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SARI 
 
Mahmudi. 2011 Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa (Kasus 
Kepala Desa Perempuan di Desa Lambang Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 
Rembang). Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: peran, perempuan, pembangunan 
 

Dalam sejarah politik atau birokrasi di Indonesia, peranan perempuan 
memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia birokrasi. Stigma-
stigma bahwa perempuan memang dalam posisi domestik dianggap sebagai salah 
satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik 
atau birokrasi. Gejala-gejala kepemimpinan perempuan sudah mulai muncul 
diawal abad ke-21 yang merupakan awal kebangkitan kaum perempuan dalam 
peran publik. Pandangan masyarakat yang semula menganggap sosok perempuan 
yang hanya sebagai kanca wingking bagi laki-laki sudah mengalami perubahan. 
Seperti  contoh gejala tersebut adalah terpilihnya kepala desa perempuan di Desa 
Lambangan Wetan, sehingga timbul masalah berikut: (1) Bagaimana peran ganda 
perempuan dalam pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan 
di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang? (2) Hambatan 
apakah yang dihadapi dalam peran ganda  perempuan dalam pembangunan desa 
berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan 
Bulu Kabupaten Rembang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 
mengetahui bagaimana peran ganda perempuan dalam pembangunan desa, 
dan (2) mengetahui hambatan apakah yang dihadapi peran ganda 
perempuan dalam pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa 
perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 
Rembang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus dari penelitian 
ini adalah peran ganda perempuan dalam pembangunan berdasarkan kasus 
kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu 
Kabupaten Rembang. Sumber data penelitian terbagi dalam: 1) data primer 
yang mencakup hasil wawancara dengan informan lapangan, dan 2) data 
sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dalam hal 
ini buku-buku, hasil penelitian, dokumen, dan sumber lain yang relevan. 
Hasil pengolahan data menggunakan teknik triangulasi dengan 
membandingkan metode wawancara dengan metode pengamatan serta 
membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dari suatu dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepala desa perempuan 
memberi banyak pengaruh positif terhadap warga dan kemajuan Desa Lambangan 
Wetan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggungjawab dan perjuangannya 
dalam memimpin Desa Lambangan Wetan agar dapat menjadi desa yang maju. 
Bantuan dan perbaikan dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan 
kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan. Semua perjuangan kepala desa 
perempuan mempunyai maksud untuk mensejaterakan masyarakat Lambangan 
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Wetan agar lebih maju. Selain itu, kepala desa perempuan juga tetap menjalankan 
tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Kepala desa 
perempuan dapat melakukan peran ganda sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan 
dan ibu rumah tangga secara baik dan seimbang. (2) Hambatan-hambatan yang 
dialami kepala desa perempuan meliputi: faktor internal, yaitu kemampuannya 
diragukan karena seorang perempuan, dan faktor ekternal, antara lain: masalah 
desa yang tidak mempunyai dana kas desa, pembagian bantuan Raskin dan 
Jamkesmas yang belum bisa terbagi secara adil serta kesehatan warga yang 
kurang baik. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) bagi 
kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, perlu bertindak tegas 
dan lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah desa demi 
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial dalam 
memimpin pemerintahan serta menghadapi tuntutan riil masyarakat. Hal 
itu dapat dilakukan dengan mengikuti kepelatihan kepemimpinan yang 
diadakan oleh Pemkab ataupun LSM (PNPM Mandiri). 2) bagi keluarga, 
perlu memberikan porsi dan kesempatan yang memadai bagi kepala desa 
perempuan untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan tugas 
pemerintahan serta memberikan semangat dan motivasi atas kedudukan 
yang diemban kepala desa perempuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia menjelang akhir abad ke-21 

muncul isu masalah gender. Isu tentang gender ini telah menjadi perdebatan 

banyak kalangan. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah 

pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural, Ann Oakley (1972, dalam Fakih, 1997). Sebagai contoh perempuan 

dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Sementara 

laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut 

bukan kodrat, karena tidak selamanya dan dapat pula dipertukarkan. Artinya, 

laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan, dan sebagainya, 

sebaliknya perempuan pun ada juga yang kuat, rasional, perkasa, dan 

sebagainya 

Engels (dalam Fakih, 1997) menjelaskan perbedaan gender antara laki-

laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan, dan 

konstruksi sosial, kultur, dan keagamaan, bahkan melalui kekuasaan Negara. 

Oleh karena melalui proses yang begitu panjang itulah, maka lama-kelamaan 

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah 

ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak dapat diubah lagi. 

1 
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Mempertimbangkan masalah perempuan memang tidak akan pernah 

ada habisnya. Perempuan menurut sebagian pengamat adalah keajaiban 

kedelapan setelah tujuh keajaiban dunia. Dalam keberadaannya di tengah-

tengah masyarakat perempuan tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang 

yang menyertainya. Boleh jadi orang mengartikulasi perempuan berdasarkan 

sudut pandang ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan, 

dll. 

Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak 

peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja 

sukarela, kepala desa, dll. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan 

dalam kehidupannya tidak hanya memainkan peran ganda tetapi multi peran 

dalam masyarakat. 

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada 

umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam 

keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi 

domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan 

terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya 

adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat 

sedikit. 

Fenomena tersebut terjadi bukan hanya tingkat elit atau pusat saja tetapi 

juga berimbas pada tingkat lokal atau daerah. Lebih parah lagi bahwa posisi 

kaum perempuan masih saja mengenaskan secara politik karena jarang sekali 

terlibat dalam penyelesaian permasalahan perempuan itu sendiri. 
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Keadaan peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh 

masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang 

menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat 

dan bernegara mengalami kelemahan. Rendahnya keterwakilan perempuan 

secara kuantitatif dalam lembaga politik formal inilah yang kemudian 

mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar 

perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi. 

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti 

hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. 

Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang 

pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta 

kualitas dari perempuan itu sendiri. 

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya 

mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin 

sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan 

tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda (dalam Darwin 

2005:8) bahwa: 

...negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak 
akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu 
alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis 
adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan 
perempuan yang di lukiskan sebagai shakti (istri). Jika anda tidak 
membangkitkan kaum perempuan yang merupakan perwujudan dari ibu 
pertiwi, apakah anda pikir anda memiliki cara lain untuk bangkit?...  
 
Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara 

menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang 
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kehidupan. Hal ini juga sesuai dengan amanat yang tercantum dalam GBHN 

bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan 

pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan 

pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. 

Bila ditinjau secara seksama, kesadaran akan perlunya keterlibatan 

perempuan dalam bidang politik dan birokrasi sebenarnya bukanlah hal yang 

baru. Dalam lintasan dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia, keberdaan 

peran politik perempuan tidak bias dilepaskan dari perjuangan politik 

nasional. Darwin (2005) menyimpulkan bahwa organisasi pergerakan 

perempuan yang pertama kali dibentuk adalah Poetri Mahardika dengan 

bantuan Boedi Oetomo. 

Berangkat dari uraian dan kenyataan di atas, maka nampaknya menarik 

untuk membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul “Peran Ganda 

Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Kasus Kepala Desa Perempuan di 

Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang)”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran ganda perempuan dalam pembangunan desa berdasarkan 

kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang? 
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2. Hambatan apakah yang dihadapi peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa kasus berdasarkan kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

2. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi peran ganda 

perempuan dalam pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa 

perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian dan penulisan skripsi mengenai peran ganda perempuan 

dalam pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mempunyai 

berbagai manfaat yang akan dirasakan baik oleh penulis, civitas akademika, 

masyarakat, dan pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut antara lain : 

1. Secara teoritis, sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi khususnya 

tentang peran ganda perempuan dalam pembangunan desa. 
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2. Secara praktis, bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan peran ganda 

perempuan dalam pembangunan khususnya pada tingkat mikro di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

 
 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menjelaskan jalannya penelitian maka perlu ada batasan 

operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini 

mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang 

perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Narwoko, 2004:138). 

2. Perempuan adalah orang (manusia) yang memiliki kodrat. Yang 

dimaksud kodrat disini adalah perbedaan yang mendasar dan hakiki 

yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti fungsi reproduksi, hamil, 

menyusui, dan menstruasi (Oakley dalam Fakih 1997). 

3. Pembangunan merupakan usaha untuk mengembangkan dan merealisasi 

potensi yang terdapat di dalam keempat faktor dasar pembangunan 

yaitu manusia, lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik dan non fisik 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan 

pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, 

meningkatkan kemampuan menciptakan sarana hidup dalam bentuk 

ilmu dan teknologi serta penyesuaian tata kemasyarakatan dengan 
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perubahan kehidupan sebagai hasil pembangunan (Djoyomartono, 

1991:61). 

4. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 

tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala 

Desa juga memiliki wewenang mendapatkan peraturan desa yang telah 

mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung 

melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat 

(diunduh dari http:/id.wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Peran (role), Kedudukan (status) dan Kepemimpinan 

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 

melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu 

dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status 

dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap 

orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola 

pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat 

penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran 

menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada 

batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya 

sendiri dengan parilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 

2004:138). 

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 
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menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan 

peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki 

suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 

Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat; 

b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat; dan 

c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan 

menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. 

Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropuspio, 

1989 dalam Narwoko, 2004:140).  

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat 

menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus 

dilaksanakan seperti yang ditentukan. 
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b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya 

lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. 

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi 

setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar 

oleh masyarakat. 

