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Motto:  
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:6). 

Persembahan: 
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yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa. 
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 Teman-teman PPKn angkatan 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

SARI 

 

Titissari, Dhevyanti Nawa. 2015. Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Anggota Di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs.Setiajid, M.Si, Pembimbing II Puji Lestari, S.Pd, M. Si. 83 

Halaman. 

Kata Kunci: Peran, GOW, Keterampilan 

  Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan, 

keikutsertaan kaum perempuan dalam semua aspek semakin terlihat. Setiap 

organisasi apapun pasti memiliki tujuan utama dalam meningkatkan  kapasitas 

perempuan, khususnya perempuan dan kelompok lemah yang memiliki 

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang merupakan wadah 

organisasi perempuan Kota Semarang sebagai organisasi kemasyarakatan 

perempuan yang mandiri, memperjuangkan terwujudnya pendidikan, ekonomi dan 

kesejahteraan sejalan dengan peningkatan kualitas anggota. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Gabungan Organisasi Wanita dalam 

meningkatkan keterampilan anggota, (2) Apa kendala yang dihadapi Gabungan 

Organisasi Wanita dalam meningkatkan keterampilan anggota. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 

berada di Sekretariat GOW, Jalan Dr. Sutomo No. 19 A Semarang. Informan 

dalam penelitian ini adalah pengurus GOW, serta perwakilan tiap organisasi 

perempuan yang tergabung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model interaksi Miles dan Huberman meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran GOW dalam meningkatkan 

keterampilan anggota yaitu sebagai komunikator dan koordinator, melalui bidang-

bidang yang telah dibuat GOW pada bidang organisasi, pendidikan, ekonomi, 

kesejahteraan, kebudayaan dan lingkungan hidup, setiap bidang diberikan 

sosialisasi, pelatihan pengetahuan maupun keterampilan secara berkelanjutan 

kepada perwakilan tiap-tiap organisasi yang tergabung yang kemudian dilakukan 

monitoring dan evaluasi, (2) Kendala yang dihadapi yaitu kurang adanya 

penyediaan sarana penunjang untuk dapat menunjang pengembangan organisasi, 

pengurus sering memiliki kesibukan masing-masing sehingga rapat sering 

diundur, setiap perwakilan organisasi yang tergabung hanya sedikit yang datang 

pada saat mengikuti kegiatan. 

Simpulan dalam penelitan ini menunjukkan peran pengurus GOW sebagai 

komunikator dan koordinator. Dalam meningkatkan keterampilan GOW telah 

berhasil melakukan kegiatan yang merupakan program berkelanjutan diantaranya 

adalah pelatihan pengenalan komputer, peningkatan standard mutu rias pengantin 

paes ageng modifikasi, pelatihan  pembuatan tas anyaman pita, pelatihan 
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pembuatan aneka mie dan bakso, serta kegiatan bakti sosial, hanya saja perlu 

adanya peningkatan dan pengembangan keterampilan yang lebih kreatif dan 

efektif lagi untuk menarik hati masyarakat termasuk anggota yang tergabung di 

GOW. Kendala yang dihadapi yaitu, setiap pengurus memiliki kesibukan masing-

masing sehingga rapat rutin sering diundur. Beberapa  perwakilan tiap-tiap 

organisasi kurang memberikan peluang waktu untuk mengikuti kegiatan, selain itu 

sangat dirasakan kurangnya penyediaan sarana penunjang 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah (1) Kepada GOW harus 

tetap berupaya dalam peningkatan kemampuan anggota yang mendukung 

program-program Pemerintah Kota Semarang, (2) Kepada Pemerintah Kota 

Semarang diharapkan untuk menetapkan anggaran permanen agar dalam 

pelaksanaan program berjalan dengan lancar. (3) Kepada perwakilan organisasi 

harus lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan GOW. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap 

perempuan, keikutsertaan kaum perempuan dalam semua aspek semakin 

terlihat. Disamping sebagai ibu dan isteri yang menjalankan perannya sebagai 

ibu rumah tangga, sosok perempuan juga berperan di sektor publik sejalan 

dengan tuntutan zaman. Demikian pula halnya gerakan perempuan dalam 

berbagai wadah organisasi-organisasi semakin berkembang.  

Organisasi-organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk 

memperjuangkan perempuan sebenarnya sudah ada sejak dulu, sesudah 

berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928,  atas 

inisiatif 7 organisasi perintis pergerakan wanita Indonesia, diselenggarakan 

“Kongres Wanita Indonesia” yang pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 

1928. Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan 

perempuan Indonesia, dimana organisasi perempuan mewujudkan kerjasama 

untuk kemajuan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Dengan 

demikian, perjuangan pergerakan perempuan Indonesia pada masa itu meliputi 

dua hak, yaitu: 1) Berjuang bersama-sama kaum pria menuju cita-cita 

kemerdekaan, 2) Meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang-bidang 

pendidikan, sosial, dan kebudayaan (Kongres Wanita Indonesia, 1986:55). 
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Secara umum arah pergerakan perempuan semakin berkembang, 

wawasan dan lingkup perhatian organisasi perempuan telah meluas tidak 

hanya pada masalah dan isu wanita saja, tetapi juga ke bidang-bidang seperti 

politik dan pemerintah. Muncul berbagai organisasi perempuan yang semakin 

beragam, kegiatan organisasi-organisasi perempuan juga beragam. Setidaknya 

sudah muncul berbagai kegiatan untuk kesejahteraan, yaitu masalah 

pendidikan, sosial ekonomi, dan organisasi yang berfokus pada masalah 

politik. Akan tetapi, organisasi yang berfokus pada kegiatan politik sangat 

jarang ditemui. 

Munculnya organisasi perempuan seperti Gabungan Organisasi 

Wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maupun organisasi-

organisasi yang mengatasnamakan untuk kemajuan perempuan di setiap 

daerah merupakan bukti adanya kesungguhan supaya perempuan lebih 

mandiri, terampil dan memiliki pengetahuan yang luas. Setiap organisasi 

apapun pasti memiliki tujuan utama dalam meningkatkan  kapasitas 

perempuan, salah satunya dengan memperkuat kekuasaan masyarakat, 

khususnya perempuan dan kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 

baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun 

karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

adil).  

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan salah satu organisasi 

wanita di Kota Semarang sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Peningkatan 
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kemampuan ke profesional perempuan saat ini sangat dibutuhkan dalam 

bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang. Organisasi yang 

bersifat independen ini sudah berdiri sejak 54 tahun yang lalu. Program kerja 

yang dibuat oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang 

merupakan kerangka kegiatan nyata yang diimplementasikan oleh pengurus 

bersama segenap Organisasi Wanita yang tergabung di Gabungan Organisasi 

Wanita (GOW) Kota Semarang.  

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari Endang Yunaningsih, 

SH, M.Si, tanggal 26 Maret 2015, selaku Wakil Ketua 2  Gabungan Organisasi 

Wanita, kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  di Kota Semarang 

sudah berjalan tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala 

dari anggota itu sendiri, yang pertama adalah kurang adanya kemauan anggota 

dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta akses 

terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi menyebabkan 

rendahnya peluang yang dimiliki anggota untuk bekerja di sektor formal 

maupun informal.  

Permasalahan yang kedua adalah meskipun penghasilan perempuan 

pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan 

dan kesejahteraan keluarga, namun perempuan masih dianggap sebagai 

pencari nafkah tambahan atau sebagai pekerja cadangan. Adanya pressure atau 

tekanan suami terhadap isteri atau perempuan yang tidak mengharuskan 

bekerja masih terjadi di kalangan masyarakat. Akibatnya setiap kegiatan atau 

program yang diberikan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kepada 
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anggota kurang maksimal karena tidak memberikan peluang waktu untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Padahal program kerja yang dilakukan Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW)  ini bertujuan memaksimalkan kemampuan 

masyarakat untuk mencapai kebutuhannya. Hal ini dapat mendorong tumbuh 

dan berkembangnya kreativitas dan inovasi, serta mendayagunakan modal  

intelek, sehingga menjadi lebih produktif. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya perhatian 

khusus dari beberapa kalangan, utamanya pengurus Gabungan Organisasi 

Wanita (GOW)  Kota Semarang dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang sudah ada namun belum berjalan secara maksimal. Kegiatan-kegiatan 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  Kota Semarang antara lain melalui 

peningkatan kapasitas organisasi, etika dan kepribadian perempuan dalam 

berperilaku, pelatihan peningkatan kapasitas, sosialisasi pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan, peningkatan keterampilan dalam mengelola Rumah 

Tangga (RT) peralatan Rumah Tangga (RT) ekonomi produktif, peningkatan 

pengetahuan tentang Informatika Teknologi (IT) setelah dilakukan kursus 

komputer, serta perempuan-perempuan yang putus sekolah diberikan pelatihan 

kursus seperti kursus menjahit. Gabungan Organisasi Wanita akan mengalami 

peningkatan jika mendapat dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang 

terkait. 

Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa Gabungan 

Organisasi Wanita Kota Semarang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Akan tetapi, sebagai masyarakat yang belum tahu tentang Gabungan 
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Organisasi Wanita, muncul pertanyaan bagaimana peran Gabungan Organisasi 

Wanita Kota Semarang sebagai organisasi perempuan dalam meningkatkan 

keterampilan anggota di Kota Semarang. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi, dan menjadikan penelitian ini dengan judul “Peran 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Meningkatkan Keterampilan 

Anggota Kota Semarang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  dalam 

meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang? 

2. Apa kendala yang dihadapi Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  dalam 

meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan berjalan dengan lancar, 

maka berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan yang 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Mengetahui peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  dalam 

meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  

dalam meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoretik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat 

bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik 

dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang sebagai 

sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang peran Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan keterampilan anggota 

di Kota Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Gabungan Organisasi Wanita, penelitian ini bisa dijadikan acuan 

untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota. 

b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

bertanggung jawab terhadap peran Gabungan Organisasi Wanita 

(GOW) dalam meningkatkan meningkatkan keterampilan anggota di 

Kota Semarang. 

E. Batasan Istilah 

Berdasarkan pemikiran di atas maka batasan yang perlu penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut. 
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1. Peran 

Peran merupakan keikutsertaan seseorang atau dalam usaha 

menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan keterampilan 

anggota di Kota Semarang. 

2. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang merupakan 

wadah organisasi perempuan Kota Semarang sebagai organisasi 

kemasyarakatan perempuan yang mandiri, memperjuangkan terwujudnya 

pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sejalan dengan peningkatan 

kualitas perempuan.  

3. Keterampilan  

Keterampilan adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan dalam mengerjakan sesuatu secara efektif dan 

efisien. Dalam memberikan keterampilan tentunya terlebih dahulu 

diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peran  

1. Pengertian Peran 

Menurut Soekanto (1992:102) peran adalah segala sesuatu oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena 

kedudukan yang dimilikinya. Peran merupakan seperangkat hak, kewajiban, 

harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi 

situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Berry dan Suparlan (dalam 

Soekanto, 1992:105) peranan adalah seperangkat harapan yang dikenakan 

pada masyarakat yang menempati kedudukan sosial tertentu. Manusia 

sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. 

Dalam kehidupan berkelompok tersebut terjadi suatu interaksi antar 

manusia.  

Munculnya interaksi diantara mereka menunjukkan bahwa mereka 

saling ketergantungan satu sama lain. Pada kehidupan suatu masyarakat 

akan muncul adanya peran, baik peran perorangan maupun peran kelompok. 

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses (Soekanto. 1992:127). Peranan adalah suatu konsep 

perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini 
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merupakan rangkaian peraturan-peraturan membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan (Soekanto, 1992:131). 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status 

dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan hal tersebut. Mempelajari 

peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek: (1) harus belajar untuk 

melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran, (2) harus 

memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran 

tersebut (Horton dan Chester L. Hunt, 1984: 118). 

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peran lebih 

banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi 

tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap atau 

perilaku yang dilakukan individu atau kelompok yang apabila dilaksanakan 

dapat mempengaruhi banyak orang sesuai dengan hak dan kedudukannya 

masing-masing. 

2. Macam Peran 

Hubeis (dalam Harijani, 2001:20) mengatakan bahwa analisis 

alternatif mengenai peran perempuan dapat dilihat dari tiga perspektif dalam 
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kaitannya dengan posisinya sebagai manajer rumah tangga dan partisipasi 

pembangunan atau pekerja mencari nafkah yaitu: 

a. Peran Tradisional (peran domestik) 

Peran ini merupakan semua pekerjaan rumah dari membersihkan 

rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang 

berkaitan dengan rumah tangga. 

b. Peran Transisi  

Peran perempuan yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk 

mencari nafkah. 

c. Peran Kontemporer 

Peran dimana seorang perempuan hanya memiliki peran di luar 

rumah tangga yaitu sebagai karier. 

Mery Astuti (1998:1) juga menjelaskan dalam peran dan kebutuhan 

gender peran perempuan terbagi atas: 

a. Peran produktif 

Peran yang dihargai dengan uang atau barang (yang menghasilkan 

uang atau barang). Contoh: petani, penjahit, guru dan pengusaha.  

Peran produktif terdiri dari kerja yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan untuk mendapatkan upah langsung atau sejenis. Hal itu 

termasuk hasil pasar dengan nilai yang dapat dipertukarkan dan 

penghasilan rumahan dengan nilai nyata yang dapat digunakan, tetapi 

juga nilai potensial yang dapat dipertukarkan, untuk perempuan yang 
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bekerja di pertanian, produksi termasuk kerja sebagai petani yang tidak 

bergantung, isteri petani dan petani yang diupah. 

b. Peran Reproduktif 

Peran yang tidak dihargai dengan uang atau barang. Peran ini 

terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Contoh: melahirkan, 

mendidik anak, memasak, dan sebagainya. 

Peran reproduktif terdiri dari tanggung jawab pengasuhan atau 

pemeliharaan anak dan domestik menjadi tanggung jawab perempuan, 

kebutuhan untuk menjamin kelangsungan dan mereproduksi kekuatan 

tenaga kerja.  Hal itu termasuk tidak hanya reproduksi biologis tetapi 

juga merawat dan menjaga kelangsungan kekuatan kerja masa depan 

(bayi/anak-anak dan anak sekolah). 

c. Peran Sosial/Kemasyarakatan 

Peran untuk keperluan masyarakat. Contoh: PKK, Arisan, 

Organisasi Kemasyarakatan. Peran organisasi kemasyarakatan sendiri 

dari aktivitas yang dilakukan terutama dengan perempuan di tingkat 

masyarakat, seperti perluasan peran produktif mereka. Hal ini untuk 

menjamin persediaan dan sumber-sumber yang langka untuk pemakaian 

bersama, seperti air, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal itu 

merupakan pekerjaan sukarela yang tidak dibayar dan dilakukan dalam 

waktu bebas. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam 

kehidupan berkeluarga, masyarakat adalah menjalankan tiga peran sekaligus 

baik peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial. 

