidup (mekanisme survival). Penelitian ini menemukan 

bahwa pendidikan rendah yang mereka peroleh yakni Sekolah Dasar (SD), 

menjadikan mereka hanya bisa bekerja di sektor pekerjaan rendahan. 

Sehingga pekerjaan untuk mekanisme survival yang dilakukan oleh 

perempuan miskin di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto adalah menjadi 

petugas kebersihan, berjualan kecil-kecilan, menjadi tukang laundry, dan 

mengembangkan jaringan sosial dengan tetangga untuk mencari pinjaman 

atau berbagi penghasilan dalam bentuk kerjasama. Hal ini bisa diuraikan 

dari hasil temuan di lapangan sebagai berikut : 

a. Menjadi Petugas Kebersihan 

Perempuan miskin dalam hal ini adalah istri yang bekerja menjadi 

tulang punggung keluarga karena ketidakmampuan suami secara 

ekonomi, mengembangkan mekanisme survival sebagai petugas 

kebersihan seperti Sumani (44) dan Priyati (38). Salah satunya yang 

dialami oleh Priyati (38), yang menceritakan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga ia bekerja menjadi petugas kebersihan di 

sebuah Pesantren di Desa Kembang Belor. Informan bekerja setiap hari, 

setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah ia berangkat pada pukul 05.30 

WIB dan sampai di tempat kerja pukul 06.00 WIB. Perjalanan dari 

rumahnya sampai ke lokasi kerja memakan waktu sekitar 30 menit. Ia 

pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki sehingga memakan waktu yang 

lama.  
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Priyati (38), menceritakan bahwa sesampainya di lokasi tempatnya 

bekerja yakni di pesantren, ia langsung bekerja bersih-bersih, menyapu, 

membuang sampah, mengepel, dan mengecek kamar mandi. Setiap 

harinya informan bekerja 2 kali shift, yakni pagi dari pukul 06.00 WIB 

sampai dengan pukul 10.00 WIB. Setelah itu ia pulang dan akan kembali 

lagi pukul 05.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Dalam sebulan 

pekerjaannya diupah Rp. 800.000/bulan. Jumlah itu menurut informan 

memang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Namun bekerja menjadi petugas kebersihan lebih menguntungkan dari 

pada menjadi buruh tani. Penghasilan dari buruh tani menurutnya sangat 

minim dan sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.     

b. Berjualan Kecil-kecilan 

Berjualan kecil-kecilan juga menjadi salah satu mekanisme 

survival yang dilakukan oleh perempuan miskin di Desa Kembang Belor 

Pacet Mojokerto. Seperti yang dialami oleh Warni (49), yang 

menceritakan bahwa ia mencari nafkah dengan berjualan kecil-kecilan 

itupun bukan usaha miliknya sendiri. Ia berjualan di toko milik orang 

lain yang menjual makanan ringan. Setiap bulannya ia diupah sebesar 

Rp. 900.000/bulan. Karena usaha yang ia jalankan adalah milik orang 

lain, maka ia harus mencapai target yang ditentukan oleh pemiliknya. 

Informan menceritakan bahwa ia ditarget setoran uang dari hasil 

penjualan setiap harinya. Ia berusaha untuk memenuhi target yang 

ditentukan oleh pemiliki karena demi keberlangsungan penghasilannya.  

c. Menjadi Tukang Laundry Baju 

Menjadi tukang laundry baju juga menjadi salah satu mekanisme 

survival yang dilakukan oleh perempuan miskin di Desa Kembang Belor 

Pacet Mojokerto. Seperti yang dialami oleh Priyati (38) dan Sumani 

(44). Salah satu informan yakni Sumani (44), menceritakan bahwa ia 

selain menjadi pembantu, juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai 

tukang laundry, yakni mencuci baju para santri di pesantren. Di Desa 

Kembang Belor pekerjaan sebagai tukang laundry memang banyak 

dilakukan, karena ada sebuah pesantren yang mana masalah pencucian 
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bajunya diserahkan kepada warga sekitar. Sumani (44) menjadi salah 

satu warga yang juga melakukan pekerjaan itu. Ia menerangkan bahwa 

setiap bulannya bisa menghasilkan Rp. 500.000/bulan dari hasil mencuci 

baju para santri. Namun ia harus berbagi dengan kakaknya yang cacat. Ia 

membantu pekerjaan tersebut dengan membagi dua penghasilan yang 

diperolehnya. Ia memperoleh separuh dari jasa mencuci tersebut yakni 

sebesar Rp. 250.000/bulan. 