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa 

dibedakan menjadi: 

a. Peranan bawaan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh 

secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai 

nenk, anak, kepala desa dan sebagainya; dan 

b. Peranan pilihan (achives roles), yaitu peranan yang diperoleh atas 

dasar keputusannnya sendiri, misalnya seseorang yang 

memutuskan untuk menjadi kepala desa. 

Status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu 

peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi 

kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.  

Status sebagai posisi yang diduduki oleh individu-individu tertentu 

dalam suatu sistem sosial. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua 

aspek dari gejala sosial yang sama, Ralp Linton (dalam Ishomuddin, 

2005:200). Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah 

pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tertentu. 
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Sedangkan menurut H. Laurence Ross, dalam bukunya Perspectives 

on the Social Order, mengatakan bahwa status adalah kedudukan 

seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individualnya. Jadi status 

merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada 

orang yang menempati kedudukan itu. Role atau peranan merupakan 

dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Atau bisa 

disebut juga status subjektif. Peranan dan status kait-mengkait, yaitu 

karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, 

sedangkan kedua unsur ini tidak akan ada artinya kalau tidak 

dipergunakan (Ishomuddin, 2005:201). 

Dari akar kata “pimpin” kita mengenal kata “pemimpin” dan 

“kepemimpinan”. Dalam Ensiklopedi Umum, halaman 549 kata 

“kepemimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang erat antara seorang 

dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan 

itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia 

yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin 

atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut 

yang dipimpin.  

Pemahaman tentang kepemimpinan semakin diperkaya lagi oleh 

pengalaman banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya diberi atau 

memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan, baik 

pada tingkat rendah, tingkat menengah maupun pada tingkat puncak. 

Artinya, penggabungan antara pemahaman teoritikal dan empiris telah 
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memberikan keyakinan yang semakin mendalam di kalangan para anggota 

beranekaragam organisasi, seperti yang telah diidentifikasikan di muka, 

betapa pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha organisasi yang 

bersangkutan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. (Siagian, 

2003: 1) 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seni atau teknik untuk 

membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala 

keinginannya. Dalam hal ini menggambarkan adanya asunsi bahwa 

kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orangbaik 

individu atau masyarakat. Artinya, ada unsur kesengajaan untuk 

mempengaruhi dari orang ke orang yang lain dalam susunan aktivitasnya 

dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. 

Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen 

akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat 

dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang 

yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan 

mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa 

menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang 

aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan 

dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama (Panji 

Anogara, 2005: 23). 

Kepemimpinan menyentuh berbagai segi kehidupan manusia, seperti 

cara hidup kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat dan bahkan 
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bernegara. Keberasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan  maupun 

berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. 

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. mutu kepemimpinan 

dalam berbagai organisasi tersebut terlihat antara lain : 

a. Pemimpin mampu memahami sepenuhnya berbagai faktor yang 

merupakan kekuatan bagi organisasi. 

b. Pemimpin mampu mengenali secara tepat berbagai bentuk kelemahan 

yang terdapat dalam organisasi. 

c. Pemimpin mampu memanfaatkan berbagai peluang yang mungkin 

timbul. 

d. Pemimpin mampu menghilangkan berbagai bentuk ancaman yang 

dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan organisasi mencapai 

tujuan dan berbagai sasarannya. 

e. Pimpinan memiliki sifat yang proaktif dan antisipatif terhadap 

perubahan yang pasti selalu terjadi, baik karena faktor-faktor intern 

maupun karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

f. Pemimpin mampu mendorong para bawahan sehingga bekerja dengan 

tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang mendorong 

keberhasilan usaha. 

g. Pemimpin menciptakan cara dan iklim kerja yang mendukung 

wawasan kebersamaan dalam usaha pencapaian tujuan. 
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Kesemuanya itu menuntut kepemimpinan yang mencakup persepsi, 

wawasan, filsafat, perilaku , dan gaya kepemimpinan. 

2. Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa 

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang 

sama sebagai makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk 

lainnya. Namun, dalam masyarakat diberbagai tempat terdapat 

perbedaan pandangan tentang status atau peran perempuan sehingga 

muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. 

Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya 

pandangan tersebut, seperti stereotype (pelabelan) yang dikaitkan dengan 

sifat ataupun fisik laki-laki dan perempuan. 

Adapun pengertian menurut Kamus Lengkap Psikologi (Suratman 

2000:15) adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada 

individu seksual sebagai status aktifitas yang mencakup peran domestik 

maupun peran publik. Berdasarkan pengertian peranan yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa peranan perempuan merupakan kegiatan atau 

aktifitas yang dikerjakan dan dianggap menjadi tanggung jawab 

perempuan. Perempuan dalam budaya Jawa berada pada posisi 

subordinat dan marginal, hal ini tidak berbeda jauh dengan konstruksi 

budaya yang terdapat diberbagai kelompok masyarakat Jawa dalam 

mengenal istilah konco wingking (teman belakang) untuk menyebut istri. 

Istilah itu menunjukkan bahwa perempuan tempatnya bukan di depan 
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sejajar dengan laki-laki melainkan di belakang, di dapur, karena dalam 

konsep budaya Jawa wilayah kegiatan istri adalah seputar dapur 

(memasak), sumur (mencuci), dan kasur (melayani kebutuhan biologis 

suami). 

Munculnya ungkapan suwarga nunut neraka katut, 

menggambarkan bahwa kebahagiaan atau penderitaan perempuan 

tergantung sepenuhnya pada laki-laki. Ungkapan itu mempertegas 

kuatnya konstruksi budaya Jawa yang berkaitan dengan inferioritas 

perempuan sehingga perempuan digambarkan tidak memiliki peran sama 

sekali dalam mencapai kebahagiaan hidup, sekalipun untuk dirinya 

sendiri (Suhandjati 2001:7). 

Sosialisasi tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga selain 

dilakukan oleh orang tua juga dilakukan oleh masyarakat. Pola peran 

dalam tugas-tugas perempuan yang digariskan di lingkungan keraton 

secara garis besar mengikuti sistem patriarki makin memperkuat mata 

rantai marginalisasi dan subordinasi perempuan. Enkulturasi konsep 

budaya Jawa yang berkaitan dengan kedudukan dan peran perempuan itu 

telah berlangsung lama, secara turun menurun. Keterbelakangan kaum 

perempuan dan masyarakat pada umumnya disebabkan oleh tidak 

adanya kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan. 

Kebodohan akibat tidak adanya pendidikan itu merupakan penyebab 

tidak terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. 
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Peran perempuan dalam keluarga Jawa yang tersirat dalam Serat 

Candrarini yaitu perempuan harus bisa masak, macak, dan manak. 

Peran macak dapat diartikan bahwa seorang perempuan harus bisa 

merias diri (berdandan) yang berarti sebagai bentuk perwujudan bekti 

dalam melayani suami sehingga perempuan selalu tampak menarik hati 

yang akan membuat suami betah tinggal di rumah. Peran kedua adalah 

manak atau beranak,  berketurunan. Pengertian tersebut tidak sekedar 

mengandung, melahirkan, dan menyusui saja, tetapi juga menjaga, 

memelihara, merawat, dan mendidik anak (Suara Merdeka 1997: IX). 

Selanjutnya, peran yang ketiga perempuan Jawa adalah masak, 

mengurusi dapur. Melalui peran ketiga ini, perempuan sering disebut 

dengan istilah kanca wingking yang berarti teman untuk urusan 

belakang. 

Perempuan Jawa pada umumnya masih mempunyai sifat-sifat 

sebagaimana digambarkan dalam stereotip mengenai kelompoknya yaitu 

nerima, pasrah, halus, sabar, setia, bakti dan sifat-sifat lain seperti 

cerdas, kritis, berani menyatakan pendiriannya. Sifat-sifat tersebut 

merupakan kepribadian wanita Jawa dan gambaran ideal dari wanita. 

Kepribadian itu dibentuk dalam lingkungan masyarakat yang telah 

dipengaruhi oleh sistem nilai budaya. Kepribadian wanita Jawa akan 

tercermin dalam sistem sosialnya, yaitu bersifat conform atau berusaha 

menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang belaku supaya dapat 

memenuhi harapan-harapan lingkungannya, meskipun tindakan-tindakan 

 



17 
 

tersebut tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Pembentukan 

kepribadian tersebut diperoleh dalam proses sosialisasi dan enkulturasi 

(R.M. Soedarsono dan Gatut Murniatmo 1986:57). 

3. Peran Ganda Perempuan Dalam Pembangunan 

Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang wanita atau 

perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di 

segala bidang. perempuan hanya dianggap sebagai subyek yang 

pekerjaannya sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang 

diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena 

disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji 

untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. 

Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan 

dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi 

perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada 

masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan. 

Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama 

dalam bidang politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa 

ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor 

penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik 

yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan 

bahwa pra modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses 

pembangunan. Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial 

budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Wanita di samping 
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sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami 

bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut 

informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi 

dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang 

mutlak (Soedarsono dan Murniatmo 1986:60). 

Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu 

mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. 

Di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk 

memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti. 