B. Keterampilan 

1. Pengertian Keterampilan 

Kata keterampilan sama artinya dengan kata cekatan. Terampil atau 

cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. 

Seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah tidak 

dapat dikatakan terampil. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan 

sesuatu dengan benar tetapi lambat, juga tidak dapat dikatakan 

terampil (Soemarjadi, Muzni Ramanto, Wikdati Zahri,1991:2). 

Ruang lingkup keterampilan sendiri cukup luas, meliputi kegiatan 

berupa perbuatan, berpikir, berbicara, melihat, mendengar, dan sebagainya.  

Dalam pembelajaran, keterampilan dirancang sebagai proses komunikasi 

belajar untuk mengubah perilaku siswa menjadi cekat, cepat, dan tepat 

dalam melakukan atau menghadapi sesuatu. Seseorang dikatakan 

mempunyai keterampilan apabila orang tersebut mempunyai kesanggupan 

untuk berbuat dan melakukan tindakan dengan mudah dan tepat setelah 

melalui belajar (Sulastri, 2008:9). Agar terampil seseorang harus belajar, 

artinya keterampilan tidak serta merta bisa terampil melainkan harus dengan 

pembelajaran terlebih dahulu, semakin seseorang termotivasi mau belajar 

maka keterampilannya akan semakin terasah. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

dalam mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dalam memberikan 

keterampilan tentunya terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan untuk 

mengasah keterampilan. Pelatihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih 

untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan, pelatihan berkaitan dengan 

pekerjaan. Adanya program pelatihan yang terencana dengan baik dan 

sistematis merupakan cara untuk membiasakan atau memberikan kepada 

individu agar dia terampil mengerjakan pekerjaannya, Fatimah (dalam 

Utsman, 2010:33). 

 Pelatihan adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan 

sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk meningkatakn suatu pengetahuan 

dan keterampilan tertentu dalam waktu relatif singkat agar mereka 

memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami dan 

melaksanakan suatu kegiatan dengan cara yang efisien dan efektif melalui 

berbagai tugas dan kegiatan pelatihan. 

Dalam pengembangan keterampilan seringkali melibatkan 

perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas 

pembuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengembangan 

keterampilan melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat 

setempat, serta instansi terkait yang saling bekerjasama mulai dari 

perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program.  
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Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting 

dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 

adanya monitoring dan evaluasi maka akan diketahui sejauh mana 

evektivitas dan efisiensi program sosial yang diberikan GOW.  

a. Monitoring  

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses 

perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Monitoring dapat 

dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil 

laporan dari pelaksanaan kegiatan, (Marzuki dan Suharto, 2010:118). 

Tujuan monitoring adalah untuk: 

1) Mengetahui bagaimana masukan sumber-sumber dalam rencana 

digunakan. 

2) Bagaimana kegiatan dan implementasi dilaksanakan. 

3) Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak. 

4) Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa monitoring pada 

dasarnya merupakan pemantauan suatu kegiatan proyek atau program sosial 

yang dilaksanakan pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung. 

b. Evaluasi 

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan 

suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe 

evaluasi, yaitu on-going evaluation atau evaluasi terus menerus dan ex-
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post evaluation atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi pertama dilaksanakan 

pada interval periode waktu tertentu, misalnya per tri wulan atau per 

semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau 

tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah 

implementasi suatu program atau rencana. Berbeda dengan monitoring, 

evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas 

program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang 

sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi 

bertujuan untuk: 

1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 

2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran 

3) Mengetahui dan menganalisis konsekuansi-konsekuensi lain yang 

mungkin terjadi di luar rencana. 

D. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

1. Pengertian Gabungan Organisasi Wanita 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan wadah organisasi 

perempuan sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan yang mandiri. 

demokratis, dan bertanggung jawab memperjuangkan terwujudnya 

pendidikan, kesejahteraan, ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas 

perempuan. Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang berdiri pada 17 

Oktober 1961.  

Sesuai dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-

ART) Gabungan Organisasi Wanita memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi dari 
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Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang adalah mengembangkan 

Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang sebagai wadah tunggal 

Organisasi Wanita Kota Semarang, sedangkan misinya adalah sebagai 

berikut. 

a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan Organisasi Wanita yang tergabung 

dengan komitmen pada komunikasi, koordinasi, kebersamaan. 

b. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk kesejahteraan keluarga dan di 

masyarakat. 

c. Berperan dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang. 

Tujuan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang adalah 

sebagai berikut. 

a) Menggalang persatuan dan kesatuan segenap organisasi yang menjadi 

anggotanya. 

b) Mewujudkan citra kepribadian wanita Indonesia yang tangguh dan 

terampil serta dapat meningkatkan peranannya dalam mensukseskan 

pembangunan di segala bidang. 

c) Ikut serta dalam mewujudkan program pemerintah Kota Semarang dalam 

pembangunan di segala bidang. 

d) Ikut serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang. 

Selain visi, misi, tujuan, ada 29 organisasi yang tergabung dalam 

Gabungan Organisasi Wanita se Kabupaten/Kota Semarang, gabungan 

organisasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 
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1) PERWARI  

2) MUSLIMAT NU 

3) AISYIYAH 

4) WKRI (Wanita Khatolik Republik Indonesia) 

5) PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) 

6) DWP (Dharma Wanita Persatuan) 

7) HWK (Himpunan Wanita Karya) 

8) Kerta Wredatama  

9) AL-HIDAYAH 

10) BHAYANGKARI 

11) PWN (Persatuan Wanita Nangka) 

12) IKAWATI 17  

13) JALASENASTRI 

14) PERSIT KCK 0733/BS (Persatuan Isteri Prajurit) KCK 0733/BS 

15) TIARA KUSUMA 

16) PEPABRI 

17) IIDI (Persatuan Istri Dokter Indonesia) 

18) HARPI MELATI (Himpunan Ahli Rias Pengantin) Melati 

19) PERIP TNI POLRI 

20) PIVERI (Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia) 

21) YPSMI (Yayasan Pengampu Selaku Menjahit Indonesia) 

22) Wanita Islam 

23) Himpunan Wanita Perjuangan 
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24) RISS 

25) IBI (Ikatan Bidan Indonesia) 

26) ADIYAKSA 

27) WSP (Wanita Satya Praja) 

28) Perwita Wana Kencana 

29) WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) 

Meskipun organisasi yang telah disebutkan di atas tergabung dalam 

Gabungan Organisisasi Wanita (GOW), tidak semua organisasi-organisasi 

yang tergabung mengikuti kegiatan yang diberikan Gabungan Organisisasi 

Wanita (GOW), namun demikian, Gabungan Organisisasi Wanita (GOW) 

tetap menjadi wadah tempat bergabungnya Organisasi-organisasi di 

Kabupapaten/Kota Semarang. 

2. Tugas Gabungan Organisasi Wanita  

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal (7) Anggaran Dasar-Anggaran 

Rumah Tangga (AD-ART) No. SKEP: 006/Musy XII/GOW/XI/2014, 

Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang memiliki tugas. Adapun tugas 

Gabungan Organisasi Wanita adalah sebagai berikut. 

1. Mempertahankan, menghayati, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 

serta berorientasi pada program pembangunan. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan pengurus 

agar dapat berperan serta dalam pembangunan pemberdayaan perempuan 

menuju terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 
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3. Memperjuangkan hak-hak perempuan, keadilan, dan kesetaraan gender di 

segala bidang. 

Fokus utama dari organisasi ini adalah peningkatan kapasitas 

perempuan menjadi perempuan yang mandiri serta meningkatkan 

kepedulian terhadap perempuan yang memiliki pendidikan kurang.  

Diharapkan dengan adanya organisasi ini perempuan-perempuan Kota 

Semarang dapat memberikan kesempatan supaya para perempuan dapat 

memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Jika potensi tersebut 

dapat diberdayakan maka perempuan-perempuan di Kota Semarang akan 

menjadi penggerak perubahan untuk daerah Semarang. 

GOW Kota Semarang pada Musyawarah XII/2014 GOW Kota 

Semarang 18 November 2014 memiliki program umum, program umum ini 

merupakan pokok-pokok kebijakan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam 

bentuk kegiatan kurung waktu 5 tahunan untuk menjadi program selama 

masa bakti Musyawarah GOW Kota Semarang, sedangkan program 

kegiatan yang merupakan skala prioritas tahunan akan disahkan pada rapat 

kerja tahunan sebagaimana yang disebut program kerja pendek. Dalam 

melakukan program kerja maupun kegiatan, GOW mengundang perwakilan 

tiap organisasi yang tergabung. Ruang lingkup Program Umum GOW Kota 

Semarang disusun berdasarkan pembagian kerja yang dibentuk per bidang 

yang meliputi: 

1) Bidang Organisasi 

Melaksanakan tugas dan fungsi membangun tata organisasi dengan: 
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a) Mengadakan konsolidasi organisasi, konsolidasi kelembagaan dan 

konsolidasi keanggotaan 

b) Menyusun peta potensi perempuan di Kota Semarang, bersama-sama 

Organisasi Wanita Anggota dan instansi terkait, dimaksud agar dapat 

didayagunakan bagi pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas 

perempuan melalui koordinasi GOW Kota Semarang. 

c) Menjalin kerjasama dengan meningkatan hubungan kerja antar 

organisasi yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang harmonis dan mempunyai 

tujuan positif bagi pemberdayaan perempuan di Kota Semarang. 

d) Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan ilmu teknologi 

dan pengembangan kemampuan mengakses informasi melalui media 

transformasi 

e) Merencanakan pelaksanaan study komparasi 

f) Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung dan memperjuangkan 

penegakan hukum yang responsif gender. 

2) Bidang Pendidikan  

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi anggota organisasi 

dan masyarakat. 

b) Mengembangkan minat bakat menulis dan membaca melalui kegiatan 

partisipasi anggota untuk mengisi pohon kreatif GOW Kota 

Semarang. 
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c) Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Kejuruan dan 

Instansi terkait untuk mengimplementasikan program pendidikan non 

formal. 

d) Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui potensi kearifan 

lokal untuk menghasilkan kreasi dalam pengelolaan yang 

menghasilkan produk dari bahan dasar setempat. 

3) Bidang ekonomi 

a) Akselerasi meningkatkan pengetahuan dan kemauan bagi Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dalam upaya meningkatkan hasil kelola ekonomi 

produktif  dengan memanfaatkan peluang usaha. 

b) Pemasyarakatan pengembangan kewirausahaan bagi perempuan 

dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi, termasuk 

penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/2015). 

c) Penjualan dan pengadaan barang kebutuhan anggota yang diperlukan 

terkait kepentingan bersama.  

d) Penyediaan kebutuhan atribut organisasi dan produk unggulan anggota 

menyelenggarakan kegiatan sosial dalam bentuk pengabdian 

masyarakat melalui kegiatan TMMD Pemerintah Kota Semarang. 

e) Rintisan pendirian koperasi GOW Kota Semarang. 

4) Bidang Kesejahteraan   

a) Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial kepedulian yang menyangkut 

harkat hidup masyarakat yang membutuhkan, diimplementasikan pada 

kegiatan. 
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b) Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang meningkatnya kualitas 

hidup perempuan dan anak, mewujudkan pola hidup sehat, 

menumbuhkankembangkan ketahanan keluarga untuk mencegah 

menangkal masalah kesehatan berkaitan dengan penyalahgunaan obat 

terlarang, narkoba, HIV/AIDS, hepatitis, SARS, dan sebagainya.  

c) Pengembangan dan penguatan jejaring dengan instansi terkait, dunia 

usaha dan lembaga swadaya untuk melaksanakan kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

d) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

religius melalui kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan sebagai 

rutinitas organisasi. 

5) Bidang Lingkungan Budaya 

a) Memantapkan dan melestarikan program penghijauan melalui 

sosialisasi pada anggota organisasi dan masyarakat kerjasama dengan 

instansi/lembaga terkait. 

b) Pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah bagi anggota organisasi dan 

masyarakat. 

c) Lomba karya tulis tentang lingkungan hidup dengan pemahaman 

terhadap pengelolaan lingkungan kesadaran serta mengaktifkan 

berbagai kegiatan yang menunjang terhadap perlindungan dan 

pemeliharaan yang telah ada. 
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d) Meningkatkan peran serta dalam upaya mengembangkan pendidikan 

karakter lewat potensi organisasi anggota dengan memilih instrument 

forum yang berdayaguna. 

e) Pelestarian dan penegakkan budaya bangsa dalam rangka NKRI. 

f)  Pengembangan aspirasi di bidang seni budaya di kalangan perempuan 

dan keluarga dan masyarkat dalam rangka mengembangkan dan 

melestariakn seni budaya daerah sebagai bagian upaya pengembangna 

khasanah seni budaya nasional. 

Adapun hasil yang dicapai pengurus dalam masa bakti 2009-2014 

adalah sebagai berikut. 

1) Bidang Organisasi 

a) Telah berhasil meningkatkan konsolidasi keanggotaan melalui 

pembinaan dan silaturahmi ke organisasi wanita yang tergabung. 

b) Meningkatkan koordinasi dan membangun jejaring dengan 

kelembagaan swadaya yang terkait dengan peningkatan kompetensi 

GOW Kota Semarang. 

c) Penertiban dan peningkatan kedisiplinan anggota dan pengurus dalam 

kehadiran tepat waktu pada setiap penyelenggaraan kegiatan melalui 

penertiban absensi. 

d) Peningkatan pengetahuan tentang informatika teknologi (IT) setelah 

dilakukan kursus komputer dan ibu-ibu berhasil menguasai 

penggunaan komputer. 
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2) Bidang Pendidikan  

a) Mensukseskan pendidikan yang berkualitas, dengan mendirikan PAUD 

GEMPITA dalam upaya membangun masyarakat cerdas dan 

berbudaya. 

a) Menyelenggarakan kursus batik sebagai hasil karya Batik Semarangan 

untuk seluruh pengurus dan setiap organisasi memiliki sesuai warna 

seragam organisasi masing-masing. 

b) Kreasi membuat pohon kreatif yang isinya adalah hasil tulisan 

maupun aneka ragam informasi dari organisasi wanita yang tergabung 

di GOW Kota Semarang. 

c) Membuat profil Organisasi Wanita yang tergabung di GOW Kota 

Semarang. 

3) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha 

a) Telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan atribut organisasi  

b) Mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan 

kursus keterampilan membuat kecap, tempe, dan bakso serta makanan 

khas Semarang. 

c) Membantu masyarakat di kelurahan dengan menyelenggarakan Pasar 

Murah (TMMD) dan Bazar Ramadhan. 

4) Bidang Kesejahteraan  

a) Memperbaiki makam pendiri GOW Kota Semarang. 

b) Melaksanakan kegiatan rutin donor darah. 

c) Bantuan ke panti-panti asuhan  
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d) Tanggap dan peduli pada musibah bencana alam. 

5) Bidang Lingkungan dan Kebudayaan 

a) Melaksanakan pengembangan ekonomi produktif dengan melalui 

kelompok-kelompok UKM binaan 

b) Melaksanakan pemberikan makanan tambahan bagi anak kurang gizi  

c) Memberi kesempatan untuk anak putus sekolah melalui pelatihan 

Baby Sister 

3. Struktur Gabungan Organisasi Wanita 

 Keanggotaan Gabungan Organisasi Wanita terdiri dari pengurus-

pengurus organisasi perempuan setempat. Struktur organisasi Gabungan 

Organisasi Wanita dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dari Dharma 

Wanita Persatuan, 3 (tiga) orang wakil ketua dari PERWARI, Himpunan 

Wanita Karya, Kerta Wredatama, 3 (tiga) orang sekretaris dari Wanita 

Katolik RI, WHDI, PWKI, 2 (dua) bendahara dari Dharma Wanita 

Persatuan,  Persatuan Wanita Nangka, 4 (empat) orang di bidang 

organisasi dari Ikawati 17, Aisyiyah, Jalasenastri, PERIP TNI POLRI, 4 

(empat) orang di bidang pendidikan Tiara Kusuma, PERSIT KCK 

0733/BS, Wanita Satya Praja, AL-Hidayah, 4 (empat) orang di bidang 

ekonomi Harpi Melati, PEPABRI, Bhayangkari, Perwita Wana Kencana, 

4 (empat) orang di bidang kesejahteraan dari IIDI, Wanita Islam, Ikatan 

Bidan Indonesia, Himpunan Wanita Perjuangan, 4 (empat) orang di 

bidang lingkungan dan budaya dari Muslimat NU, RISS, PIVERI, 

YPSMI yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. 
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E. Kerangka Berfikir 

Permasalahan perempuan merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks, banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk maju dan mandiri. 

Perempuan kurang menyadari pentingnya pendidikan dan keterampilan 

sehingga menghambat perempuan untuk memiliki pekerjaan. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan meningkatkan 

keterampilan. Dalam mendorong untuk meningkatkan kualitas hidup 

perempuan, maka perempuan sendirilah yang harus dapat melakukannya. 

Perlu adanya suatu perubahan untuk perempuan, supaya perempuan dapat 

mandiri. Saat ini, organisasi yang mengatasnamakan untuk kemajuan 

perempuan semakin berkembang seperti, Gabungan Organisasi Wanita 

(GOW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi-

organisasi lainnya. 

Salah satu organisasi perempuan yang menjadi perhatian dalam 

penelitian ini adalah Gabungan Organisasi Wanita, organisasi ini hadir 

sebagai wadah dalam penunjang kapasitas perempuan, dengan program-

program yang diberikan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang 

diharapkan anggota yang tergabung dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

Apabila upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dilakukan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang sesuai dengan peran 

dan diiringi pola perencanaan yang maksimal maka akan mendapatkan hasil 

yang baik pula. Program-program yang diberikan GOW Kota Semarang, 

antara lain, peningkatan pengetahuan tentang Informatika Teknologi (IT) 
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setelah dilakukan kursus komputer, serta perempuan-perempuan yang putus 

sekolah diberikan pelatihan kursus seperti kursus menjahit. 

Peran yang dilakukan GOW ini diharapkan anggota-anggota yang 

tergabung kurang memiliki potensi dapat terbantu dalam mengasah 

kemandiriannya serta dibekali dengan keterampilan yang diberikan GOW 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena secara 

langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dan responden lebih 

peka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013:15). Penelitian 

kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan 

pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data 

(Rachman, 2011: 149).  

Menurut Bog dan Tylor, adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010:4). Penelitian ini 

mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami  mengenai bagaimana 

peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan 

keterampilan anggota di Kota Semarang. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan 

penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi 

penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi penelitian dengan judul 

“Peran Gabungan Organisasi Wanita dalam Meningkatkan Keterampilan 

Anggota Di Kota Semarang” dilaksanakan di ruang sekretariat Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW) yang berada di Jl. Dr. Sutomo No. 19 A Semarang, 

Jawa Tengah. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangatlah penting, fokus penelitian menyatakan 

pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah tetapi dilakukan 

berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah (Moleong, 2007: 

92).  

Berpedoman pada konsep tersebut, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1. Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW)  dalam meningkatkan 

keterampilan anggota di Kota Semarang. 
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2. Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW)  dalam meningkatkan keterampilan anggota  di 

Kota Semarang. 

D.  Sumber Data Penelitian 

Menurut Moleong (2007:157) disebutkan bahwa sumber data 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian adalah sangat penting 

karena tujuan dari peneliti mendapatkan data yang valid. 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data Primer  

Data primer adalah kata-kata atau tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2009: 157). Data primer adalah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan 

kegiatan, mendengar, dan melihat secara langsung. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni 

informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.  

Penelitian ini mengenai peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

dalam meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang secara 

langsung maupun wawancara terhadap informan, informan dalam 

penelitian ini bersumber dari Pengurus Gabungan Organisasi Kota 

Semarang yang meliputi Wakil Ketua GOW, Sekretaris GOW, Ketua 

Bidang Organisasi, Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Bidang Ekonomi, 
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Ketua Bidang Kesejahteraan dan perwakilan tiap-tiap Organisasi Wanita 

yang mengikuti kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). 

2. Data  Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya (Moleong, 2007: 157). Penelitian  juga memerlukan 

adanya data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung 

data primer. Sumber data ini diperoleh dari foto-foto kegiatan, buku-buku 

literature, dan bahan referensi dan dokumentasi resmi yang berhubungan 

dengan peran Gabungan Organisasi Wanita dalam keterampilan anggota. 

E.  Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban dan pertanyaan itu 

(Moleong, 2010:186). 

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara 

terbuka dimana para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 
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dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu, hal ini agar sesuai 

dengan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka.  

Dalam wawancara ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam meningkatkan keterampilan 

anggota di Kota Semarang. Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai 

pihak guna mengumpulkan data secara maksimal, pihak-pihak yang 

diwawancarai antara lain: 

a. Endang Yunaningsih, SH, M.Si, selaku Wakil Ketua II GOW Kota 

Semarang  

b. Justina Sri Pertiwi S., selaku Sekretaris I GOW Kota Semarang  

c. Sri Rahayuningsih Kuntjoro, selaku Sekretaris III GOW Kota Semarang 

d. Dra. Janti Soegiastuti, M.Si, selaku Ketua Bidang Organisasi  

e. Mien Rochani, selaku Ketua Bidang Ekonomi,  

f. Ir. Hetty Zen Budi Palarto, selaku Ketua Bidang Kesejahteraan 

g. Oktarina Dyah Pravita dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 

dan Sri Yudaningsih Imam dari Wanita Satya Praja (WSP) yang 

merupakan perwakilan tiap organisasi yang tergabung di GOW 

2. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena 

yang akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam 

lingkungan masyarakat. Observasi yaitu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang standard 

(Moleong, 2010:197). Hal ini berarti peneliti melakukan pengamatan 
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langsung ataupun wawancara kepada obyek yang bersangkutan guna 

mendapat data-data yang menunjang. 

Penulis dalam penelitian ini mengamati secara langsung peran 

Gabungan Organisasi Wanita pada saat rapat maupun pada saat 

pelaksanaan kegiatan/program-program yang diberikan Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-

hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, paper, lager, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158), teknik 

dokumentasi digunakan dalam penelitian karena ada beberapa alasan 

antara lain: 

a. Dokumentasi merupakan sumber  yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

alamiah. 

d. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

Dokumentasi diperlukan dalam penelitian agar dapat memberikan 

keterangan dengan jelas mengenai penelitian yang sedang diteliti. 

Dokumentasi yang ingin di dapat peneliti dalam hal ini adalah berupa foto-

foto secara langsung yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan 

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) serta arsip-arsip yang berhubungan 
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dengan penelitian ini, meliputi Surat Keputusan (SK) Personalia Pengurus 

GOW Kota Semarang, Susunan Personalia Pengurus GOW  Kota 

Semarang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2014, 

Nama Ketua GOW Kota Semarang Tahun 1950 sampai 2014. 

F.  Validitas  Data 

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini, digunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksa data. Teknik triangulasi adalah suatu 

teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:178). 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan 

teknik triangulasi sumber, bahwa triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Penerapan dari teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah 

setelah melakukan pengamatan terhadap peran Gabungan Organisasi Wanita 

dalam meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang, kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan 

terhadap narasumber. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan. 

Mengkomparasi hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang 

berkaitan. Hasil wawancara tersebut diantaranya dengan Wakil Ketua 

GOW, Sekretaris GOW, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang 

Pendidikan, Ketua Bidang Ekonomi, Ketua Bidang Kesejahteraan dan 

perwakilan tiap-tiap Organisasi Wanita yang mengikuti kegiatan Gabungan 
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Organisasi Wanita (GOW). Dokumen pembanding tersebut berupa 

AD/ART GOW Kota Semarang serta program-program yang telah 

tersusun dalam program kerja GOW Kota Semarang 

2. Membandingkan pendapat dari perwakilan tiap-tiap organisasi GOW 

sebagai anggota yang tergabung dengan pandangan lain. Pandangan lain 

berasal Wakil Ketua GOW, Sekretaris GOW, Ketua Bidang Organisasi, 

Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Bidang Ekonomi, Ketua Bidang 

Kesejahteraan 

G.  Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2007:13). 

Menurut Miles dan Huberman (1992:16-17) analisis data terdiri dari 4 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi 

untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat hasil wawancara 

dan hasil observasi terkait rumusan masalah yang diteliti di GOW Kota 

Semarang. 
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2. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulanya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan 

seluruh data yang diperolah dari hasil wawancara dan observasi untuk 

dimasukan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara 

menyederhanakan data sedemikian rupa.  

Cara mereduksi data ialah denagn melakukan seleksi, membuat 

ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan ke dalam suatu 

pola yang  luas. Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah pada 

temuan di lapangan yaitu hasil dari wawancara, dan hasil observasi 

langsung, dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokkan atau 

digolongkan sesuai dengan rumusan masalah. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus 

sederhana dengan jelas agar mudah dibaca. 

Sajian data penulis berasal hasil observasi dan wawancara yang 

sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan, dengan cara memeriksa, mengatur, serta 

mengelompokan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif. Proses 
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penyajian data dalam penelitian ini meliputi bagan dan gambar yang 

dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga akan didapatkan 

pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam 

penelitian ini penyajian yang digunakan untuk menjelaskan gambar-

gambar dari hasil penelitian terkait rumusan masalah yang diteliti. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan kategori 

berbeda, maka peneliti pada tahap selanjutnya adalah memberikan 

deskripsi dari analisis yang telah dilakukan. Hasil dari pendeskripsian 

peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Penarikan simpulan ini merupakan bagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi 

selama penelitian itu berlangsung. 

Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: (Miles dan Huberman 1992: 20) 

2. Reduksi Data 

 

3. Sajian Data 

4. Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

1. Pengumpulan 

Data 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama dilakukan penelitian di lapangan 

dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data, karena data-data yang dikumpulkan banyak maka akan 

direduksi data.  Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, 

selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila 

ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau 

verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota 

Semarang 

 

a. Pendirian Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang 

Berdirinya Gabungan Organisasi Wanita berawal dari 

perkumpulan Organisasi Wanita Semarang sejak tahun 1950 dengan 

nama KOWANI yang dimulai dari dukungan 6 perkumpulan Organisasi 

Wanita yaitu: PERWARI, Muslimat NU, AISYIYAH, Wanita Khatolik 

Republik Indonesia (WKRI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia 

(WKRI) dan GERWIS. Tahun 1950 dengan 6 Organisasi Wanita dalam 

awal pengembangannya telah mempunyai program dan daya gerak yang 

positif dan kreatif.  

Tahun 1953 mengalami pergantian nama menjadi Konsulat 

Wanita yang mempunyai hubungan langsung dengan KOWANI 

(Kongres Wanita Indonesia) di Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan 

kongres KOWANI, Konsulat Wanita mengalami pergantian nama untuk 

kedua kalinya, demikian pula struktur mengalami perubahan nama yaitu 

menjadi Gabungan Organisasi Wanita Semarang yang tercetus tanggal 

17 Maret 1956, namun baru resmi dipakai sebagai wadah Organisasi 

Wanita yang ada di Semarang tanggal 17 Oktober 1961 yang kemudian 

dijadikan tanggal, bulan serta tahun berdirinya Organisasi Wanita 

Semarang yang disingkat GOWS. Dengan demikian, GOWS tidak 
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berhubungan langsung dengan KOWANI tetapi merupakan ikatan 

organisasi lokal/daerah. KOWANI hanya menghimpun organisasi 

wanita yang mempunyai kepengurusan vertikal yang berkedudukan di 

Jakarta.  

Tahun 1956 ini pula GOWS menyetujui berdirinya Gedung 

Wanita atas prakarsa Soeryo Hadi, Sutanti, dan Retno Mahendra Abdul 

Ngalim sebagai formatur beserta Soemarman. Pendirian Gedung Wanita 

ada di Jalan Menteri Soepeno Selatan Semarang dengan Akta Notaris 

(saat itu 19 Perkumpulan/Organisasi Wanita yang tergabung). 

GOWS dalam kiprahnya berhasil pula mendirikan Biro Pembela 

Nasib Wanita yang bergerak di bidang pembela para wanita yang 

menjadi korban keretakan rumah tangga, Biro Pembela Nasib Wanita 

yang disingkat dengan sebutan BPNW. BPNW bekerjasama dengan 

Polisi Susila, Jawatan Sosial dan Jawatan Agama. Pada waktu itu 

rumah-rumah bordil masih tersebar di daerah Karang Kembang dan 

disekitarnya, maka BPNW/GOWS beserta Polisi Sosial dan Jawatan 

Sosial mengusulkan kepada Jawatan yang berwajib untuk membuat 

penampungan wanita susila, akhirnya berdirilah Proyek Argorejo. 