d. Jaringan Sosial Tetangga      

Perempuan miskin di Desa Kembang Belor mengembangkan 

mekanisme survival dengan membuat jaringan sosial dengan 

tetangganya. Dari jaringan sosial dengan tetangga tersebut untuk 

mendapatkan pinjaman beras dan berbagi keuntungan. Seperti yang 

dialami oleh Warni (49), yang menceritakan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan pangannya, ia melakukan pinjaman/hutang dengan 

tetangganya dalam bentuk beras. Hutang berupa beras tersebut akan ia 

lunasi setelah mendapatkan upah dari toko tempatnya bekerja yakni 

setiap tanggal 25. Selain itu informan juga menceritakan bahwa ia 

berusaha untuk berbagi keuntungan dengan tetangganya melalui toko 

tempatnya bekerja. Hal itu dilakukan dengan cara bekerja sama dengan 

tetangganya yang ingin menitipkan barang dagangan di toko tempatnya 

bekerja. Dari hasil penjualan itu nanti ia akan mendapatkan keuntungan, 

meskipun sangat sedikit. 

                           Tebel Analisis Data 

                                                                                                       

FEMINISASI KEMISKINAN 

Faktor Penyebab Mekanisme Survival 

1. Suami tidak bekerja (Cacat dan 

pengangguran). 

2. Penghasilan suami tidak 

mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga.  

1. Menjadi petugas kebersihan. 

2. Berjualan kecil-kecilan. 

3. Menjadi tukang laundry. 

4. Jaringan sosial tetangga. 
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B. Pembahasan 

Feminisasi kemiskinan yang terjadi di Desa Kembang Belor Pacet 

Mojokerto, merupakan suatu fenomena dimana seorang perempuan menjadi 

tulang punggung perekonomian di dalam keluarga miskin. Kondisi 

kemiskinan yang dialami suatu keluarga, ketika suami yang memiliki peran 

sentral ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, menjadikan istri 

mengambil peranan tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor 

penyebab feminisasi kemiskinan tersebut adalah karena suami tidak bekerja, 

hal ini dikarenakan suami sudah tidak produktif lagi atau mengalami 

kecacatan. Selain itu sulitnya mencari pekerjaan, sehingga si suami menjadi 

pengangguran. Faktor penyebab lainnya adalah penghasilan suami yang 

minim, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kategori 

ini, seorang suami memang bekerja, namun biasanya pekerjaannya tidak tetap 

dan penghasilannya minim dan tidak pasti.   

Dalam kondisi kemiskinan tersebut dimana suami tidak bisa 

diharapkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka keterlibatan istri 

akan berperan ganda dalam membantu perekonomian keluarganya. Dalam 

himpitan ekonomi mereka mengembangkan cara-cara khusus untuk tetap 

bertahan hidup. Tindakan istri untuk mengambil peran sebagai tulang 

punggung kelurga jika dilihat dari teori tindakan sosial Max Weber (1864-

1920), merupakan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan sosial yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan yang dirasionalkan dan dikalkulasi yakni 

kenyataan yang mereka alami sebagai keluarga miskin yang kekurangan 

secara ekonomi. Sehingga istri harus turut berperan sedemikian rupa untuk 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu juga bisa dikategorikan 

sebagai tindakan sosial affectual, karena tindakan istri untuk menjadi tulang 

punggung keluarga secara ekonomi merupakan bentuk kasih sayang kepada 

keluarganya.   

Dalam penelitian ini mekanisme survival yang dilakukan oleh para 

istri tersebut adalah menjadi petugas kebersihan, berjualan kecil-kecilan, 

menjadi tukang laundry, dan mengembangkan jaringan sosial dengan 

tetangga untuk mencari pinjaman atau berbagi penghasilan dalam bentuk 
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kerjasama. Hal ini seperti yang dikatakan oleh James C.Scott (1989), bahwa 

cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yakni 

menggunakan alternatif subsisten. Seperti swadaya yang mencakup kegiatan 

seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, 

atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan 

seluruh sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama istri 

sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami. Dan juga meminta bantuan dari 

jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, atau 

memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron). Patron menurut 

definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-

kliennya.  

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Gambaran feminisasi kemiskinan yaitu ada dua faktor penyebab feminisasi 

kemiskinan : Pertama adalah karena suami tidak bekerja, hal ini dikarenakan 

suami sudah tidak produktif lagi atau mengalami kecacatan. Selain itu sulitnya 

mencari pekerjaan, sehingga si suami menjadi pengangguran. Kedua adalah 

penghasilan suami yang minim, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga. 

2. Mekanisme survival yang dilakukan oleh perempuan miskin adalah menjadi 

petugas kebersihan, berjualan kecil-kecilan, menjadi tukang laundry, dan 

mengembangkan jaringan sosial dengan tetangga untuk mencari pinjaman atau 

berbagi penghasilan dalam bentuk kerjasama. 
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