Pembagian peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan 

dalam masyarakat Jawa, karena dalam masyarakat Jawa wanita sudah 

terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi 

pada masyarakat Jawa golongan petani dan pedagang, dimana wanita 

mengurus rumah tangga (domestic) sekaligus mencari nafkah (ekonomi-

publik) (Stivens 1991:9-10). Pola pembagian privat dan publik 

sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut 

paham fungsionalisme struktural. Paham ini mengatakan bahwa 

pembagian privat-publik berlawanan dengan ideologi produksi. Menurut 

ideologi produksi, wanita juga berproduksi. Dalam Sociological Theory 

atau dalam penjabaran teori sosiologi, Parsons mengatakan bahwa 

walaupun pengukuran yang dipakai untuk menilai status wanita dan laki-

laki berbeda, namun status wanita sama dengan status laki-laki. Pola 
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perkawinan menurut Parsons, merupakan hubungan antara dua orang 

yang sederajat (Saptari dan Holsner 1997:64-67). Dalam arti bahwa 

status perempuan diperoleh atas dasar status suami istri, dan dapat pula 

diperoleh atas dasar posisi pekerjaannya. 

Mosse (1996:30-31) mengungkapkan bahwa dalam setiap 

masyarakat, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang 

berbeda. Ada perbedaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya 

sehingga status maupun kekuasaan mereka dalam masyarakat menjadi 

berbeda. Akan menarik jika ditemukan kedudukan suami istri dalam 

posisi seimbang. Gejala matrifokalitas pada masyarakat Jawa terlihat 

dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

dalam sistem peran sosial secara umum. Bahkan kedudukan dan peran 

seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu 

tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, 

tetapi juga diperkenalkan untuk keluar rumah melakukan kegiatan 

ekonomi (Geertz 1983:81-85). 

Pada dasarnya peran serta perempuan sangat diperlukan untuk 

melestarikan kebudayaan yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. 

Perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, 

dan ketrampilannya, tetapi perempuan harus mempunyai kebesaran jiwa 

dan keluhuran budi. Demi keberhasilan pembangunan diperlukan peran 

serta dari perempuan, oleh karenanya dorongan, bantuan moril, dan 

pengertian dari kaum laki-laki dari suami khususnya sangat diperlukan.  
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4. Perspektif perempuan dalam politik dan birokrasi 

Diskursus mengenai perempuan terlibat dalam politik 

memunculkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Di satu sisi hadirnya perempuan untuk 

berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi 

kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa. Di sisi lain tampilnya 

perempuan juga menjadi permasalahan sosial yang perlu di tanggapi 

secara bijaksana. 

Secara umum terdapat beragam pandangan tentang keterlibatan 

perempuan dalam bidang politik. Perspektif gender yang di usung oleh 

kalangan feminis bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan 

yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk 

bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik 

maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan 

sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap 

perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat 

ditiadakan (Verayanti, 2003:39). 

Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh 

dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara 

subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya 

kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan 

perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa 

selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga politik 
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formal yang notabene akan mengambil keputusan publik sedikit 

tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitif gender. 

Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, 

dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya (Widyani, 2005: xxxi) 

Preposisi di atas memberikan penjelasan bahwa setiap manusia 

memiliki peluang dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, 

khususnya pada perempuan. Dengan demikian bahwa pandangan para 

feminisme mengenai keterlibatan perempuan dalam birokrasi pemimpin 

desa merupakan suatu manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan 

kemerdekaan perempuan dari penindasan dan ketidakadilan. 

Dalam perspektif islam dikemukakan bahwa perempuan 

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal 

persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta ragam kegiatan politik. Sehingga dalam hal perempuan 

berpolitik tidaklah menjadi masalah manakalah memperhatikan landasa-

landasan fundamental dalam agama, ijtihad ulama kontemporer serta 

mencontoh dari aktivitas para sahabat Rasulullah dari kalangan wanita. 

(Ridha, 2004:26) 

Yang dimaksud dengan landasan fundamental disini adalah 

legitimasi hukum yang tercantum dalam ayat-ayat Al Qur’an yang 

mengandung mission statement bagi setiap muslim secara umum. 

Sedangkan contoh aktivitas politik sahabat di kalangan wanita dapat 

dijadikan sebagai bukti untuk menepis keraguan sebagian kalangan 
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tentang hukum keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Tentang 

ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan seperti diungkapkan 

oleh Ghazali dalam Ridha (2004:26) bahwa: 

“Secara umum, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah 
dari laki-laki. Kami telah menyampaikan dalil tentang pemilihan 
pendapat fikih kami bahwa sesungguhnya perempuan sebagaimana laki-
laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih 
menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk 
memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk 
memegang tampuk kepemimpinan selain imamah kubra (khalifah) dari 
derivatnya. Adapun yang berhubungan dengan jabatan kehakiman, 
persoalan ini masih terbuka pintu ijtihadnya.” 

 

Dengan demikian dapat ditarik sebuah perbedaan yang 

mendasarantara kedua perspektif ini, bahwa kaum feminis lebih 

menekankan pada tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di 

segala bidang. Sementara dalam ajaran Islam bahwa perempuan pada 

dasarnya memiliki eksistensi yang tak pernah dinomor duakan. Kaum 

perempuan memliki harkat dan keseluruhan yang diakui oleh islam. 

Yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan adalah 

kedalaman iman dan amal shahih dari masing-masing individu yang 

kemudian melahirkan kesalihan pribadi. Sehingga keterlibatan 

perempuan dalam bidang politik haruslah menghadirkan prinsip amar 

ma’ruf nahi munkar, tanpa harus menuntut kesetaraan posisi dan peran 

seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. Prinsip amar ma’ruf 

nahi munkar merupakan prinsip yang yang harus dipegang oleh setiap 

perempuan Islam dalam keterlibatannya di ranah politik (Takariawan, 

2002:20). 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

Pembangunan yang terlaksana selama ini membawa fenomena yang 

baru, yaitu semakin besarnya jumlah perempuan yang berperan langsung 

dalam segala bidang, khususnya sebagai Kepala Desa. Dengan terlibatnya 

perempuan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan. Peran 

dari kalangan perempuan bukan hanya sebagai pengamat saja, tetapi 

bagaimana perempuan juga mampu mengambil peran dalam mempengaruhi 

kebijakan publik. 

Peranan perempuan merupakan salah satu komponen penting bagi 

kelangsungan perubahan dan perbaikan dalam sendi kehidupan masyarakat. 

Dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan itu tentunya perempuan tidak 

hanya memilih bentuk peran sebagai pengamat saja, namun juga 

dimungkinkan memilih bentuk lainnya. Hal ini di dasarkan pada karakter 

manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk 

memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan 

perangkat dalam merealisasikan perbaikan dan perubahan tersebut. 

Keikutsertaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari adanya motif 

yang mendorong perempuan dalam berperan aktif. Motif inilah yang 

kemudian menentukan bentuk peran ganda perempuan dalam pembangunan 

desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan 

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

Skema Kerangka Berfikir 
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Masyarakat Desa 

 

                                Kepemimpinan Masyarakat Desa      

 

  Kepemimpinan Perempuan   

 

     Peranan Kepemimpinan Perempuan 

 

 

Domestik    Publik 

 

Dalam mencapai kehidupan masyarakat desa yang sejatera dan teratur 

dibutuhkan kepemimpinan masyarakat desa yang baik pula. Kepemimpinan 

masyarakat desa atau disebut Kepala Desa bisa diduduki oleh seorang perempuan. 

Disini perempuan mempunyai peran ganda dalam ranah domestik dan publik.  

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini mendiskripsikan yaitu menggambarkan serta 

dijelaskan dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam suatu keadaan 

dan situasi nyata yaitu mengenai peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.  

Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengadakan pengukuran atau 

menggunakan prosedur-prosedur data statistik dalam menjelaskan  hasil 

penelitian, akan tetapi dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan pada 

penjelasan mengenai hubungan antara gejala yang diteliti dan sasaran yang 

diteliti (Djoyomartono 1995:4).  

Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif 

dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka 

dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap 

hasilnya. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal-hal 

tertentu, misalnya menyebutkan jumlah anggota keluarga, banyaknya biaya 

yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari ketika menggambarkan kondisi 

sebuah keluarga, tentu saja bisa. Model penelitian kualitatif yang dikenal di 

Indonesia adalah kualitatif naturalistik, istilah naturalistik menunjukkan 
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bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, 

dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, 

menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan 

fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan 

sebutan pengambilan data secara alami atau natural. Dengan sifatnya ini maka 

dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan (Arikunto 2002 : 

10-12).  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan 

Bulu, Kabupaten Rembang. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini 

termasuk daerah yang tandus, gersang, serta tidak memiliki sumber air. 

Alasan mengapa dipilihnya Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, 

Kabupaten Rembang sebagai lokasi penelitian adalah dengan keadaannya 

yang kurang subur, Desa Lambangan Wetan merupakan salah satu desa 

yang dipimpin oleh seorang perempuan. Perempuan disini mempunyai 

kekuasaan tertinggi yaitu sebagai Kepala Desa. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah tentang peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Penetapan fokus 

penelitian ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian 
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kualitatif. Hal tersebut karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang 

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian 

kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri (Moleong 2002:62). 

Berpedoman pada konsep di atas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Latar belakang perempuan yang berperan sebagai Kepala Desa. 

2. Bentuk peran ganda perempuan dalam pembangunan desa kasus kepala 

desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu,  

Kabupaten Rembang. 

3. Faktor-faktor yang memotivasi peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan 

Wetan,  Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, 

dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden atau informan lapangan.  

Sumber data primer yang digunakan peneliti bersumber dari: 
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a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan yang 

berperan sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan, Kecamatan 

Bulu, Kabupaten Rembang. 

b. Informan  

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi guna 

memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. Informan merupakan 

individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, 

yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data 

yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang dapat 

dipercaya dan mengetahui tentang kajian dalam skripsi tetapi tidak 

menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Informan dalam penelitian 

ini antara lain: Keluarga (suami, mertua, anak), Ketua RW, Ketua RT, 

Tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.  