BPNW/GOWS mengambil peranan untuk memberi nasehat 

kepada para wanita tuna susila, pembinaan mental agama, serta melatih 

pendidikan keterampilan, adapun gerakan di lokasi-lokasi Argorejo 

untuk awalnya dipimpin oleh Baak Inspektur Polisi A.Soejadi yang 

membidangi keamanan dan ketertiban. 
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Adapun kegiatan-kegiatan dalam L.S.S GOW.S aktif pada 

penanganan proyek Wisma Asuhan Santoso (tempat penampungan 

orang-orang gelandangan sebagai Wakil Dutoyo dari PWKI), 

pengabdian di masyarakat melalui LSD, GOW.S pun aktif mengikuti 

acara dan kegiatan dalam bidang pengabdian lembaga swadaya tampil 

Suwarso/GOW.S, terbentuknya Panitia 7 (tujuh) yang berperan untuk 

mengawasi dan lewat instansi/jawatan-jawatan, serta terlibat dalam 

panitia sensor film yang diwakili Gatot Amrih dan Ritonga. 

Tahun 1976 GOW.S berhasil menciptakan lambang yang 

dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi sampai sekarang kita 

kenal dan kita pergunakan pada acara resmi GOW Kota Semarang. 

Kegiatan lain yang terlibat aktif dalam melaksanakan program-

programnya adalah penyelenggaraan seminar porno dan kenakalan anak 

yang dilaksanakan oleh Jawatan Pemerintah dan dalam hal ini GOW.S 

memegang peran penting sebagai pemakalah serta mengambil langkah-

langkah dan solusi pada acara tersebut sebagai wakil Retno Mahendra 

Abdul Ngalim.  

GOW Kotamadya Semarang dibawah Ketua S. Noeryanto 

mendapat 1 (satu) ruangan untuk Kantor Sekretariat dari Ketua Dewan 

Penasehat GOW Kotamadya Semarang Khomsiati Soetrisno Soeharto 

bertempat di Jl. Dr.Sutomo No.19 A Semarang. Hasil Musyawarah X 

GOW Kota Semarang tahun 2006 yang diselenggarakan pada 12 Mei 

2006 Hj.Titi Suseno dari Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota 
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Semarang, terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua GOW Kota Semarang 

masa Bhakti 2006-2009. Berkat kerjasama dengan Pemerintah Kota 

Semarang, mulai tahun 2008 organisasi yang tergabung di GOW Kota 

Semarang mendapat bantuan kegiatan dari dana APBD dan berjalan 

sampai sekarang, sesuai hasil musyawarah XI GOW Kota Semarang 

pada tanggal 22 Juli 2009 dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bab V 

Pasal 14 ayat 1 bahwa Ketua dipilih dalam jangka waktu 5 (Lima) 

tahun. 

Dibawah pimpinan Hj.Titi Suseno disosialisasikan Jargon K3 

yaitu Komunikasi, Koordinasi dan kebersamaan, yang menjadikan 

gerak langkah GOW Kota Semarang semakin terbuka, penuh 

kebersamaan, dan berkembang karena masing-masing anggota 

membawa bendera, karakter yang berbeda. Tahun 2013 diusia yang ke 

52 GOW Kota Semarang telah mempunyai 30 anggota organisasi yang 

kegiatannya selalu ditekankan untuk pengabdian kepada masyarakat 

Semarang khususnya, sehingga program kerja yang dilaksanakan selalu 

mendukung program kerja Pemerintah Kota Semarang yang tentu saja 

mengalami pasang surut dan dinamika. 

Tahun 2015 jumlah anggota organisasi menjadi 29, organisasi 

yang mengundurkan diri adalah dari organisasi Wirawati Catur Pancha, 

faktor usia menjadi alasan mengapa organisasi Wirawati Catur Pancha 

keluar dari Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang. 
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b. Letak Geografis 

Keberadaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang 

bertempat di Jl. Dr. Sutomo No. 19 A Semarang, Jawa Tengah. Tahun 

2010 GOW Kota Semarang telah memiliki akte pendirian melalui 

notaris dengan nomor 15 tanggal 08 Oktober 2010 sehingga masih kuat 

kedudukannya. Di gedung tersebut GOW Kota Semarang 

berdampingan dengan ruang sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-

Kanak Indonesia (GOPTKI) dan Darma Wanita. Lokasi ini sangat 

strategis karena dekat dengan jalan raya dan banyak dilalui kendaraan 

umum. Berikut dokumentasi foto Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

Kota Semarang. 

 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi 12 Agustus 2015) 

Gambar 4.1. Lokasi  Kantor Sekretariat GOW Kota Semarang 

tampak depan 
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Adapun batas-batas dari lokasi Gabungan Organisasi Wanita 

Kota Semarang adalah sebagai berikut. 

 Sebelah utara : Jl. Cokroaminoto 

 Sebelah selatan : Lapangan Olahraga ABRI Girimanunggal      

     Garnisun Semarang 

 Sebelah barat : Perumahan Angkatan Darat 

 Sebelah timur : Jl. Dr. Sutomo 

c. Visi dan Misi 

1) Visi  

Visi dari Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang adalah 

mengembangkan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang 

sebagai wadah tunggal Organisasi Wanita Kota Semarang. 

2) Misi 

Misi Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang adalah sebagai 

berikut. 

a) Meningkatkan persatuan dan kesatuan Organisasi Wanita yang 

tergabung dengan komitmen pada komunikasi, koordinasi, 

kebersamaan. 

b) Meningkatkan kapasitas perempuan untuk kesejahteraan keluarga 

dan di masyarakat. 

c) Berperan dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota 

Semarang. 
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d. Tujuan 

Tujuan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang adalah sebagai 

berikut. 

1) Menggalang persatuan dan kesatuan segenap organisasi yang 

menjadi anggotanya. 

2) Mewujudkan citra kepribadian wanita Indonesia yang tangguh dan 

terampil serta dapat meningkatkan peranannya dalam 

mensukseskan pembangunan di segala bidang. 

3) Ikut serta dalam mewujudkan program pemerintah Kota Semarang 

dalam pembangunan di segala bidang. 

4) Ikut serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di semua 

bidang. 

e. Susunan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

 

Keanggotaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang terdiri 

dari pengurus-pengurus organisasi perempuan setempat. Masa bakti 

pengurus/anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) adalah 5 tahun. 

Dalam pemilihan (AD-ART) Pasal 14 tentang Pemilihan Kepengurusan, 

Ketua dipilih berdasarkan musyawarah GOW Kota Semarang untuk 

jangka waktu 5 tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode, 

apabila terjadi kekosongan anggota maka posisi Ketua diisi oleh Wakil 

Ketua.  

Struktur organisasi GOW Kota Semarang dipimpin oleh 1 (satu) 

orang ketua dari organisasi Dharma Wanita Persatuan, 3 (tiga) orang 
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wakil ketua dari PERWARI, Himpunan Wanita Karya, Kerta 

Wredatama, 3 (tiga) orang sekretaris dari organisasi Wanita Katolik 

Republik Indonesia (WKRI), WHDI, Persatuan Wanita Kristen 

Indonesia (PWKI), 2 (dua) bendahara dari organisasi Dharma Wanita 

Persatuan,  Persatuan Wanita Nangka, 4 (empat) orang di bidang 

organisasi dari organisasi IKAWATI 17, Aisyiyah, Jalasenastri, PERIP 

TNI POLRI, 4 (empat) orang di bidang pendidikan dari organisasi Tiara 

Kusuma, PERSIT KCK 0733/BS, Wanita Satya Praja, AL-Hidayah, 4 

(empat) orang di bidang ekonomi dari organisasi HARPI MELATI, 

PEPABRI, Bhayangkari, Perwita Wana Kencana, 4 (empat) orang di 

bidang kesejahteraan dari organisasi IIDI, Wanita Islam, Ikatan Bidan 

Indonesia, Himpunan Wanita Perjuangan, 4 (empat) orang di bidang 

lingkungan dan budaya dari organisasi Muslimat NU, RISS, PIVERI, 

YPSMI yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. 

Secara garis besar susunan kepengurusan dan personalia Gabungan 

Organisasi (GOW) Kota Semarang dalam masa bakti tahun 2014-2019 

adalah sebagai berikut. 

Ketua   : Hj. Titi Suseno 

Wakil Ketua I : Maria Harry Moerty   

Wakil Ketua II : Endang Yunaningsih SH, M.Si 

Wakil Ketua III : Ariati Naryono, SH, M.Si 

Sekretaris   : Justina Sri Pertiwi Sukamdiyo, BA 

     Retno Putu Hadi Sutrisno 
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     Sri Rahayuningsih Kuntjoro 

Bendahara  : Etty Agus Harmunanto 

     Umi Bambang MPR, BA 

Bidang Organisasi : Dra. Janti Soegiastuti, M.Si 

     Mardhijah Hasboellah, BA 

     Lidya Prasetyo 

     Sri Sukapti Suharto 

Bidang Pendidikan : Tri Warsini Dariono 

     Muryanti Sutarman 

     Sri Yudaningsih Imam 

     Sri Wahyuni Mujiono  

Bidang Ekonomi : Mien Rochani  

     Sri Astuti   

       Juwita Widodo 

     Hj. Titi Haryo, SE 

Bidang   : Ir. Hetty Zen Budi Palarto 

Kesejahteraan   Ir. Hj. Laila Faizah, M.Kes 

     Ngabekti Supadman  

     Ida Irawaty Ismy, SH, M.Kn 

Bidang Budaya  : Cut Saudah, ST 

dan Lingkungan   Kiswanti, SE 

     Tien Sumarsono 

     Hj. Sri Endah Sudiono 
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f. Sarana dan Prasarana Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

Menurut keterangan dari Pengurus Gabungan Organisasi Wanita 

yang diwawancarai oleh peneliti, adapun sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang dirasa sudah 

cukup antara lain: kursi, meja, komputer, televisi, kipas angin, hanya 

saja dirasakan ruang sekretariat GOW Kota Semarang terlalu sempit 

dan kurangnya sarana mobilitas untuk kepentingan penugasan dan 

operasional organisasi.  

g. Syarat-Syarat Penerimaan dan Pemberhentian Anggota GOW  

1. Penerimaan Anggota 

Untuk menjadi anggota di GOW Kota Semarang setidaknya 

setiap organisasi-organisasi harus memiliki beberapa persyaratan. 

Adapun syarat-syarat organisasi untuk menjadi anggota antara lain: 

a) Setiap organisasi berkedudukan di Kota Semarang dan memiliki 

Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) atau 

pedoman kerja. 

b) Setiap organisasi juga harus mendaftar ke KESBANGPOL 

terlebih dahulu untuk mendapatkan surat keterangan bahwa 

organisasinya telah terdaftar. Kemudian organisasi tersebut 

mendaftarkan diri pada GOW Kota Semarang dengan 

mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan.  

Hal tersebut sesuai dalam AD-ART pasal 8 tentang keanggotaan 

dijelaskan bahwa yang menjadi anggota yaitu organisasi wanita yang 
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berkedudukan di Kota Semarang dan memiliki AD-ART atau 

pedoman kerja, sedangkan untuk anggota luar biasa yaitu Isteri 

Walikota, Isteri Wakil Walikota, Isteri Ketua DPRD, serta ibu-ibu 

yang telah berjasa pada GOW Kota Semarang.  

2. Pemberhentian Organisasi sebagai Anggota 

Pemberhentian organisasi sebagai anggota diatur sebagai berikut. 

a) Permintaan berhenti sebagai anggota disampaikan oleh organisasi 

yang bersangkutan secara tertulis kepada GOW Kota Semarang 

disertai penjelasan/alasan 

b)  Surat permintaan berhenti dibahas dalam Rapat Pleno dan 

memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk 

menjelaskan permintaannya, hal tersebut bisa saja diberhentikan 

karena menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

GOW Kota Semarang. 

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua GOW Kota 

Semarang Endang Yunaningsih, SH, M.Si, Sekretaris I Justina Sri Pertiwi 

S., Sekretaris III Sri Rahayuningsih Kuntjoro, Ketua Bidang Organisasi 

Dra. Janti Soegiastuti, M.Si, Ketua Bidang Ekonomi Mien Rochani, Ketua 

Bidang Kesejahteraan Ir. Hetty Zen Budi Palarto dan beberapa perwakilan 

organisasi Oktarina Dyah Pravita dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia 

(PWKI),  Sri Yudaningsih Imam dari Wanita Satya Praja (WSP). 
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3. Peran GOW Kota Semarang dalam Meningkatkan Keterampilan 

Anggota  

 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran GOW dalam 

meningkatkan keterampilan anggota di GOW Kota Semarang. Dalam 

menjalankan perannya, setiap pengurus memiliki gagasan untuk 

meningkatkan keterampilan perempuan khususnya dalam meningkatkan 

kualitas setiap organisasi yang tergabung di Gabungan Organisasi 

Wanita (GOW) Kota Semarang pada umumnya, baik program-program 

maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memajukan 

perempuan Kota Semarang.  

Gabungan Organisasi Wanita merupakan wadah bergabungnya 

organisasi perempuan yang ada di Kota Semarang, sehingga sasaran 

utama GOW adalah seluruh organisasi perempuan Kota Semarang yang 

tergabung di GOW sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD-ART). GOW mengajak seluruh organisasi yang 

ada di Kota Semarang untuk dapat mengembangkan keterampilan dan 

meningkatkan kapasitas setiap organisasi yang tergabung, kesempatan 

untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sangat terbuka, hal 

tersebut dikarenakan anggota GOW berasal dari berbagai organisasi 

yang tergabung.  

Aktualisasi peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam 

meningkatkan keterampilan diwujudkan melalui pembuatan program 

kerja secara umum berdasarkan rapat-rapat yang sudah dilakukan 

pengurus GOW untuk dibahas kemudian ditetapkan bersama. Pengurus 
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GOW Kota Semarang memiliki peran sebagai komunikator dan 

koordinator. Dalam hal ini, sebagai komunikator yaitu 

mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan GOW melalui 

sosialisasi kepada anggota GOW dan masyarakat, ini penting karena 

GOW terdiri dari 29 organisasi yang berbeda-beda. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh Wakil Ketua II, Endang Yunaningsih, SH, M.Si, 

sebagai berikut: 

“Ya kalau untuk mengadakan sosialisasi kepada anggota dan 

masyarakat, pengurus harus melakukan komunikasi dan 

memberitahu kepada tiap-tiap organisasi apabila sudah 

dilakukan rapat pengurus” (wawancara 13 Juli 2015). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Perwakilan Organisasi dari 

Wanita Satya Praja, Sri Yudaningsih, sebagai berikut: 

“Sejauh ini pengurus GOW melakukan komunikasi dengan 

organisasi asalnya untuk mengkoordinir anggota 

pleno/perwakilan organisasi supaya mengikuti kegiatan GOW. 

program-program sesuai dengan bidang-bidang kepengurusan” 

(wawancara 13 Juli 2015). 

 

Pengurus sebagai koordinator berperan dalam mengkoordinasi 

seluruh anggota-anggota GOW yang tergabung  dan masyarakat dalam 

pelaksanaan program-program. Mulai dari program yang bertujuan 

untuk peningkatan pelatihan keterampilan maupun yang berhubungan 

dengan masyarakat.  

Dalam pelaksanaan kerjanya, Gabungan Organisasi Wanita 

memiliki 5 bidang organisasi diantaranya yaitu Bidang Organisasi, 

Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan, serta 

Bidang Lingkungan dan Kebudayaan. Setiap akhir tahun GOW Kota 
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Semarang membuat program kerja yang akan dilaksanakan untuk tahun 

berikutnya, program-program tersebut telah diagendakan dan dilakukan 

rapat kepengurusan rutin setiap bulannya. Hal di atas sesuai dengan 

pengamatan peneliti, pada 2 Juli 2015 saat mengikuti rapat rutin 

bulanan yang dihadiri seluruh pengurus GOW Kota Semarang dipimpin 

oleh Hj. Titi Suseno selaku Ketua GOW Kota Semarang guna 

membahas laporan pertanggungjawaban akhir bulan. 

 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi GOW Kota Semarang 3 Juli 2015) 

Gambar 4.2. Suasana Rapat Rutin Kepengurusan Bulanan GOW Kota 

Semarang 

 

Setiap kegiatan dilaksanakan dengan baik oleh Gabungan 

Organisasi Wanita Kota Semarang serta didukung sepenuhnya oleh 

anggota dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh GOW 

harus berdasarkan persetujuan Ketua GOW, jadi sebelum melaksanakan 

kegiatan setiap bidang harus membuat proposal terlebih dahulu rencana 

kegiatannya dan diajukan kepada Ketua untuk dievaluasi apakah 

program tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. GOW Kota Semarang 

mengkoordinir anggota yang tergabung untuk mengikuti seluruh 
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kegiatan yang telah dibahas GOW pada saat rapat. Seperti pada pasar 

murah TMMD, pasar murah ramadhan, GOW mengajak dan 

mengkoordinir ke 29 organisasi yang tergabung untuk ikut membantu 

dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

Peran pengurus GOW Kota Semarang memang sangat penting, 

karena selain sebagai koordinator dan komunikator GOW juga berperan 

dalam mendukung program Pemerintah Kota seperti yang tertuang 

dalam misinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 

Sekretaris I GOW Kota Semarang, Justina Sri Pertiwi: 

“Jadi begini mbak, untuk peran GOW dalam meningkatkan 

kesejahteraan perempuan Kota Semarang itu sebenarnya tugas 

Pemerintah Kota, sedangkan sasaran utama GOW adalah 

seluruh organisasi yang tergabung di GOW, mulai dari Darma 

Wanita, Muslimat NU, PERWARI, WKRI, PWKI, dan masih 

banyak lagi mbak, akan tetapi tidak semuanya tergabung 

misalnya IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWKA 

(Ikatan Wanita Kereta Api), nah untuk langkahnya adalah 

melalui keterampilan-keterampilan dengan membuat program-

program kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan 

perempuan, yaitu mengadakan pelatihan, sosialisasi, seminar, 

yang tujuan dari pelatihan-pelatihan itu bisa membuat income 

keluarga bertambah” (wawancara 13 Agustus 2015). 

  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi, 

Hj. Dra. Janti Soegiastuti, M.Si,  peran GOW dalam meningkatkan 

pemberdayaan keterampilan yaitu: 

“Dalam hal ini, tentunya kami mengikuti perkembangan zaman 

mbak, jadi perkembangan apa yang saat ini dibutuhkan oleh 

Pemerintah Kota Semarang yaitu peningkatan mutu dan 

kupasitas perempuan, karena saya dari bidang organisasi, nanti 

pada 10 Agustus 2015 kita melakukan sosialisasi penerapan IT, 

tujuannya supaya ibu-ibu yang tergabung tidak gaptek, mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, nah maksud dari 
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peningkatan mutu kurang lebih seperti itu mbak” (wawancara 7 

Agustus 2015). 

 

Di tempat yang berbeda, Sri Rahayuningsih Kuntjoro yang 

sudah tergabung sejak berdirinya GOW, dan merupakan salah satu yang 

menggerakkan kegiatan GOW juga mengungkapkan hal yang sama, 

sebagai berikut. 

“Semestinya setiap organisasi perempuan apapun pasti menaruh 

harapan yang baik untuk perempuan Indonesia khususnya 

perempuan Kota Semarang, apalagi kami selalu mendukung 

program pemerintah kota mbak, GOW Kota Semarang itu 

memiliki 29 organisasi yang tergabung dan sudah terdaftar di 

Kesbangbol, setiap organisasi tentunya berasal dari lingkup yang 

berbeda hanya saja memiliki tujuan yang sama, dari tujuan yang 

sama kemudian diwadahi oleh GOW, GOW Kota Semarang 

memiliki 5 bidang organisasi, mulai bidang pendidikan, bidang 

organisasi, bidang kesejahteraan, bidang ekonomi, serta bidang 

lingkungan dan kebudayaan, peran GOW dalam meningkatkan  

keterampilan ya menyesuaikan dengan bidang masing-masing” 

(wawancara 2 Juli 2015). 

 

Adapun keberhasilan program kerja dari bidang yang telah 

dilakukan dalam masa bakti 2009-2014 , yaitu sebagai berikut. 

1) Bidang Organisasi 

a. Telah berhasil meningkatkan konsolidasi keanggotaan melalui 

pembinaan dan silaturahmi ke organisasi wanita yang tergabung. 

b. Meningkatkan koordinasi dan membangun jejaring dengan 

kelembagaan swadaya yang terkait dengan peningkatan 

kompetensi GOW Kota Semarang. 

c. Penertiban dan peningkatan kedisiplinan anggota dan pengurus 

dalam kehadiran tepat waktu pada setiap penyelenggaraan 

kegiatan melalui penertiban absensi. 
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d. Peningkatan pengetahuan tentang informatika teknologi (IT) 

setelah dilakukan kursus komputer dan ibu-ibu berhasil 

menguasai penggunaan komputer. 

2) Bidang Pendidikan  

a) Mensukseskan pendidikan yang berkualitas, dengan mendirikan 

PAUD GEMPITA dalam upaya membangun masyarakat cerdas 

dan berbudaya. 

b) Menyelenggarakan kursus batik sebagai hasil karya Batik 

Semarangan untuk seluruh pengurus dan setiap organisasi 

memiliki sesuai warna seragam organisasi masing-masing. 

c) Kreasi membuat pohon kreatif yang isinya adalah hasil tulisan 

maupun aneka ragam informasi dari organisasi wanita yang 

tergabung di GOW Kota Semarang. 

d) Membuat profil Organisasi Wanita yang tergabung di GOW Kota 

Semarang. 

3) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha 

a. Telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan atribut organisasi  

b. Mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan 

dan kursus keterampilan membuat kecap, tempe, dan bakso serta 

makanan khas Semarang. 

c. Membantu masyarakat di kelurahan dengan menyelenggarakan 

Pasar Murah (TMMD) dan Bazar Ramadhan. 
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4)  Bidang Kesejahteraan  

a)  Memperbaiki makam pendiri GOW Kota Semarang. 

b) Melaksanakan kegiatan rutin donor darah. 

c) Bantuan ke panti-panti asuhan  

d) Tanggap dan peduli pada musibah bencana alam. 

5) Bidang Lingkungan dan Kebudayaan 

a) Melaksanakan pengembangan ekonomi produktif dengan melalui 

kelompok-kelompok UKM binaan 

b) Melaksanakan pemberikan makanan tambahan bagi anak kurang 

gizi  

c) Memberi kesempatan untuk anak putus sekolah melalui pelatihan 

Baby Sister. 

Pada tahun ini, kegiatan sudah dilakukan oleh GOW Kota 

Semarang, beberapa kegiatan merupakan program berkelanjutan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Bidang organisasi 

Tugas dari bidang organisasi adalah membuat penjadwalan 

organisasi yang tergabung untuk mengisi kegiatan pada rapat pleno. 

Pada rapat pleno tersebut diisi dengan kegiatan keterampilan 

organisasi yang tergabung sesuai jadwal setiap bulan telah disusun, 

namun pada pelaksanaan rapat pleno diisi dengan kegiatan program 

kerja 2015 bidang-bidang yang ada di GOW dari APBD. Untuk 

pelaksanaan pleno dengan pengisian kegiatan keterampilan dari 
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organisasi perlu dilakukan, hal ini karena kesempatan bagi 

organisasi untuk menampilkan keterampilan belum dapat 

dilakukan, karena padatnya bidang-bidang melalui dana APBD. 

Program dari bidang organisasi selanjutnya adalah 

pelaksanaan sosialisasi penerapan IT, yang diikuti ke 29 organisasi 

yang tergabung, dengan pemberian pelatihan pengenalan komputer 

beserta aplikasinya, materi yang diberikan seperti penerapan 

microsoft exel, microsoft word, power point, dan materi-materi 

dasar lainnya. Jumlah peserta dari anggota organisasi yang 

tergabung adalah 120 orang, melaui program ini dapat 

memaksimalkan kemampuan keterampilan sumber daya manusia, 

dengan kursus berkelanjutan. 

Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua 

Bidang Organisasi , Dra. Hj. Janti Soegiastuti, M.Si, yang memang 

sangat aktif di GOW Kota Semarang: 

“Beberapa program memang sudah kami lakukan, setiap 

bulan kami melaksanakan kegiatan baik kegiatan yang 

terprogram maupun tidak terprogram, untuk program di 

bidang organisasi seperti mengadakan organisasi mandiri 

semacam Seminar, Pelatihan penerapan IT untuk organisasi, 

untuk program ini berkelanjutan, dan masih banyak program-

program lainnya, kemudian setiap kita melakukan kegiatan, 

setiap bulannya kami mengadakan rapat rutin bulanan untuk 

membahas apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah 

dilaksanakan dengan baik atau tidak, atau ada hal-hal yang 

kurang sesuai kemudian diperbaiki pada kegiatan berikutnya” 

(wawancara 7 Agustus 2015). 
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh Oktavia Dyah 

Pravita selaku anggota GOW yang berasal dari Persatuan Wanita 

Kristen Indonesia (PWKI), sebagai berikut. 

“Banyak program-program yang sudah diberikan GOW 

mbak, seperti pelatihan-pelatihan, sosialisasi maupun seminar 

yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan 

keterampilan anggota serta aktif dan peduli terhadap 

masyarakat, seperti pada sosialisasi penerapan IT kemarin, 

saya menyempatkan untuk datang” (wawancara 12 Agustus 

2015). 

 

 
(Sumber: Dokumentasi GOW Kota Semarang 10 Agustus 2015) 

Gambar 4.3. Sosialisasi Penerapan Teknologi untuk Organisasi di 

Gedung PKK Lantai 3 

 

2. Bidang Pendidikan 

Program yang dilakukan pada bidang pendidikan yaitu 

peningkatan standard mutu rias pengantin paes ageng modifikasi, 

kegiatan tersebut dilaksanakan pada 27 Mei sampai dengan 11 Juni 

2015. Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan tiap 

organisasi yang tergabung, dengan tujuan meningkatkan 

keterampilan mutu rias pengantin paes ageng Yogyakarta yang 

sedang trend sebagai layanan jasa rias pengantin, materi yang 
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diberikan meliputi, persiapan dan upacara pernikahan, 

perlengkapan busana pengantin perempuan, cara membuat 

paes/cemgkorongan, tata rias wajah pengantin perempuan (pakem), 

tata rias wajah pengantin modifikasi, mengisi paes dengan prodo 

asli dan prodo instan, membuat sanggul dan aksesoris sanggul, 

memakai dodot dan praktik keseluruhan, setelah dilakukan 

berbagai tahap dilakukanlah ujian tertulis dilakukanlah praktik, 

kemudian evaluasi dan penilaian, terakhir adalah penampilan hasil 

tata rias. 

 
(Sumber: Dokumentasi pribadi 27 Mei 2015) 

Gambar 4.4. Pelatihan Paes Rias Manten Ageng di Gedung PKK 

Lantai 3 

Selain dilakukan pelatihan tata rias pengantin bidang 

pendidikan juga melakukan pelatihan  pembuatan tas anyaman pita, 

pelatihan keterampilan tersebut dilaksanakan pada 9 sampai dengan 

11 November 2015, di gedung PKK Kota Semarang Lantai 3. 

Dalam pelaksanaan pelatihan selama 2 (dua) hari ternyata diikuti 

dengan baik sampai acara selesai dengan hasil yang memuaskan, 
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banyak tercipta model-model tas dengan corak anyaman yang 

bervariasi diantara para anggota, peserta dapat mengembangkan 

ilmu dan produktivitas. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan 

kreatifitas dan ekonomi produktif dalam pembuatan anyaman tas. 

 
(Sumber: Dokumentasi GOW 9 November 2015) 

Gambar 4.5. Pelatihan Pembuatan Tas Anyaman Pita di Gedung 

PKK Lantai 3 

Dari program-program yang diberikan GOW adalah program 

yang berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Endang Yunaningsih, SH, M.Si, selaku Wakil 

Ketua II GOW Kota Semarang, sebagai berikut. 

“program yang dilakukan setiap bidang sudah baik dan 

berkelanjutan mbak, dari sosialisasi yang dilaksanakan 

kepada organisasi, misalnya Tata Rias Paes Ageng Jogja 

sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian akan membuat 

paguyuban yang sudah berjalan, dan beberapa program-

program lain” (wawancara 13 Juli 2015). 

 

3. Bidang Ekonomi 

Pada bidang ekonomi, program yang dilakukan adalah 

pelatihan membuat  aneka mie di Gedung Juang, Jl. Pemuda, 

Semarang pada 18 September 2015. Tujuan diadakannya pelatihan 



61 
 

 
 

ini adalah untuk meningkatkan keterampilan memasak, dan 

kreativitas ibu-ibu dalam pembuatan mie karena mie yang 

digunakan dibuat sendiri dan lebih sehat dan bersih. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan ini tidak menemui hambatan, justru 

peserta merasa senang karena pembuatan aneka mie ini dapat 

disosialisasikan ke tiap-tiap organisasi kepada anggota  yang 

tergabung.  