2. Data sekunder 

Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber manusia, 

maka sebagai tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis, yaitu:  

a. Sumber Pustaka tertulis dan dokumentasi 

Sumber pustaka tertulis ini digunakan untuk melengkapi 

sumber data informasi, sumber data tertulis ini meliputi kajian-kajian 

tentang peran ganda perempuan dalam pembanguan desa kasus kepala 

desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, 

Kabupaten Rembang. 
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Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, agenda dan lain-lain sebagai 

bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

b. Foto  

Sekarang ini foto sudah lebih banyak digunakan sebagai alat 

untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam 

berbagai keperluan. Ada dua kategori foto, yaitu foto yang dihasilkan 

orang di luar peneliti dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri 

(pribadi). Foto banyak digunakan bersama-sama dengan pengamatan 

serta saat-saat suatu peristiwa yang bernilai sejarah, sosial, ritual, dan 

kultural. Akan bermanfaat apabila hasil penelitian diolah dan dipelajari 

secara detail dalam foto daripada hanya mengalami peristiwa tanpa 

foto.  

Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto pribadi 

yang dihasilkan oleh peneliti sendiri pada saat proses observasi dan 

kegiatan penelitian atau wawancara berlangsung. Foto yang dihasilkan 

peneliti berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa 

perempuan, keluarga inti kepala desa perempuan beserta aparat dan 

warga Desa Lambangan Wetan. Selain foto, dalam penelitian ini juga 

menggunakan peta untuk menggambarkan tentang lokasi penelitian. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data 

dan mengolah data, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada perempuan 

sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan, Kecamatan Bulu, Kabupaten 

Rembang, selain itu peneliti juga dapat mengadakan wawancara dengan 

ketua RW, RT, tokoh masyarakat dan pihak yang terkait dengan 

peranan perempuan, yaitu anak, suami dan keluarga. Wawancara dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan 

mendalam mengenai peran ganda perempuan  dalam pembangunan desa 

kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, Kecamatan 

Bulu,  Kabupaten Rembang. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam ini 

dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jenis 

pertanyaan dalam wawancara ini berkaitan dengan pengalaman, 

pendapat, perasaan dan pengetahuan informasi serta menanyakan 

biografi untuk mengungkap latarbelakang informan. Dalam 

melaksanakan wawancara ini, peneliti menggunakan buku catatan untuk 

mencatat semua hasil pengumpulan data, tape recorder untuk merekam 

semua pembicaraan informan serta kamera untuk memotret informan. 

 



 
 

32

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan 

penuh ketelitian, kecermatan serta hati-hati terhadap subyek penelitian 

dan informan utama maupun pendukung tentang obyek-obyek yang 

diteliti yaitu kehidupan sehari-hari yang menyangkut peran ganda 

perempuan dalam pembangunan desa kasus kepala desa perempuan di 

Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

Sebagai data pedukung peneliti melakukan observasi terhadap 

perempuan yang tidak menjabat sebagai Kepala Desa. 

Pada dasarnya observasi sebagai teknik utama untuk 

mendapatkan informasi di mana dalam proses penelitian, peneliti 

melihat perilaku keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat 

gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Observasi yang 

peneliti lakukan adalah mendengar dan mengamati perilaku seseorang 

selama beberapa waktu tanpa memerlukan manipulasi atau 

pengendalian, serta mencatat temuan mengenai hal-hal yang memenuhi 

syarat untuk digunakan dalam tingkat penafsiran analisis. Tujuan utama 

observasi adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai 

peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku 

sebagai proses. 
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    3.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya (Arikunto 2002:206). 

Data yang berhasil peneliti kumpulkan antara lain data yang 

berhubungan dengan monografi desa dan data pribadi keluarga yakni 

tentang jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan dan tingkat 

pendidikan serta data yang berhubungan dengan serangkaian kegiatan 

peran ganda kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan. 

Penelitian dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari 

hasil wawancara dan observasi yang berguna dalam penyusunan skripsi. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kevalidan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi 

2002:144). Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. 

Triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber dan metode 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik ini membandingkan data 
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hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi serta pengecekan 

penemuan hasil penelitian dari beberapa kumpulan data yang diperoleh. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2002:178).  

 Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan : 

a. Membandingkan data dari metode wawancara dengan  metode pengamatan 

atau observasi. 

Mengamati keadaan, suasana dan kenyataan peran ganda perempuan 

dalam pembangunan desa kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang kemudian 

dibandingkan dengan data hasil wawancara para narasumber untuk 

mencocokkan data yang diperoleh peneliti guna memperoleh hasil 

penelitian yang valid. 

b. Membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dari suatu dokumen.  

Dalam proses perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara yaitu dapat dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan di Desa Lambangan Wetan 

dengan data hasil wawancara melalui informan. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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3. Membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara menanyakan hal yang 

sama dengan teknik yang berbeda terhadap informan. Dalam hal ini sumber 

datanya adalah seorang perempuan berperan ganda sebagai Kepala Desa 

Lambangan Wetan. Dengan triangulasi dalam pengumpulan data tersebut, 

maka diketahui apakah informan memberikan data yang sama atau tidak. 

Kalau informan memberikan data yang berbeda, maka datanya belum valid.  

 

G. Prosedur Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian di lapangan, dilakukan desain prosedur 

penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian secara 

umum menurut Moleong (2006:127-148) yang terdiri atas tahap pralapangan, 

tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra-lapangan  

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, 

yaitu etika penelitian lapangan. 
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a. Menyusun rancangan penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, maka peneliti membuat rancangan 

penelitian atau berupa proposal penelitian untuk mengarahkan proses 

penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Terkait dengan penelitian mengenai peran ganda perempuan 

dalam pembangunan desa kasus kepala desa perempuan di Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, maka lokasi 

yang dijadikan sebagai lapangan penelitian ini adalah Desa 

Lambangan Wetan karena Desa Lambangan Wetan merupakan salah 

satu desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan. 

c. Mengurus perijinan 

Sebelum masuk ke lapangan penelitian, maka peneliti 

mempersiapkan surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang ditujukan kepada Kepala Desa 

Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

Peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang lokasi 

penelitian melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi lapangan 

dan membaca dari kepustakaan, sehingga sangat membantu penjajakan 

lapangan bagi peneliti untuk mengenal segala unsur mengenai lokasi 

penelitian dan membuat peneliti mempersiapkan diri, mental, maupun 

fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 
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e. Memilih dan memanfaatkan narasumber 

Orang-orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini 

adalah orang yang mendukung penelitian dalam pengumpulan data, 

diantaranya yaitu ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan 

keluarga. Pemanfaatan narasumber bagi peneliti adalah agar dalam 

waktu yang relatif singkat, banyak informasi yang terjaring, informan 

dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan 

suatu kejadian yang ditemukan dari narasumber lain. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Penelitian ini, peneliti tidak hanya menyiapkan perlengkapan 

fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. 

Diantaranya, sebelum penelitian dimulai, membuat surat izin 

mengadakan penelitian dan kontak dengan lokasi yang menjadi 

lapangan penelitian melalui orang yang dikenal sebagai penghubung 

dan secara resmi dengan surat. Perlengkapan yang dipersiapkan ketika 

penelitian adalah alat tulis seperti buku catatan, bolpoin, map dan klip, 

juga alat perekam  seperti alat perekam dan kamera foto (camera 

digital). 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, 

yaitu: 
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a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti perlu memahami adanya latar terbuka dan latar 

tertutup. Pada saat peneliti di latar tertutup, maka yang dilakukan 

adalah pengamatan. Sedangkan ketika di latar terbuka, peneliti dapat 

melakukan wawancara dengan narasumber yang mendukung 

penelitian. 

Persiapan diri sebelum melakukan penelitian adalah persiapan 

mental dan fisik, serta etika dan penampilan, mengetahui waktu yang 

tepat mengadakan penelitian, sehingga peneliti dapat memanfaatkan 

waktu penelitian secara efektif dan efisien. 

b. Memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan, peneliti mengikuti tata norma yang 

berlaku serta menjalin keakraban dengan kepala desa, perangkat desa, 

serta masyarakat Desa Lambangan Wetan secara baik untuk membantu 

proses pengumpulan data yang peneliti butuhkan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Saat mengumpulkan data, peneliti turut berpartisipasi dalam 

kegiatan kepala desa. Misalnya dalam rapat dengan aparat desa, 

pengajian bersama masyarakat, sosialisasi mengenai hal penting, dan 

lain-lain. Hal ini dilakukan untuk membandingkan jawaban para 

narasumber dengan kondisi sebenarnya. Data yang peneliti peroleh 

dari berbagai sumber di lapangan setiap harinya dirangkai dan 

diuraikan secara jelas oleh peneliti dalam catatan hasil penelitian. 

 



 
 

39

Tahap analisis data meliputi pengkajian teori, menemukan dan 

merumuskan tema utama. Setelah penelitian di lapangan, hasil penelitian 

dianalisis dengan teori dan metode yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Untuk penelitian mengenai peran ganda perempuan dalam pembangunan 

kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang dengan metode triangulasi. 

 

H. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data maka diadakan suatu 

analisis untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kecil seperti yang disarankan pada data (Moleong 2002:103). 

Analisis data ini dilakukan agar proses penyusunan data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskripsi 

analisis kualitatif, dimana peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena 

yang diperoleh dan kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata untuk 

memperoleh simpulan. 