 
(Sumber: Dokumentasi GOW 18 September 2015) 

Gambar 4.6. Pelatihan Pembuatan Aneka Mie, di Gedung Juang 

 

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, GOW juga 

sangat peduli dan dekat dengan masyarakat dalam membantu 

meringankan kebutuhan sehari-hari, hal ini terlihat pada pasar 

murah TMMD, prestasi GOW sangat kelihatan yaitu paket 

sembako di Mangun Harjo harga Rp. 50.000, yang kemudian dijual 

menjadi Rp.25.000 untuk masyarakat tidak mampu, kemudian 

pasar murah menjelang Idul Fitri di Balai Kota, kegiatan tersebut 

juga dilakukan dalam penjualan sembako bersubsidi, dan menjual 
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pakaian pantas pakai untuk Hari Raya Idul Fitri, penjualan tersebut 

sangat dinanti-nanti masyarakat, karena sasarannya juga sama 

untuk masyarakat kurang mampu. 

Hal di atas sejalan dengan pendapat Mien Rochani, selaku Ketua 

Bidang Ekonomi, sebagai berikut. 

“Tentunya banyak mbak, dalam melakukan program juga kami 

tidak hanya melakukan kegiatan sendiri, melainkan sering 

melakukan kerjasama dengan bidang-bidang yang lain, seperti 

penjualan sembako yang sasarannya sekitar daerah Semarang 

unyuk orang-orang yang kurang mampu, kita juga bekerjasama 

dengan Bidang Kesejahteraan, untuk barang-barangnnya, seperti 

pakaian pantas pakai, kita mendapatkan barangnya dari semua 

pengurus yang nantinya hasil dari penjualan tersebut untuk bakti 

sosial juga. Memang program unggulan kami yang paling 

diminati masyarakat adalah pasar murah, program selanjutnya 

juga ibu-ibu sudah dilatih dalam pembuatan aneka bakso, 

diantaranya bakso isi keju, bakso cabai rawit, selain itu akan 

diadakan pelatihan membuat aneka mie jg mbak” (wawancara 

25 Agustus 2015). 

 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi GOW Kota Semarang 2 Juli 2015 

Gambar 4.7. Suasana Penjualan Kebutuhan Pokok di Balai Kota 

Semarang 
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4. Bidang Kesejahteraan  

Sesuai dengan program umum GOW Kota Semarang  yang 

sudah dicantumkan pada Musyawarah XII/2014 GOW Kota 

Semarang 18 November 2014, kegiatan yang dilakukan GOW 

memang lebih menekankan pada kegiatan bakti sosial seperti 

kegiatan donor darah, bakti sosial bulan ramadhan, bakti sosial idul 

adha (qurban), bakti sosial dalam HUT GOW Kota Semarang dan 

beberapa seminar kesehatan. GOW  Kota Semarang dalam 

menjalankan kegiatannya memang sangat peduli dengan 

masyarakat, karena dari organisasi kemudian dikembalikan pada 

masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari program-program 

GOW, hal tersebut diperkuat oleh Ir. Hetty Zen Budi Palarto, 

bahwa kepedulian GOW kepada masyarakat ditunjukkan dengan 

adanya pemberian bantuan palang pintu kereta api serta kegiatan 

bakti sosial serta donor darah yang rutin dilakukan bekerjasama 

dengan PMI.  

“Untuk program-program di bidang kesejahteraan itu kita 

mengadakan bakti sosial seperti donor darah, program ini 

merupakan kegiatan rutin bekerjasama dengan PMI, 

mengadakan pasar murah bekerjasama dengan bidang 

ekonomi, mengadakan seminar-seminar kesehatan bagi 

anggota dan masyarakat, nanti pada 21 Agustus akan 

dilaksanakan Seminar Kesehatan Penyakit Mata, program 

kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, 

serta mengkoordinir bantuan untuk anggota dan keluarga 

yang terkena musibah” (wawancara 18 Agustus 2015). 
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Sumber: Dokumentasi GOW Kota Semarang 11 Agustus 2015 
Gambar. 4.8 Kegiatan Donor Darah Memperingati HUT RI ke 70 

di Balaikota Semarang 

 

5. Bidang Lingkungan dan Kebudayaan 

Kegiatan yang dilakukan pada bidang ini adalah sosialisasi 

anggota organisasi tentang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sosialisasi ini sangat membantu 

Pemerintah Kota Semarang dalam penurunan percepatan Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kegiatan 

yang dilaksanakan pada 11 Mei 2015 ini diikuti oleh anggota 

organisasi yang tergabung di GOW, yaitu ibu hamil normal dan ibu 

hamil resiko tinggi. Dengan sosialisasi anggota organisasi 

diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kehamilan, 

kelahiran dengan membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih, 

sehingga tercapai penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam proses kehamilan sampai 

dengan proses kelahiran secara signifikan. 
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Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada program ini 

adalah lomba menulis naskah dongeng anak dalam Bahasa Jawa, 

kegiatan ini masih memerlukan peningkatan pemahaman tentang 

berbahasa Jawa, karena tidak setiap organisasi yang memahami 

tentang tata karma penggunaan dalam Bahasa Jawa yang baik dan 

benar sehingga terjadi kesalahpahaman bahasa kromo dan bahasa 

inggil. Akan tetapi, meskipun perlu adanya peningkatan, setiap 

organisasi dapat mengirimkan naskah dongeng anak HUT ke 54 

GOW Kota Semarang. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan 

Panenbromo. 

Berdasarkan program-program yang sudah dilakukan di atas, 

GOW Kota Semarang dalam menjalankan program kerjanya juga 

memperhatikan keadaan masyarakat Kota Semarang pada umumnya, 

sehingga dalam memberikan program-program juga menyesuaikan apa 

yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang serta 

meningkatkan kepedulian yang pendidikannya kurang sehingga 

perempuan yang tidak bekerja dapat menambah penghasilan keluarga 

melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan di GOW sesuai dengan visi 

dan misinya.  

Program-program yang dilakukan GOW Kota Semarang 

semestinya bertujuan untuk menunjang kualitas perempuan Kota 

Semarang khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, apalagi 

jika program tersebut dirasa menyentuh hati anggota, pastinya mereka 
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memanfaatkan dan mengembangkan program yang diberikan GOW, 

karena selain mereka dibekali ilmu dan keterampilan, mereka juga akan 

menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga. Seperti yang 

diungkapkan oleh Justina Sri Pertiwi Sukamdiyo, BA: 

“Kita memberikan program tersebut karena kita melihat situasi 

dan kondisi di masyarakat kita, kita ingin meningkatkan harkat 

dan martabat wanita terutama ibu-ibu yang tidak bekerja, kita 

ikutkan pelatihan bisa menambah ilmu, dan apabila mereka bisa, 

ibu-ibu bisa memasarkan kepada masyarakat dan bisa dijual 

untuk membantu keluarga” (wawancara 13 Agustus 2015). 

 

Pernyataan tersebut juga diperkuat  oleh Ketua Bidang 

Kesejahteraan, Ir. Ibu Hetty Zen, BP: 

“Tujuan kami memberikan program tersebut adalah untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena salah satu kegiatan dari program kami adalah 

aktif dalam kegiatan keagamaan, kemudian kami juga 

berpartisipasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap 

kesejahteraan anggota dan masyarakat” (wawancara 18 Agustus 

2015). 

 

Salah satu Pengurus sekaligus Ketua Bidang Ekonomi GOW 

Kota Semarang, yaitu Mien Rochani, memaparkan bahwa tujuan 

diberikannya program tersebut membuka kesempatan kepada isteri-

isteri sebagai pencari nafkah tambahan, sehingga tidak ada anggapan 

bahwa perempuan hanya bertugas untuk mengatur kebutuhan rumah 

tangga saja. 

“Setiap program yang kita buat tentunya memiliki tujuan 

masing-masing, apalagi sebelum membuat program, terlebih 

dulu masing-masing bidang membuat proposal untuk disetujui 

atau tidak oleh Ketua, tentunya kami benar-benar memikirkan 

apakah program tersebut memiliki tujuan dan manfaat atau tidak 

untuk masyarakat khususnya organisasi, misalnya di bidang 

kami, telah melakukan pelatihan membuat aneka bakso, ada 
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bakso wortel, bakso keju, bakso rawit, nah tujuan dari 

pembuatan aneka bakso itu apa, ada manfaatnya tidak, ternyata 

dari pembuatan aneka bakso itu  kan ibu-ibu telah membantu 

ekonomi keluarga, kalau bisa dikembangkan pasti akan 

menghasilkan uang (wawancara 25 Agustus 2015). 

 

Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan GOW di tiap-tiap 

bidang bertujuan untuk pembekalan keterampilan-keterampilan kepada 

para ibu rumah tangga agar mereka dapat menjadi perempuan yang 

mandiri, namun tujuan-tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal 

karena masih banyak anggota yang tergabung di organisasi belum 

mengaplikasikan berbagai pelatihan yang mereka dapatkan di GOW, 

oleh karena itu, program yang diberikan kepada anggota diberikan 

secara bertahap.  

Seluruh pengurus GOW Kota Semarang adalah orang-orang 

yang memiliki pengaruh di organisasi masing-masing ataupun di dalam 

lingkungan masyarakat sekitar dimana mereka tinggal, jadi tidak 

mengherankan apabila dalam perkembangannya ke 29 organisasi yang 

tergabung di GOW dapat diterima dengan baik dan mendapat tanggapan 

yang positif dari masyarakat sekitar, Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan Oktavia Dyah Pravita yang merupakan perwakilan dari 

organisasi PWKI: 

“Ya tentunya bagus to mbak, apalagi saya seorang ibu rumah 

tangga, kita jadi lebih tahu karena sering diadakan pelatihan-

pelatihan maupun keterampilan, dan sosialisasi/ceramah seperti 

yang diadakan kemarin yaitu sosialiasi penerapan IT untuk 

organisasi” (Wawancara 12 Agustus 2015). 
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Ditempat yang berbeda, Ibu Sri Yudaningsih selaku perwakilan 

organisasi dari Wanita Satya Praja (WSP) juga menyampaikan hal yang 

sama: 

“Peran GOW dalam meningkatkan keterampilan tentunya sangat 

banyak ya mbak di kalangan masyarakat, karena meskipun 

sasaran GOW adalah seluruh organisasi yang tergabung di 

GOW, akan tetapi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang 

dilakukan GOW kepada masyarakat” (wawancara 13 Juli 2015). 

 

Pernyataan Oktavia Dyah Pravita dan Sri Yudaningsih diperkuat 

oleh Justina Sri Pertiwi: 

“Tanggapan masyarakat selalu baik dan positif, bagi masyarakat 

yang sudah tahu tentunya senang mbak dengan dibentuknya 

GOW, karena dari tiap-tiap organisasi bisa terwadahi, apalagi 

jika ada organisasi atau perorangan memiliki ide-ide untuk 

program-program bisa disalurkan melalui GOW”(wawancara 13 

Agustus 2015). 

 

Pemerintah Kota Semarang sangat mendukung program-

program yang dilakukan GOW, dengan demikian Pemerintah Kota 

Semarang memberikan APBD setiap bulannya, karena tidak menutup 

kemungkinan pelaksanaan program GOW Kota Semarang pasti 

memerlukan adanya sumber-sumber pembiayaan demi kelancaran. 

Sumber anggaran tersebut juga didapat melalui anggota dan organisasi-

organisasi yang tergabung, namun saat ini sudah tidak diperbolehkan, 

sehingga setiap pelaksanaan program yang belum ada anggaran harus 

menunggu sampai cairnya anggaran dari APBD. 

Dalam pemberian materi, GOW Kota Semarang sangat jarang 

sekali mendatangkan pemateri dari luar, hal tersebut dikarenakan tiap-

tiap organisasi dari ke 29 organisasi yang tergabung berasal dari 
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organisasi yang berbeda-beda, baik dari ikatan bidan, perias pengantin, 

pekerja salon, organisasi keagamaan, dan masih banyak lagi, begitu 

juga dengan profesi  masing-masing perempuan. Hal tersebut akan 

menghemat pengeluaran dana. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada 2 Juli 2015 saat mengikuti 

rapat rutin bulanan GOW Kota Semarang selalu melakukan pemantauan 

kepada anggota pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. 

Program tidak akan dijalankan apabila tidak mendapat persetujuan dari 

Ketua GOW.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Rahayuningsih Kuntcoro 

selaku Sekretaris III, sebagai berikut. 

“Setiap bulan kita ada rapat pleno, kemudian kita lakukan 

monitoring dan evaluasi dan perencanaan, di bulan November 

nanti juga ada rapat kerja, rapat ini diadakan satu tahun sekali, 

dan dihadiri seluruh pengurus dan anggota, dari sinilah 

monitoring berlangsung” (wawancara 2 Juli 2015). 

 

Evaluasi juga dilakukan GOW apakah tingkat pencapaian tujuan 

sudah tepat sasaran atau tidak, serta apakah program yang diberikan 

GOW sudah berhasil atau gagal. Meskipun tugas dan tanggungjawab 

setiap program merupakan tanggungjawab setiap bidang, namun Ketua 

selaku pemimpin organisasi tetap harus melakukan evaluasi kepada 

setiap pengurus supaya kegiatan berjalan dengan baik. Untuk 

menciptakan suasana kekeluargaan GOW Kota Semarang memiliki 

jargon 3K yaitu “Komunikasi, Koordinasi dan Kebersamaan” yang 

harus diterapkan masing-masing pengurus dan anggota. 
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Hal ini diperkuat dengan pendapat Endang Yunaningsih, SH, 

M.Si, sebagai berikut. 

Ketua selaku pemimpin organisasi selalu melakukan evaluasi 

kepada setiap pengurus meskipun tugas dan tanggungjawab 

setiap program merupakan tanggungjawab setiap bidang, 

monitoring selalu dilakukan pada saat rapat, apabila program 

dirasa berhasil maka akan berkelanjutan, apabila kurang 

memberikan kontribusi akan diganti atau mencari program yang 

lebih menunjang, oleh karena itu perlu adanya pembuatan 

proposal terlebih dahulu, hal ini bertujuan apakah program yang 

diusulkan bisa diterima atau tidak” (13 Juli 2015). 