Penelitian ini pada akhirnya menggambarkan segala temuan-temuan 

atau peristiwa yang terjadi yang dilihatnya maupun yang didapatkan di 

lapangan, baik itu dari pengamatan secara langsung ataupun hasil wawancara 
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dalam bentuk kata-kata, selanjutnya peneliti menganalisisnya dengan data 

yang telah didapatkan dalam penelitian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan analisis kontekstual 

yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan konteks dimana data 

diperoleh atau data itu ada. Dalam hal ini yaitu melihat perempuan yang mulai 

menjadi bermunculan dalam organisasi pemerintahan bahkan ada yang 

menduduki posisi pimpinan. Dalam hal ini digunakan untuk melihat 

bagaimana peran ganda kepala desa perempuan dan apa saja hambatan-

hambatan yang dihadapi, maka digunakan analisis tematik untuk menganalisis 

hasil penelitian sesuai dengan tema yang diteliti dan menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian yaitu tentang peran ganda perempuan dalam 

pembanguan kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan. 

Selain itu juga mengunakan analisis data kualitatif dari Miles 

(1992:16) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga, memudahkan peneliti dalam menarik 

simpulan atau verifikasi. 

”Penyajian data merupakan analisis rancangan deretan dan kolom-

kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk 

data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks” (Miles, 1992:17). 
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Penyajian data peneliti lakukan dengan memberikan sekumpulan informasi 

yang tersusun rapi sehingga dapat ditarik suatu simpulan. Data yang disajikan 

sesuai dengan apa yang diteliti maksudnya penelitian dibatasi hanya pada 

pemahaman tentang peran ganda perempuan dalam pembangunan desa kasus 

kepala desa perempuan di Desa Lambanga Wetan dan hambatan yang 

dihadapi. 

”Penarikan simpulan atau verifikasi adalah tinjauan ulang pada cacatan 

di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data 

yang harus di uji kebenarannya, kekokohannya yaitu merupakan validitasnya” 

(Miles, 1992:19). Kesimpulan dalam penelitian merupakan peninjauan ulang 

dari catatan yang diperoleh peneliti di lapangan, dan kemudian data tersebut 

diinterpretasikan kembali melalui pandangan peneliti, selanjutnya untuk 

ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dari data-data yang terkumpul untuk 

dijadikan bahan pembahasan yaitu tentang peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa kasus Kepala Desa perempuan di desa Lambangan wetan. 

Ketiga alur kegiatan analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penyajian Data 

 
Bagan 2. Alur kegiatan analisis data kualitatif komponen-komponen 
analisis data model interaktif (Miles, 1992:19) 
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Berdasarkan Bagan 2 di atas, jika diterapkan dalam penelitian ini 

berarti data dikumpulkan dari informan tentang peran ganda perempuan dalam 

pembangunan desa. Setelah itu proses penyeleksian data, dalam hal ini 

dilakukan penyederhanaan keterangan yang ada. Data yang disederhanakan 

kemudian dikelompokkan secara terpisah, setelah proses pengelompokkan, 

kemudian diadakan analisis dan kemudian disajikan secara rapi dan tersusun 

sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan data 

yang sudah tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam bentuk kalimat 

tentang peran ganda perempuan dalam pembangunan desa kasus kepala desa 

perempuan di Desa Lambangan Wetan. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Desa Lambangan Wetan 

1. Deskripsi Wilayah Desa Lambangan Wetan 

a. Letak dan Keadaan Alam Desa Lambangan Wetan 

Desa Lambangan Wetan merupakan salah satu desa yang 

dipimpin oleh kepala desa perempuan. Desa Lambangan Wetan berada 

di bawah pemerintahan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Provinsi 

Jawa Tengah. Antara desa Lambangan Wetan dengan desa lain 

dihubungkan dengan jalan dengan lebar yang tidak lebih dari 2,5 meter 

tapi sudah merupakan jalan yang tergolong memiliki kualitas baik 

menurut ukuran desa di daerah yang tergolong masyarakat petani. 

Meskipun masih bermatapencaharian sebagai petani, tetapi rumah-

rumah yang ada di Desa Lambangan Wetan sudah cukup banyak yang 

permanen dan semi permanen. Rumah-rumah masyarakat Desa 

Lambangan Wetan tampak berkelompok dan diantaranya ada yang 

menghadap jalan yang ada di Desa Lambangan Wetan. 

Pengelompokan rumah-rumah yang ada pada masyarakat Desa 

Lambangan Wetan didasarkan pada hubungan kekeluargaaan, sebab 

tanah-tanah tempat berdirinya rumah baik yang belum permanen, semi 
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permanen maupun yang sudah permanen merupakan tanah warisan 

dari orang tua. 

Desa lambangan Wetan merupakan desa yang dikelilingi oleh 

lahan pertanian dan merupakan lahan pertanian padi yang tergolong 

sawah tadah hujan, sehingga masyarakatnya hanya sekali panen padi 

dalam setahun, sebab lahan persawahannya hanya mengandalkan air 

dari hujan yang hanya ada pada saat musim penghujan tiba. 

Desa Lambangan Wetan terdapat fasilitas satu balai desa 

seperti pada masyarakat umumnya. Balai desa tersebut biasanya 

digunakan masyarakat Desa Lambangan Wetan sebagai tempat forum 

atau tempat diskusi khususnya adalah para aparat pemerintahan 

setempat. 

Desa Lambangan Wetan dipimpin oleh seorang kepala desa 

perempuan, sekretaris desa, kaur atau bayan (kepala urusan), dan 

modin. Desa Lambangan Wetan terdiri dari 3 RW dan 11 RT, yang 

masing-masing dipimpin oleh ketua RW dan RT. Adapun proses 

pemilihan Kepala Desa dan bayan dipilih secara langsung oleh warga 

masyarakat, sedangkan untuk perangkat desa yang lain bisa melalui 

musyawarah diantara perangkat desa yang sudah terpilih sebelumnya 

ataupun melalui/ditunjuk orang yang berwenang di Desa Lambangan 

Wetan, seperti seorang kepala desa. Sebagai penghargaan atas kerja 

para perangkat desa selama  bertugas, mereka mendapatkan tanah yang 
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disebut  tanah bengkok. (wawancara dengan Ibu kepala Desa 

Lambangan Wetan 10/10/2010). 

b. Aspek Demografi/Geografis 

Secara administratif Desa Lambangan Wetan merupakan salah 

satu desa di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Desa Lambangan 

Wetan merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di 

perbatasan kabupaten Blora dengan batas wilayah:  

sebelah Utara : Desa Tanjung 

sebelah Timur : Desa Ngulaan 

sebelah Selatan : Desa Sumber Mulyo 

sebelah Barat : Desa Lambangan Kulon 

 

Luas wilayah dan penggunaan lahan yang terbagi kedalam 1 

Dusun, 3 RW 11 RT.  Memiliki luas wilayah 279.300  Ha. Terdiri dari 

lahan sawah 92, 794 Ha dan lahan bukan sawah 187.08. Sawah di desa 

Lambangan Wetan adalah sawah tadah hujan yang mengandalkan pada 

curah hujan tahunan. Sehingga meskipun memiliki lahan luas tetapi 

desa Lambangan Wetan termasuk bukan desa pertanian produktif. 

Jarak Desa Lambangan Wetan dari Kecamatan Bulu adalah 9 

Km dan jarak Desa Lambangan Wetan dari pusat pemerintahan kota 

adalah 15 Km. Kendaraan umum untuk mencapai ibu kota kecamatan 

dan kabupaten terdekat adalah angkot. (data monografi Desa 

Lambangan Wetan 2009) 
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Desa Lambangan Wetan termasuk desa sekitar hutan dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora. Desa Lambangan Wetan 

termasuk daerah tandus, gersang, serta tidak memiliki sumber air, tidak 

memiliki rawa/ danau, tidak termasuk daerah pantai. Penduduk 

mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dari penggalian sumur 

pompa dan artetis. Untuk air minum mengambil dari sumur galian (5 

unit), sumur pompa (94 unit), embung (2 unit). Sumur-sumur tersebut 

mencukupi kebutuhan penduduk sepanjang tahun. Untuk mencukupi 

kebutuhan pengairan pertanian penduduk desa Lambangan Wetan 

mengandalkan air hujan. Desa Lambangan Wetan memiliki bentang 

permukaan tanah berbukit dengan curah hujan 134.00 mm, suhu rata-

rata 37O C, dengan ketinggian 158.00 mdl. Suhu panas dan terasa 

kering.   

Jenis komoditas yang dihasilkan dari Desa Lambangan Wetan 

adalah Jagung (20 ha) dengan hasil 4 ton/ha, padi (92,794 ha) dengan 

hasil 5 ton/ha, kacang tanah (2.5 ha) hasil 2 ton/ha, ubi kayu (3.5 ha) 

hasil 12 ton/ha, cabe (8.25 ha) hasil 2 ton/ha, tomat (6 ha) hasil 0,2 

ton/ha, semangka (150 ha) hasil 4 ton/ha, pisang (8 ha) hasil 2 ton/ha. 

Berdasarkan luas tanah pertanian diketahui bahwa padi tanaman yang 

paling banyak ditanam dan dihasilkan di desa Lambangan Wetan, 

sedangkan tanaman tomat paling sedikit menghasilkan. (hasil 

pengolahan data desa Lambangan Wetan 2009) 
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2. Keadaan Masyarakat Desa Lambangan Wetan 

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur 

Jumlah penduduk Desa Lambangan Wetan secara keseluruhan 

adalah sebanyak 1.446 jiwa, dengan perincian penduduk laki-laki 

sebanyak 734 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 712 jiwa. Di 

bawah ini bisa dilihat pada tabel 1 tentang komposisi penduduk Desa 

Lambangan Wetan menurut kelompok umur. 

Tabel 1 

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Juli 2010) 

Jenis Kelamin No Golongan 
Umur (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah 

Persentase 
(%) 

1 0 – 14 126 120 246 17 % 
2 15 – 29 180 132 312 21 % 
3 30 – 44 194 190 384 26 % 
4 45 – 59 132 176 308 21.3% 
5 60 keatas 102 96 198 14 % 

Jumlah 734 712 1.446 100 
Sumber: Data Monografi Desa Juli 2010 

 

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat penduduk yang berada dalam 

usia produktif (15–49 tahun) mencapai 1004 jiwa. Terdiri dari 506 

penduduk laki-laki dan 498 jiwa penduduk perempuan. Jumlah 

penduduk laki-laki di Desa Lambangan Wetan lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. 

Jadi, kelompok umur yang paling tinggi adalah pada umur 30-44 

tahun dan yang paling rendah umur 60 tahun ke atas. Hal ini 
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membuktikan bahwa jumlah terbanyak penduduk Lambangan Wetan 

terdapat dalam usia produktif aktif dan jumlah  penduduk dalam usia 

non produktif aktif sedikit. Artinya penduduk desa Lambangan Wetan 

memiliki potensi sebagai tenaga kerja produktif .  

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

 Jumlah sekolah formal di Desa Lambangan Wetan terdiri dari TK 

(Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar). Taman Kanak-kanak 

sebanyak 1 buah  dengan jumlah murid 25 orang dan guru 2 orang. 

Sekolah SD sebanyak 1  buah yaitu SD N  Lambangan Wetan dengan 

jumlah murid 257 orang dan guru 11 orang. Selain sekolah formal juga 

ada sekolah non formal yaitu Madrasah Diniyah yang berjumlah 1 

buah.  

Desa Lambangan Wetan tidak memiliki SMP dan SMA, jika 

masyarakat ingin melanjutkan ke SMP dan SMA, biasanya memilih 

sekolah yang masih berada di sekitar Kecamatan Bulu. Itupun jaraknya 

cukup jauh dari Desa Lambangan Wetan yang harus ditempuh dengan 

menggunakan sepeda motor atau naik angkudes. Karena Desa 

Lambangan Wetan tidak memiliki SMP dan SMA, menyebabkan 

masyarakat Desa Lambangan Wetan banyak yang hanya lulusan SD 

dan setelah itu memilih untuk bekerja.  
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Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel 2.  

Tabel 2 
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (bagi Umur 5 Tahun 
Keatas) Juli 2010 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 Tamat Akademi / Perguruan Tinggi 11 0.7 % 
2 Tamat SMA / MA / SMK 94  6 % 
3 Tamat SMP / MTs 257  18 % 
4 SD / MI 459  32 % 
5 Belum / Tidak Punya Ijazah 186  13 % 

Jumlah  1007 100 
Sumber: Data Monografi Desa Juli 2010 

 

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa penduduk desa Lambangan 

Wetan sangat kurang memperhatikan bidang pendidikan Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya kejenjang yang lebih tinggi dan kurangnya pemahaman 

mengenai arti pentingnya pendidikan.  

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan  

Dilihat dari tingkat sosial ekonominya, masyarakat Desa 

Lambangan Wetan merupakan desa dalam kategori desa pembangunan 

hal ini dapat terlihat banyaknya bangunan secara fisik terkait dengan 

pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia di masyarakat 

Lambangan Wetan seperti pembangunan saluran air, pembangunan jalan 

lingkungan dan pembangunan kantor desa, serta banyaknya penduduk 

yang sudah punya rumah dalam kategori semi permanen. 
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Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat Desa 

Lambangan Wetan memilih untuk pekerjaan yang dekat dengan tempat 

tinggalnya agar bisa bekerja dan mengurus rumah tangga. Penduduk 

Desa Lambangan Wetan mayoritas bekerja di sektor informal yakni 

bidang pertanian. Menurut data statistik Desa Lambangan Wetan pada 

Juli 2010 tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 4 

di bawah ini: 

Tabel 3 
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lambangan Wetan 

(Bagi Umur 10 Tahun Keatas) Juli 2010 

No Jenis Pekerjaan Banyaknya Pekerja 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 Pertanian 1389 96 % 
2 Pedagang  11 0.8 % 
3 Industri 20  1.4 % 
4 PNS 15 1 % 
5 Lainnya  14 1 % 

Jumlah  1449 100 
Sumber: Data Monografi Desa Juli 2010 

 

Berdasarkan tabel 3, bahwa mayoritas masyarakat Desa 

Lambangan Wetan  bekerja sebagai petani, meski keadaan tanahnya 

terbilang tandus dan tidak subur serta sulit mendaparkan air. 
 

d. Agama 

Semua penduduk Desa Lambangan Wetan yang berjumlah 1449 

beragama Islam 1449. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya acara 

pengajian dan organisasi muslimat di Desa Lambangan Wetan. 
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3. Kondisi Sosial Budaya dan Struktur Sosial Masyarakat Desa 

Lambangan Wetan 

Masyarakat Desa Lambangan Wetan termasuk masyarakat desa 

yang menggunakan sistem peralatan hidup yang sudah tergolong 

modern, seperti dalam penggunaan alat transportasi (mobil, motor, dan 

sebagainya) dan peralatan hidup dalam bidang lainnya, namun 

masyarakat Lambangan Wetan  juga tidak dapat begitu saja melepaskan 

adat dan tradisi yang sudah diwariskan kepadanya dari nenek moyang 

masyarakat Lambangan Wetan. Hal ini, dapat dijumpai dari berbagai 

macam upacara adat yang berkaitan dengan siklus arus atau daur hidup 

secara turun-temurun masih dilaksanakan antara lain upacara kehamilan 

atau yang sering disebut dengan upacara mitoni, upacara adat kehamilan 

dan masa bayi yang meliputi slamatan, brokohan, upacara adat akil 

baligh yang meliputi upacara adat khitanan, adat kematian, dan upacara 

adat sedekah bumi, sapeh, upacara pernikahan secara adat, dan upacara 

adat dalam pembangunan rumah, upacara adat dalam kegiatan pertanian, 

serta upacara-upacara adat lain yang masih tetap dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa lambangan Wetan. Sementara dari aspek struktur 

sosial masyarakat Desa Lambangan Wetan dapat dilihat dengan analisis 

tipikal masyarakat Jawa menurut Geertz. Geertz (1989) mengemukakan 

bahwa masyarakat Jawa sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan 

Jawanya yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik, yang terdiri dari 

atas tiga sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan 
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struktur-struktur sosial yang berlainan. Struktur sosial yang dimaksud 

adalah Abangan, Santri, dan Priyayi. Adanya tiga struktur  sosial 

berlainan ini menunjukkan bahwa dibalik kesan yang didapat dari 

pernyataan bahwa penduduk yang beragama Islam, sesungguhnya 

terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara yang 

berkaitan dengan masing-masing struktur sosial. 

Tiga tipikal masyarakat Jawa yang berbeda yang dilatarbelakangi 

oleh sejarah kebudayaan yang berbeda (yang berkaitan dengan 

masuknya agama serta peradaban Hindu-Budha dan Islam di Jawa) telah 

menunjukkan adanya tiga tipikal masyarakat dengan kebudayaan 

berbeda. Tipikal Abangan yang lebih menekankan pentingnya aspek-

aspek animistik dan dinamistik, Santri yang berorientasi pada 

kebudayaan Islam, dan Priyayi dengan menekankan aspek-aspek 

kebudayaan Hindu-Budha. 

Struktur masyarakat Desa Lambangan Wetan dari aspek ekonomi 

dapat dibagi menjadi tiga hal berdasarkan kepemilikan harta dan mata 

pencaharian, yaitu: 

a) Golongan pertama (kelas atas) dengan kelompok kecil yang 

beranggotakan orang-orang kaya, TNI (PNS), dan petani yang 

mempunyai lahan pertanian yang luas, serta pedagang besar. 

b) Golongan kedua (kelas menengah) yang merupakan golongan yang 

berjumlah cukup banyak pada masyarakat Lambangan Wetan yang 
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terdiri dari petani yang mempunyai lahan yang hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan primer keluarga dan wiraswasta/pedagang 

kecil. 

c) Golongan ketiga (kelas bawah) dengan anggota orang-orang tidak 

mampu yang terdiri dari para buruh bangunan dan pertanian. 

Srtuktur lain yang ada pada masyarakat Desa Lambangan Wetan 

adalah dari segi pendidikan dengan kategori tinggi (D1 dan S1), sedang 

(SMA dan sederajatnya), dan rendah (tidak lulus SD, Lulusan SD dan SMP 

serta sederajatnya). Baik srtuktur sosial secara ekonomi dan pendidikan pada 

masyarakat Desa Lambangan Wetan semakin ke arah golongan 

elit/prestis/golongan kelas atas tidak lantas meninggalkan budaya masyarakat 

Desa Lambangan Wetan yang berhubungan dengan ritual magis karena sejak 

kecil selalu diinternalisasikan, disosialisasikan, dan dienkulturasikan pada 

masyarakat pendukung kebudayaan masyarakat Desa Lambangan Wetan. 

Seperti kebudayaan sedekah bumi yang selalu diadakan sewaktu habis panen.  