 

4. Kendala yang Dihadapi Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang 

dalam Meningkatakn Keterampilan Anggota 

 

Berdasarkan himpunan selama penelitian di GOW Kota Semarang, 

adapun kendala atau faktor penghambat internal dan eksternal yang 

dihadapi Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang dalam 

meningkatkan keterampilan anggota termasuk ibu rumah tangga yang 

tergabung di Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Kota Semarang 

adalah sebagai berikut. 

a. Masih adanya sebagian pengurus yang kurang optimal dalam 

melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap organisasi karena adanya 

kesibukan tugas serta tanggung jawabnya sangat sulit untuk 

menyediakan waktu sesuai mandat yang diberikan organisasi untuk 

perwakilan di GOW Kota Semarang, sehingga apabila ada rapat baik itu  

pengurus pleno maupun anggota yang memiliki kesibukan masing-

masing sering diundur. Perbedaan pekerjaan dan kesibukan para 

pengurus GOW Kota Semarang menjadi salah satu penghambat dalam 

meningkatkan keterampilan anggota di Kota Semarang. Rapat rutin 
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bulanan yang telah disepakati menjadi sering diundur karena kadang-

kadang pengurus datang terlambat bahkan tidak hadir. Padahal dalam 

rapat rutin bulanan setiap pengurus akan membahas laporan 

pertanggungjawaban program kerja yang sudah dilaksanakan, 

memberikan informasi-informasi yang dimiliki tiap bidang organisasi 

dan membahas program-program selanjutnya, kemudian diberikan 

monitoring maupun evaluasi supaya lebih baik lagi dalam pelaksanakan 

kegiatan. Seperti yang diungkapkan Ir. Hetty Zen Budi Palarto selaku 

Ketua Bidang Kesejahteraan, bahwa kesibukan masing-masing agak 

menghambat dalam pelaksanaan kegiatan GOW Kota Semarang: 

“Kita merasa beberapa hambatan yang kami alami sangat 

menghambat dalam pelaksanaan kegiatan, untuk faktor 

penghambat internalnya yaitu personil pada bidang 

kesejahteraan yang semula 4 orang sekarang menjadi 3 orang 

sehingga personil merangkap tugas, banyak personil-personil 

pada bidang kesejahteraan merangkap profesi sebagai dosen dan 

bidang yang relatif sibuk sehingga sulit menyisihkan waktu 

untuk kegiatan di bidang kesejahteraan” (wawancara 18 Agustus 

2015). 

 

b. Dari beberapa pengurus sendiri menginginkan banyaknya program-

program yang ingin dijalankan, akan tetapi setiap melakukan program 

yang sudah direncanakan oleh GOW Kota Semarang, perwakilan tiap-

tiap organisasi yang diundang beberapa tidak datang, padahal dari pihak 

GOW Kota Semarang sudah memberikan surat dan 

mensosialisasikannya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, 

sehingga hanya beberapa perwakilan organisasi yang datang sangat 

sedikit dan menghambat dalam pemberian materi maupun pada saat 
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dilakukannya pelatihan keterampilan. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Justina Sri Pertiwi: 

“Kita masih merasakan beberapa kendala  yang dihadapi GOW, 

misalnya pada saat kegiatan, perwakilan organisasi tidak datang, 

apabila beberapa kali tidak datang, mereka sangat sulit sekali untuk 

meluangkan waktu pada saat mengikuti kegiatan, apabila beberapa 

kali perwakilan tidak datang kita beri sanksi, kita berikan surat 

apakah organisasi tersebut masih ingin tergabung atau tidak di 

GOW” (wawancara 13 Agustus 2015). 

 

c. Meskipun dalam agendanya GOW bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan melalui sosialisasi, seminar maupun pelatihan, hal 

tersebut dirasa kurang efektif karena yang menjadi anggota pleno hanya 

2 (dua) perwakilan tiap organisasi yang tergabung. Hal ini 

dikhawatirkan program yang diberikan GOW kurang tepat sasaran 

apabila anggota plenonya sedikit. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan PWKI, Oktarina Dyah Pravita: 

“Masih ada beberapa kendala  atau penghambat yang ada di 

GOW, sebenarnya ibu-ibu di PWKI itu antusias mbak, hanya 

saja mereka kurang dapat menyediakan waktu untuk dapat 

mengikuti kegiatan yang diberikan GOW, sehingga karena yang 

datang hanya perwakilan organisasi saja maka hal tersebut 

kurang efektif, karena yang datang biasanya ibu-ibu yang sudah 

sepuh-sepuh mbak, takutnya ya tidak sesuai dengan yang 

disampaikan GOW” (wawancara 25 Agustus 2015). 

 

d. Sangat dirasakan kurangnya penyediaan sarana penunjang untuk dapat 

menunjang pengembangan organisasi yaitu ruang sekretariat yang 

sempit dan sarana mobilitas untuk kepentingan penugasan dan 

operasional organisasi. GOW Kota Semarang juga belum memiliki 

web, sehingga masyarakat kurang memahami dan mengetahui 

bagaimana perkembangan GOW Kota Semarang dalam meningkatkan 
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keterampilan dan kapasitas anggota, selain itu tujuan dibuatnya web 

juga dapat mempermudah penyebaran dalam mengakses infosrmasi 

ditunjang dengan kemajuan teknologi. Seperti yang diungkapkan Sri 

Yudaningsih berikut ini: 

“Kalau masalah kendala kita selain masalah waktu, GOW belum 

memiliki web mbak, kalau ada web kan setiap anggota yaitu 

organisasi yang tergabung jadi tahu program-program unggulan 

GOW, kemudian  perkembangan GOW dari tahun ke tahun 

mbak” (wawancara 13 Juli 2015). 

 

B. Pembahasan 

1. Peran GOW Kota Semarang dalam Meningkatkan Keterampilan 

Anggota di Kota Semarang  

 

Menurut AD-ART GOW Kota Semarang Tahun 2014 Pasal 4 

(ayat 2) dijelaskan bahwa Gabungan Organisasi wadah organisasi 

perempuan sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan yang 

mandiri. Organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan yang 

mengutamakan musyawarah untuk mufakat dari organisasi wanita yang 

tergabung didalamnya, dengan menjunjung tinggi dan menghormati 

kedaulatan masing-masing organisasi anggota.  

Anggota disini yaitu organisasi wanita yang berkedudukan di 

Kota Semarang dan memiliki AD-ART atau pedoman kerja, sedangkan 

untuk anggota luar biasa yaitu Isteri Wali Kota, Isteri Wakil Walikota, 

Isteri Ketua DPRD, serta ibu-ibu yang telah berjasa pada GOW Kota 

Semarang.  

Dalam hal ini, pengurus GOW Kota Semarang memiliki peran 

sebagai komunikator dan peran sebagai coordinator. Sebagai 



74 
 

 
 

komunikator yaitu mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang 

dilakukan GOW kepada anggota GOW dan masyarakat melalui 

sosialisasi terlebih dahulu dalam meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan, hal ini dikarenakan GOW terdiri 29 organisasi yang 

tergabung. 

Adapun pengurus sebagai koordinator dalam pelaksanaan 

program GOW, yaitu ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan tiap-tiap 

ketua bidang bekerjasama dan bertanggung jawab penuh atas 

terlaksananya kegiatan. Mulai dari program di bidang organisasi, 

pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan kebudayaan, yang 

sasaran utamanya adalah anggota dan masyarakat. 

Peran GOW Kota Semarang memang sangat penting, karena 

selain sebagai koordinator dan komunikator GOW juga berperan dalam 

mendukung program Pemerintah Kota seperti yang tertuang dalam 

misinya. Aktualisasi peran GOW diwujudkan melalui program-program 

yang dilakukan GOW Kota Semarang dalam meningkatkan 

keterampilan yang juga mengacu pada visi misinya yaitu, meningkatkan 

kapasitas perempuan untuk kesejahteraan keluarga anggota dan 

masyarakat, karena tanpa diiringi kapasitas kesempatan anggota dan 

masyarakat tidak dapat mencapai suatu kesejahteraan. Dalam 

meningkatkan kemampuan tiap-tiap organisasi, GOW  Kota Semarang 

terlebih dahulu berupaya meningkatkan keterampilan melalui program-

program yang telah dibuat sesuai bidang masing-masing dengan 
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persetujuan Ketua, peran GOW bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

dan kesetaraan gender. 

 Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, keadilan 

gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-

laki, sedangkan kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki 

menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk 

merealisasi hak-hak sebagai manusia dan kemampuan untuk 

menyumbang dan berperan dalam pembangunan baik politik, ekonomi, 

sosial budaya, lingkungan, kesehatan, dan lainnya.  

Dalam penelitian Zakiyah (2010: 02) terdapat beberapa cara 

untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah 

dengan program-program yang dilakukan secara berkelanjutan, 

program peningkatan pendapatan, program peningkatan mutu hidup, 

program pengembangan minat individu, dan program yang berorientasi 

masa depan,  

Menurut Irwan (2009: 66-76) Pemberdayaan perempuan dalam 

hal ini adalah meningkatkan keberdayaan perempuan merupakan 

agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab 

bersama pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan 

perempuan perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara terencana, 

terarah, terpadu, dan berlanjut.  
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Pendapat di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

di GOW Kota Semarang. Seluruh peran yang dilakukan GOW Kota 

Semarang dalam meningkatkan keterampilan sudah dilaksanakan secara 

maksimal, hanya saja perlu adanya peningkatan dan pengembangan 

program-program yang lebih kreatif dan efektif lagi untuk menarik hati 

masyarakat termasuk anggota yang tergabung di GOW. Adapun 

program-program GOW di bidang organisasi, pendidikan, ekonomi, 

kesejahteraan, dan lingkungan kebudayaan terkait dengan peningkatan 

keterampilan anggota yang dibuat GOW secara berkelanjutan, sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan sosialisasi penerapan IT, yang diikuti ke 29 organisasi 

yang tergabung, dengan pemberian pelatihan pengenalan komputer 

beserta aplikasinya, materi yang diberikan seperti penerapan 

microsoft exel, microsoft word, power point, dan materi-materi dasar 

lainnya. Melalui program ini dapat memaksimalkan kemampuan 

keterampilan sumber daya manusia, dengan kursus berkelanjutan, 

akan tetapi meskipun berkelanjutan program tersebut kurang 

maksimal, karena peserta yang hadir tidak tetap, bisa saja peserta 

dari anggota organisasi yang datang pada pemberian materi bukan 

peserta yang sama pada saat dilaksanakan praktiknya. 

2. Peningkatan standard mutu rias pengantin paes ageng modifikasi, 

program ini bertujuan meningkatkan keterampilan mutu rias 

pengantin paes ageng Yogyakarta yang sedang trend sebagai layanan 
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jasa rias pengantin, semula anggota organisasi  hanya mengetahui 

tata rias pengantin Basahan Solo, saat ini dengan diadakan pelatihan 

ini sudah mulai menguasai tata rias pengantin Paes Ageng 

Yogyakarta.  

3. Pelatihan  pembuatan tas anyaman pita, banyak tercipta model-

model tas dengan corak anyaman yang bervariasi diantara para 

anggota, peserta dapat mengembangkan ilmu dan produktivitas. 

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kreatifitas dan ekonomi 

produktif dalam pembuatan anyaman tas. 

4. Pelatihan membuat  aneka mie, tujuan diadakannya pelatihan ini 

adalah untuk meningkatkan keterampilan memasak, dan kreativitas 

ibu-ibu dalam pembuatan mie karena mie yang digunakan dibuat 

sendiri dan lebih sehat dan bersih. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 

ini tidak menemui hambatan, justru peserta merasa senang karena 

pembuatan aneka mie ini dapat disosialisasikan ke tiap-tiap 

organisasi kepada anggota  yang tergabung. 

5. Lomba menulis naskah dongeng anak dalam Bahasa Jawa, kegiatan 

ini masih memerlukan peningkatan pemahaman tentang berbahasa 

Jawa, karena tidak setiap organisasi yang memahami tentang tata 

karma penggunaan dalam Bahasa Jawa yang baik dan benar 

sehingga terjadi kesalahpahaman bahasa kromo dan bahasa inggil. 

Akan tetapi, meskipun perlu adanya peningkatan, setiap organisasi 
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dapat mengirimkan naskah dongeng anak HUT ke 54 GOW Kota 

Semarang. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan Panenbromo. 

Terlepas dari kegiatan maupun program yang dilakukan GOW, 

setiap organisasi tentunya harus melakukan pemantauan pada saat 

kegiatan tersebut sedang berlangsung atau sesudah kegiatan dilakukan 

untuk mengetahui apakah tingkat pencapaian tujuan sudah tepat sasaran 

atau tidak, serta apakah program yang diberikan GOW sudah berhasil 

atau gagal. Menurut Marzukan dan Suharto (dalam Suharto, 2010:118), 

dengan adanya monitoring dan evaluasi maka akan diketahui sejauh 

mana efektivitas dan efisiensi program sosial yang diberikan. 

Berdasarkan pendapat di atas, monitoring dan evaluasi rutin 

dilakukan GOW, pengurus selalu memantau kegiatan yang dilakukan 

GOW dalam terlaksananya program. Apabila kegiatan yang dibuat 

kurang mencapai sasaran maka akan diganti dengan program 

selanjutnya, tentunya harus dilakukan rapat terlebih dahulu untuk 

membahas program yang akan diberikan. Selain itu, meskipun tugas 

dan tanggungjawab setiap program merupakan tanggungjawab ketua 

bidang, namun Ketua selaku pemimpin organisasi tetap harus 

melakukan evaluasi kepada setiap pengurus supaya kegiatan berjalan 

dengan baik. 

2. Kendala-Kendala yang dihadapi GOW Kota Semarang 

 

Setiap program yang dilakukan GOW dalam meningkatkan 

pemberdayaan keterampilan tidaklah mudah, tidak terkecuali dengan yang 
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dilakukan oleh GOW Kota Semarang dalam meningkatkan keterampilan. 