B. Profil Kepala Desa Lambangan Wetan 

Berdasar data monografi, dapat diungkap bahwa Desa Lambangan 

termasuk desa swakarsa, kategori perkembangan mula. Desa Lambangan 

Wetan secara  umum memiliki potensi rendah, potensi sumber daya alam 

rendah, potensi sumber daya manusia rendah, potensi kelembagaan rendah, 

potensi prasarana dan sarana rendah. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari 

berbagai pihak untuk mengembangkan dan memajukan desa Lambangan 

Wetan.  
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Kerja keras Pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Desa dan 

kesungguhan dukungan masyarakat  secara moril dan materiil akan membawa 

perubahan positif bagi Desa Lambangan Wetan. Kepala Desa yang memiliki 

etos kerja tinggi dan benar-benar ingin membangun Desa Lambangan Wetan. 

Sejak menjabat sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan Ibu Sarini sudah 

menampakkan berbagai perubahan masalah pembangunan. Antara lain 

pembangunan tangki-tangki air bersih, sekolahan, balai desa, masjid, dll. 

Tidak memperdulikan nuansa gender tampilah sosok Kartini abad 21 

yang menjadi Kepala Desa Lambangan Wetan yaitu Ibu Sarini. Ibu Sarini. 

lahir pada  tanggal 24 Februari 1969 di Desa Karang Sekar Kecamatan 

Kaliori Kabupaten. Ibu Sarini bukan penduduk asli Desa Lambangan Wetan. 

Pendidikan terakhir SLTP diselesaikan di SMP Nasional. Ibu Sarini menikah 

dengan Bapak Suntoyo pada tahun 1988. Pak Suntoyo bekerja sebagai PNS di 

Perhutani. Ibu  Sarini dikaruniai dua anak. Anak pertama saat ini sedang 

menempuh pendidikan S-1 di IKIP PGRI Semarang sedangkan anak kedua 

bersekolah di SMPN I Sulang. 
 

 

Gambar 1. Kepala Desa Lambangan Wetan Ibu Sarini dan suami (Dok. 
Mahmudi 10 Oktober 2010)   
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Sebelum terpilih menjadi Kepala Desa, Bu Sarini dikenal sebagai ibu 

rumah tangga yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Dari 

hasil wawancara dengan teman Ibu Sarini dalam organisasi dinyatakan  Ibu 

Sarini adalah kader aktif PKK dan Posyandu sejak tahun 1992. Ibu Sarini 

juga aktif berpartisipasi pada majelis ta'lim, arisan dan koperasi desa. 

Ibu Sarini adalah kepala  desa perempuan terpilih secara legal formal  

pada pemlihan langsung kepala desa di Desa  Lambangan Wetan pada bulan 

September  tahun 2007. Sebanyak 1058 (85%) pemilih dari total 1252 suara 

sah memilih Ibu Sarini. Angka di atas menunjukkan bahwa Ibu Sarini 

memiliki banyak pendukung yang menjatuhkan pilihan padanya. 

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang kepribadian Ibu 

Sarini dapat dinyatakan bahwa Ibu Sarini mempunyai etos kerja yang tinggi, 

memiliki pola pikir yang maju, bersemangat tinggi dalam membangun dan 

memajukan Desa Lambangan Wetan. Berikut hasil wawancara dengan H. 

Marjuki tentang kepribadian Ibu Sarini:  

“Bu Sarini iku wonge rajin, sregep, nduwe karep mbangun deso.  Yen 
durung kaleksanan maksude, yo ra bakal mandeg” 

(Ibu Sarini itu orangnya rajin, mempunyai keinginan membangun 
desa. Kalau belum berhasil maksudnya, tidak akan berhenti) 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 

Ibu Sarini dikenal sebagai sosok yang baik hati, sopan, peduli pada 

sesama, rendah hati, pengertian dan bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh 

H. M Subawoto: 

“Ibu Sarini orang yang baik, sopan, suka menolong orang lain. 
Pribadinya pun tidak sombong. Saya lihat, setiap menghadapi 
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masalah itu orangnya tidak grusa grusu dalam mengambil keputusan. 
Bu Rini itu sabar dan tenang”. 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 

 Selain itu, Ibu Sarini juga istri dan ibu yang penyayang, perhatian, dan 

bertanggungjawab atas keluarganya. Walaupun tugas sebagai Kepala Desa 

diemban tergolong berat bagi seorang perempuan, namun Ibu Sarini tidak 

lupa akan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh 

suami Ibu Sarini (Pak Suntoyo): 

“Saya tidak merasa kawatir dengan kedudukan istri saya sebagai 
Kepala Desa, justru saya bangga. Dia itu sangat mandiri dan tahu 
kepentingan mana yang harus didahulukan. Selama ini Dia tetap 
menjalankan tugas-tugas di rumah, walaupun tugas-tugas di kelurahan 
juga banyak. Setiap hari selalu menyiapkan sarapan, menyiapkan apa 
saja yang diperlukan anak-anak dan saya, bahkan sesekali ada waktu 
kosong Dia juga ke sawah menengok kalau ada pekerja-pekerja. 
Menurut saya istri saya itu hebat dan mempunyai semangat tinggi.” 
 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 

Ani (anak pertama Ibu Sarini) juga mengungkapkan sosok Ibu sarini sebagai 

berikut: 

“Ibuk itu orangnya perhatian sama saya dan adik saya. Kalau saya lagi 
di rumah, makanan kesukaan saya pasti dah disiapkan. Hal-hal lainpun 
selalu ibuk penuhi. Saya dan adik saya pastinya bangga lah, punya 
seorang ibuk menjabat sebagai Kepala Desa. Ibuk buat saya juga 
seorang sahabat. Jadi saya sering curhat setiap saya ada masalah, saya 
minta pertimbangan, dan bagaimana penyelesaiannya. Saya dan adik 
saya sangat dekat dengan ibuk.” 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 
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C. Peran Ganda Kepala desa perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa 

Lambangan Wetan  

 1. Sosok  Kepemimpinan Kepala desa perempuan 

Dari hasil observasi dinyatakan bahwa sebagai seorang perempuan 

Jawa, sosok ibu Sarini tidak terlepas dari stereotype yang dikaitkan dengan 

sifat ataupun kondisi fisiknya. Ibu Sarini menyadari segala peranannya 

sebagai perempuan Jawa. Di satu pihak Ibu Sarini memegang jabatan 

sebagai Kepala Desa, namun  dipihak lain Ibu Sarini harus tetap 

menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan 

anak-anaknya di rumah. Dalam kontruksi budaya Jawa sepandai dan 

setinggi apapun karir seorang perempuan  tetaplah kanca wingking  (teman 

belakang) bagi suaminya, bahwa perempuan harus bisa memasak, harus bisa 

macak (berdandan) sebagai bentuk perwujudan bekti dalam melayani suami 

sehingga perempuan selalu tampak menarik hati yang akan membuat suami 

betah di rumah. Selain itu perempuan juga harus bisa manak  

(beranak/berketurunan). Pengertian manak tersebut  mencakup melahirkan, 

menyusui, menjaga, memelihara, merawat dan mendidik anak. Ketiga peran 

tersebut semuanya diterima dan dilaksanakan oleh ibu Sarini dengan 

nerima, sabar, setia, dan bakti. Bagi keluarganya ibu Sarini adalah sosok 

wanita dan ibu yang ideal. Ibu Sarini dengan cerdas dan berani segera 

menyesuaikan diri terhadap aturan baru ketika terpilih menjadi  Kepala 

Desa, sehingga dapat memenuhi harapan-harapan lingkungan sekelilingnya. 

Ibu Sarini mampu menjalankan dan mengajak masyarakat Lambangan 
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Wetan untuk maju dan berkembang. Rencana-rencana Ibu Sarini sangat 

cemerlang dan mengarah pada kemajuan. Sehingga, sejak kepemimpinan 

Ibu Sarini Desa Lambangan Wetan sedikit demi sedikit telah mengalami 

kemajuan. 

2. Peran Ganda Kepala desa perempuan Dalam Pembangunan  

Dari hasil wawancara dengan rekan organisasi dinyatakan bahwa ibu 

Sarini adalah sosok Kartini abad 21. Ibu Sarini adalah tipe perempuan 

pejuang dan inovator. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Sri sebagai rekan 

sejawat di PKK:  

“Kalau menurut saya ya Mas, Bu Rini itu sosok Kartini abad 
ini.  Beliau itu tipenya pejuang, pekerja keras lah.  Saya tuh 
sampe heran, kok beliau bisa ya membagi waktu antara 
keluarga, kantor, trus kegiatan-kegiatan masyarakat.  Wah mas, 
pokoke Bu Rini itu kayake ga pernah duwe kesel” 
 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 

 

Dengan segala kompetensinya Ibu Sarini mampu tampil sebagai salah 

satu pemimpin yang disegani di kalangan laki-laki dan perempuan. Berikut 

petikan wawancara dengan Pak Camat atasan Ibu Sarini: 

“Saya melihat Bu Sarini ini merupakan sosok pekerja keras, 
berpandangan ke depan demi memajukan desa dan masyarakat.  
Sering kali beliau mengutarakan gagasan-gagasan baru yang 
inovatif.  Dan beliau tidak akan menyerah sebelum gagasanya 
itu terwujud.  Ya.. sekarang jerih payahnya sudah nampak lah, 
semua warga, baik laki-laki, perempuan, bahkan warga dari 
desa desa lain, semua salut dengan kegigihannya.  Sekarang bu 
Rini disegani lah” 

(Wawancara 12 Oktober 2010) 
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Ibu Sarini mewakili gerakan perempuan di Desa Lambangan Wetan. 