Seperti yang dijelaskan di atas kendala yang dihadapi GOW Kota 

Semarang dalam meningkatkan keterampilan anggota itu ada beberapa 

faktor, diantaranya:  

a. Dalam melaksanakan pengabdian terhadap organisasi, masih adanya 

sebagian pengurus yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab, hal ini dikarenakan adanya kesibukan tugas serta 

tanggung jawab setiap pengurus sehingga sulit untuk menyediakan 

waktu sesuai mandat yang diberikan organisasi untuk perwakilan di 

GOW Kota Semarang. 

b. Dari beberapa pengurus sendiri menginginkan banyaknya program-

program yang ingin dijalankan, akan tetapi setiap melakukan program 

yang sudah direncanakan oleh GOW Kota Semarang, perwakilan tiap-

tiap organisasi yang diundang beberapa tidak datang, padahal dari pihak 

GOW Kota Semarang sudah memberikan surat dan 

mensosialisasikannya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, 

dikhawatirkan kegiatan yang diberikan GOW kurang tepat sasaran, 

karena meskipun dalam agendanya GOW bertujuan untuk 

meningkatkan pemberdayaan keterampilan melalui sosialisasi, seminar 

maupun pelatihan, hal tersebut dirasa kurang efektif karena yang 

menjadi anggota pleno hanya 2 (dua) perwakilan tiap organisasi yang 

tergabung. 
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c. Kurang adanya penyediaan sarana penunjang untuk dapat menunjang 

pengembangan organisasi yaitu ruang sekretariat yang sempit dan 

sarana mobilitas untuk kepentingan penugasan dan operasional 

organisasi. GOW Kota Semarang belum memiliki web, sehingga 

masyarakat kurang memahami dan mengetahui visi misi dan tujuan 

serta bagaimana perkembangan GOW Kota Semarang dalam 

meningkatkan keterampilan anggota. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkan terdapat peran pengurus GOW sebagai komunikator dan 

koordinator. Dalam meningkatkan keterampilan GOW telah berhasil 

melakukan kegiatan yang merupakan program berkelanjutan diantaranya 

adalah sosialisasi maupun pelatihan pengenalan komputer, peningkatan 

standard mutu rias pengantin paes ageng modifikasi, pelatihan  pembuatan 

tas anyaman pita, pelatihan pembuatan aneka mie dan bakso, serta 

kegiatan bakti sosial,  hanya saja perlu adanya peningkatan dan 

pengembangan keterampilan yang lebih kreatif dan efektif lagi untuk 

menarik hati masyarakat termasuk anggota yang tergabung di GOW. 

2. Kendala yang dihadapi GOW Kota Semarang dalam meningkatkan 

keterampilan anggota yaitu, masih adanya sebagian pengurus yang kurang 

optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, hal ini 

dikarenakan beberapa pengurus memiliki kesibukan masing-masing. 

Beberapa  perwakilan tiap-tiap organisasi kurang memberikan peluang 

waktu untuk mengikuti kegiatan, hal ini sangat menghambat dalam 

pemberian materi maupun pada saat dilakukannya pelatihan-pelatihan 

seperti pelatihan keterampilan. Selain itu, sangat dirasakan kurangnya 

penyediaan sarana penunjang untuk dapat menunjang pengembangan 

organisasi. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut. 

1. Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang, sebagai 

organisasi yang menjadi tempat bergabungnya seluruh organisasi 

wanita Kota Semarang harus tetap berupaya dalam peningkatan 

keterampilan anggota yang mendukung program-program Pemerintah 

Kota Semarang, serta perlu adanya peningkatan dan pengembangan 

program-program yang lebih kreatif dan efektif. 

2. Kepada Pemerintah Kota Semarang diharapkan untuk menetapkan 

anggaran permanen agar dalam pelaksanaan program berjalan dengan 

lancar. 

3. Kepada Perwakilan tiap organisasi yang tergabung di Gabungan 

Organisasi Wanita Kota Semarang diharapkan lebih aktif lagi setiap 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan Gabungan Organisasi 

Wanita Kota Semarang dan dapat meluangkan waktu untuk mengikuti 

kegiatan dengan baik. 
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RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA DALAM MENINGKATKAN 

 KETERAMPILAN ANGGOTA DI KOTA SEMARANG 

  

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPUL

AN DATA 

1. Peran Gabungan 

Organisasi 

Wanita (GOW) 

dalam 

meningkatkan 

keterampilan 

anggota 

 

Peran 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita (GOW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siapa saja  sasaran GOW? 

2. Bagaimana langkah GOW dalam 

meningkatkan keterampilan anggota? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat 

dengan dibentuknya GOW? 

4. Apakah dikeluarkannya Inpres No. 9 

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 

Gender dapat membantu kesetaraan 

gender khususnya di Kota Semarang? 

5. Program-program  apa saja yang 

diberikan GOW? 

6. Bagaimana sosialisasi program-

program yang diberikan GOW? 

Pengurus 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita ( (GOW) 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kapan program-program GOW 

diberikan? 

8. Apa tujuan GOW memberikan 

program-program tersebut? 

9. Dimana GOW memberikan pelatihan? 

10. Siapa yang bertanggung jawab 

memberikan pelatihan? 

11. Program manakah yang lebih 

menunjang kualitas anggota?  

12. Apakah program yang dilakukan 

GOW berkelanjutan? 

13. Apa saja pencapaian/prestasi yang 

diraih dalam program GOW? 

14. Apakah kegiatan yang dilakukan 

GOW diikuti seluruh organisasi 

perempuan di Kota Semarang? 

Mengingat GOW merupakan wadah 

bergabungnya seluruh organisasi 

perempuan se-Kabupaten/Kota 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang. 

15. Apakah ada buku panduan atau 

sejenisnya yang digunakan GOW 

dalam mengembangkan program 

tersebut? 

16. Apakah GOW melibatkan LSM atau 

organisasi lain dalam meningkatkan 

keterampilan anggota? 

17. Dalam menjalankan kegiatan, apakah 

Pemerintah Daerah Kota Semarang 

mendukung program-program yang 

dilakukan GOW? 

18. Apakah  ada bantuan baik moril 

maupun materil dari Pemerintah 

Daerah Kota Semarang? 

19. Pernahkah GOW melakukan 

kunjungan kerja/kegiatan ke luar 

kota? Jika iya, dalam kegiatan apa? 

20. Apakah pengurus juga melibatkan 



 
 

 
 

anggota setiap melakukan kunjungan 

kerja? 

21. Bagaimana monitoring pelaksanaan 

GOW? 

22. Apakah GOW sudah optimal dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab terhadap organisasi? 

23. Menurut Anda, apakah kegiatan GOW 

sudah berjalan dengan baik? 

24. Apakah GOW sudah mencapai 

sasaran yang ingin dicapai dalam 

meningkatkan keterampilan anggota? 

25. Apakah ada keluhan yang dilakukan 

anggota dari pelaksanaan GOW? Jika 

iya, apa yang sering dikeluhkan? 

26. Bagaimana tanggapan pengurus 

terhadap keluhan yang dilakukan? 

27. Apa saran dari pengurus agar 

pelaksanaan program GOW menjadi 



 
 

 
 

lebih baik? 

2. Kendala atau 

hambatan dalam 

meningkatkan 

keterampilan 

anggota 

Faktor yang 

menjadi 

kendala dalam 

meningkatkan  

keterampilan 

anggota 

28. Apakah terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan GOW? 

29. Apa saja kendala atau faktor 

penghambat dalam meningkatkan 

keterampilan anggota? 

30. Bagaimana upaya  untuk mengatasi 

faktor penghambat dalam 

meningkatkan keterampilan anggota? 

31. Apakah upaya yang dilakukan GOW 

mampu mengatasi faktor penghambat 

tersebut? 

32. Apa yang membuat GOW bertahan 

sampai dengan sekarang? 

33. Apa harapan GOW untuk perempuan 

Kota Semarang khususnya anggota? 

Pengurus 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita (GOW) 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA DALAM MENINGKATKAN  

KETERAMPILAN ANGGOTA DI KOTA SEMARANG 

 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita (GOW) 

dalam 

meningkatkan  

keterampilan 

anggota 

 

Peran 

Gabungan 

Organisasi 

Wanita (GOW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda seorang ibu rumah 

tangga? 

2. Apakah ada aktivitas lain di luar 

rumah? 

3. Apa yang Anda ketahui tentang 

GOW? 

4. Sudah berapa lama Anda mengikuti 

GOW? 

5. Apakah Anda aktif dalam kegiatan 

GOW? 

6. Bagaimana tanggapan Anda dengan 

dibentuknya GOW? 

7. Menurut Anda, sejauh mana peran 

Perwakilan 

organisasi yang 

tergabung 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumenta

si  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

GOW dalam meningkatkan  

keterampilan anggota ? 

8. Apakah peran GOW sangat penting? 

9. Apakah melalui keterampilan, para 

anggota dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya?  

10. Program-program  apa saja yang 

diberikan GOW? 

11. Bagaimana proses sosialisasi 

program-program GOW? 

12. Apakah program yang diberikan 

GOW bermanfaat untuk Anda dan 

organisasi? 

13. Apa saja manfaat yang diterima dari 

terlaksananya program-program yang 

diberikan GOW? 

14. Program manakah yang lebih 

menunjang kualitas anggota?  

15. Apakah program yang diberikan 



 
 

 
 

GOW juga diberikan kepada 

organisasi yang Anda ikuti? 

16. Apakah dengan bergabung di GOW, 

organisasi yang Anda ikuti semakin 

baik? 

17. Dimana biasanya GOW memberikan 

pelatihan? 

18. Apakah GOW melibatkan LSM atau 

organisasi lain setiap melakukan 

pelatihan? 

19. Apakah kegiatan GOW berlangsung 

dengan baik? 

20. Apakah pengurus sudah optimal 

dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab terhadap organisasi? 

2. Kendala atau 

hambatan 

dalam 

meningkatkan  

Faktor yang 

menjadi 

kendala dalam 

meningkatkan  

21. Apakah terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan GOW? 

22. Apakah upaya yang dilakukan GOW 

mampu mengatasi faktor penghambat  

Perwakilan 

organisasi yang 

tergabung 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumenta

si  



 
 

 
 

keterampilan 

anggota 

keterampilan 

anggota 

 

23. Apa harapan anggota untuk GOW?  



 
 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN ANGGOTA DI KOTA SEMARANG 

 

Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang 

 

A. IDENTITAS DIRI 

Nama : 

Organisasi  : 

Alamat : 

 

B. PERTANYAAN 

1. Siapa saja  sasaran GOW? 

2. Bagaimana langkah GOW dalam meningkatkan keterampilan anggota? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Semarang dengan dibentuknya 

GOW? 

4. Apakah dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang 

Pengarusutamaan Gender dapat membantu kesetaraan gender khususnya di 

Kota Semarang? 

5. Program-program  apa saja yang dilakukan GOW? 

6. Bagaimana proses sosialisasi program-program GOW pada anggota-

anggota? 

7. Kapan program-program GOW diberikan? 

8. Apa tujuan GOW memberikan program-program tersebut? 

9. Dimana biasanya GOW memberikan pelatihan? 

10. Siapa yang bertanggung jawab memberikan pelatihan? 

11. Program manakah yang lebih menunjang kualitas anggota?  

12. Apakah program yang dilakukan GOW berkelanjutan? 

13. Apa saja pencapaian/prestasi yang diraih dalam program GOW? 



 
 

 
 

14. Apakah kegiatan yang dilakukan GOW diikuti seluruh organisasi 

perempuan di Kota Semarang? Mengingat GOW merupakan wadah 

bergabungnya seluruh organisasi perempuan se-Kabupaten/Kota 

Semarang. 

15. Apakah ada buku panduan atau sejenisnya yang digunakan GOW dalam 

mengembangkan program tersebut? 

16. Apakah GOW melibatkan LSM atau organisasi lain dalam meningkatkan 

keterampilan anggota? 

 

17. Dalam menjalankan kegiatan, apakah Pemerintah Daerah Kota Semarang 

mendukung program-program yang dilakukan GOW? 

18. Apakah  ada bantuan baik moril maupun materil dari Pemerintah Daerah 

Kota Semarang? Jika ada, bagaimana bentuk bantuan tersebut? 

19. Pernahkah GOW melakukan kunjungan kerja/kegiatan ke luar kota? Jika 

iya, dalam kegiatan apa? 

20. Apakah pengurus juga melibatkan anggota setiap melakukan kunjungan 

kerja? 

21. Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan GOW? 

22. Menurut Anda, apakah kegiatan GOW sudah berjalan dengan baik? 

23. Apakah pengurus sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab terhadap organisasi? 

24. Apakah GOW sudah mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam 

meningkatkan keterampilan anggota? 

25. Apakah ada keluhan yang dilakukan anggota dari pelaksanaan GOW? Jika 

iya, apa yang sering anggota keluhkan? 

26. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap keluhan yang dilakukan? 

27. Apa saran dari pengurus agar pelaksanaan program GOW menjadi lebih 

baik? 

28. Apakah terjadi hambatan dalam pelaksanaan GOW? 

29. Apa saja kendala atau faktor penghambat dalam meningkatkan 

keterampilan anggota? 



 
 

 
 

30. Bagaimana upaya  untuk mengatasi faktor penghambat dalam 

meningkatkan keterampilan anggota? 

31. Apakah upaya yang dilakukan GOW mampu mengatasi faktor penghambat 

tersebut? 

32. Apa yang membuat GOW bertahan sampai dengan sekarang? 

33. Apa harapan GOW untuk perempuan Kota Semarang khususnya anggota 

GOW? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) DALAM 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN ANGGOTA DI KOTA SEMARANG 

 

Perwakilan Organisasi yang tergabung di GOW Kota Semarang 

 

A. IDENTITAS DIRI 

Nama  : 

Organisasi  : 

Alamat  : 

 

B. PERTANYAAN 

1. Apakah Anda seorang ibu rumah tangga? 

2. Apakah ada aktivitas lain di luar rumah? 

3. Apa yang Anda ketahui tentang GOW? 

4. Sudah berapa lama organisasi yang Anda ikuti tergabung di GOW? 

5. Apakah Anda aktif dalam kegiatan GOW? Jika iya, mengapa demikian? 

6. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya GOW? 

7. Menurut Anda, sejauh mana peran GOW dalam meningkatkan 

keterampilan anggota? 

8. Apakah peran GOW sangat penting? 

9. Apakah melalui keterampilan, anggota dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya? 

10. Program-program  apa saja yang diberikan GOW? 

11. Bagaimana proses sosialisasi program-program GOW? 

12. Apakah program/kegiatan yang diberikan GOW bermanfaat untuk Anda 

dan organisasi yang Anda ikuti? 

13. Apa saja manfaat yang diterima dari terlaksananya program-program yang 

diberikan GOW? 

14. Program manakah yang lebih menunjang kualitas anggota?  



 
 

 
 

15. Apakah program yang diberikan GOW juga diberikan kepada organisasi 

yang Anda ikuti? 

16. Apakah dengan bergabung di GOW, organisasi yang Anda ikuti semakin 

baik? 

17. Dimana biasanya GOW memberikan pelatihan? 

18. Apakah GOW melibatkan LSM atau organisasi lain setiap melakukan 

pelatihan? 

19. Apakah kegiatan GOW berjalan dengan baik? 

20. Apakah GOW sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab? 

21. Apakah terjadi hambatan dalam pelaksanaan GOW? 

22. Apakah upaya yang dilakukan GOW mampu mengatasi faktor penghambat 

tersebut? 

23. Apa harapan anggota untuk GOW? 

 

 

 