Misalnya saja, Ibu Sarini mampu menggerakkan ibu-ibu PKK untuk 

mengikuti lomba PKK di Kecamatan bahkan Kabupaten. Selain itu, Ibu 

Sarini mampu mengisi peran sebagai ibu, istri dan peran  di luar rumah. Dari 

hasil wawancara dengan anggota keluarga Ibu Sarini adalah sosok ibu yang 

penuh perhatian, mencintai keluarga, setia dan berbakti terhadap suami. 

Seperti yang diungkapkan oleh mertua perempuan Ibu Sarini: 

“Nduk Rini kui yen karo keluarga yo perhatian, tresno marang 
bojo lan anake.  Bekti marang bojo.  Yen karo anak-anake yo ra 
tau muring-muring.  Ora tau aneh-aneh bocahe” 

(Nak Rini itu kalau dengan keluarga ya perhatian, cinta kepada 
suami dan anaknya. Berbakti terhadap suami. Dengan anak-
anaknya tidak pernah marah-marah. Tidak pernah macam-
macam anaknya) 

(Wawancara 10 Oktober 2010) 

Untuk melaksanakan peran ganda tersebut tentu dibutuhkan kecerdasan, 

keberanian, semangat dan tekad. Kehandalan Ibu Sarini berpartisipasi dalam 

ranah publik didapatkan dari pengalaman Ibu Sarini dalam mengikuti 

berbagai kegiatan organisasi lokal seperti  aktif dalam pengurus PKK Desa, 

aktif sebagai kader Posyandu, aktif sebagai pengurus majelis taklim/ 

pengajian, aktif dalam koperasi desa. Seperti yang diungkapakan oleh Bu 

Fatonah teman Ibu Sarini di Posyandu: 

“Ibu Sarini itu orangnya tidak mau diam Mas.  Ada saja yang 
dikerjakan, di PKK aktif, Posyandu, pengajian, koperasi.  Wah, 
semangatnya tinggi Mas. ” 

(Wawancara 10 Oktober 2010) 
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3. Bentuk  Peran Ganda Kepala desa perempuan dalam Politik dan 

Birokrasi  

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh 

perangkat-perangkat desa lainnya baik dari unsur staf, unsur pelaksana dan 

unsur wilayah.  

Dari hasil observasi dapat dianalisis bahwa Kepala  Desa Lambangan 

Wetan Ibu Sarini secara penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan 

kewajiban dalam :  

a. Berperan dalam pemerintahan desa  

1) Memimpin pemerintahan desa  

2) Melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 

3) Memimpin  rapat dinas  

4) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa 

5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa 

Dalam masa kepemimpinan Ibu Surini tiap hari Jum'at pagi 

diadakan rapat/musyawarah perangkat  desa untuk membahas 

permasalahan yang ada dan mencari jalan keluarnya (problem-solving). 

 

 
Gambar 2 Persiapan musyawarah Desa(Dok. Mahmudi 10 Oktober 2010)  
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b. Peran Kepala Desa dalam kegiatan masyarakat 

Ibu Sarini sebagai seorang Kepala Desa selalu aktif dalam 

kegiatan masyarakat. Ibu Sarini selalu mendukung ide-ide dari 

masyarakatnya yang nantinya akan membawa kesejahteraan dan 

kerukunan bagi warga Lambangan Wetan. 

Ibu Sarini cepat tanggap atas keinginan warga masyarakat. 

Contoh: masyarakat Desa Lambangan Wetan menginginkan kembali 

perhelatan upacara syukuran  sedekah bumi, dan mendatangkan hiburan 

ketoprak. Dengan bijaksana Ibu Sarini menuruti keinginan warganya. 

Sumber pembiayaan perhelatan acara sedekah bumi sebagian diambilkan 

dari hasil sewa tanah bengkok desa. 

Pada saat perayaan hari-hari keagamaan, semisal "Maulid Nabi" 

masyarakat menginginkan kedatangan Kyai ternama untuk memberikan 

ceramah. Ibu Sarini pun memenuhi permintaan warganya. Sumber 

pembiayaan acara maulid ini diambilkan dari kas desa. Tidak ada 

pungutan atau iuran uang sedikitpun  dari warga masyarakat. Berikut 

petikan wawancara dengan Pak Sujono salah satu warga desa 

Lambangan Wetan: 

“Wah, bu Rini niku tiange sae sanget Mas.  Rakyate nyuwun 
nopo mawon InsyaAllah dituruti, misale sedekah bumi Mas, niku 
diwontenke maleh.  Mpun dangu lho mas, mriki mboten 
ngentenke sedekah bumi.  Lha, pas Bu Rini dados pemimpin niki, 
warga nyuwun di entenke maleh.  Nggeh pokoke bu Rini niku 
mboten nate ngrepoti masyarakate Mas.  Yen Muludan kan 
ngentenke pengaosan Mas, niku nggeh warga mboten di suwuni 
urunan.  Sedanten danane dipendetke sangking kas desa mas”    
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(Wah, bu Rini orangnya baik Mas. Rakyatnya meminta apa saja 
Insyaallah dituruti, misalnya sedekah bumi Mas. Siadakan 
kembali. Sudah lama lho Mas, disini tidak mengadakan sedekah 
bumi. Lha ketika Bu Rini sudah jadi pemimpin sini, warga 
meminta untuk diadakan lagi. Pokoknya Bu Rini itu tidak pernah 
merepotkan warganya Mas. Kalau bulan Maulid mengadakan 
pengajian, itu ya warga tidak dimintai iuran. Semua dananya 
diambilkan dari kas desa) 

(Wawancara 11 Oktober 2010) 

   Dalam hal ini, Ibu sarini tidak hanya menyetujui saja. Ibu Sarini 

juga selalu memberi arahan dan masukan dalam setiap kegiatan. Pada waktu 

pelaksanaan Ibu Sarini juga selalu melakukan pengecekan dan ikut serta 

dalam kegiatan. 

c. Peran Kepala Desa dalam pembangunan fisik gedung dan akses jalan 

Sejak Desa Lambangan  Wetan dipimpin oleh Ibu Sarini telah 

banyak pembangunan fisik dilakukan. Hal itu bisa dibuktikan dengan 

berdirinya bangunan. Balai Desa inilah yang digunakan kantor bagi Kepala 

Desa serta aparat-aparat desa dam menjalankan tugasnya. Berbagai 

kegiatan juga banyak di lakukan di Balai Desa seperti: rapat, sosialisasi 

dengan warga, acara tujuh belasan, dll. 

 

Gambar 3. Gedung Kantor Balai Desa Lambangan Wetan (Dok. 
Mahmudi 10 Oktober 2010)  
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Ibu Sarini juga ikut serta dalam pembuatan dan pemasangan plat RT 

dan RW, aparat desa. Pembuatan dan pemasangan nama jalan dan gang, serta 

pembuatan struktur organisasi desa juga merupakan sederetan pembangunan 

di desa Lambangan Wetan. Dalam hal tersebut Ibu Sarini ikut 

menyumbangkan idenya dalam perencanaan pembangunan, mengarahkan 

kegiatan, melakukan pengecekan. 

 

Gambar 5. Papan petunjuk Kepala Desa dan nama jalan di Desa 
Lambangan Wetan (Dok. Mahmudi 10 Oktober 2010)  

 
 

d. Peran Kepala Desa dalam bidang ekonomi 

Dalam masa kepemimpinan Ibu Sarini, Ibu Sarini berusaha untuk 

membangkitkan kembali KUD dan berusaha membentuk koperasi 

simpan pinjam dana dan usaha ternak untuk menaikkan perekonomian 

desa Lambangan Wetan. Selain itu Ibu Sarini juga membentuk kursus 

bagi oara warganya yang mempunyai potensi-potensi tertentu  untuk 

diarahkan dan diberi keterampilan sesuai dengan minatnya. Dalam hal 

ini Ibu Sarini sering mengundang ahli dalam keterampilan tertentu 

yang dijadikan sebagai guru agar mengajarkan pada warga 

Lambangan wetan. Keterampilan tersebut antara lain, jahit, bordir, 
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nyulam, dll. Langkap ini diharapkan dapat menggali potensi warga 

Lambangan Wetan serta dapat mengembangkannya sebagai pekerjaan 

yang dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. 

e. Peran Kepala Desa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

desa 

Kedudukan kepala desa perempuan yang diemban Ibu Sarini tidak 

mengahalangi Ibu Sarini untuk mengarahkan kepada para warganya dalam 

kegiatan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ibu Sarini 

selalu mensosialisakan kepada warganya akan pentingnya ronda malam 

dan anjuran untuk melakukan ronda malam secara bergiliran. Hal ini 

diharap dapat mengurangi tingkat kejahatan dan menjaga desa agar tetap 

tentram. Sehingga warga Lambangan Wetan selalu melakukan ronda 

malam secara bergiliran demi ketentraman desa. Untuk mendorong 

kegiatan ronda malam, Ibu Sarini juga melakukan perbaikan Poskampling 

sebagai tempat ronda agar dapat digunakan dengan baik. 

Selain itu, Ibu Sarini juga selalu menghimbau kepada para Hansip 

desa agar selalu aktif dan cekatan dalam menjaga keamanan desa 

Lambangan wetan. Misalnya, karena di daerah Lambangan wetan sering 

mengadakan hiburan dangdut atau ketoprak yang pasti akan mengundang 

banyak orang dari luar desa Lambangan wetan. Dalam hal ini Hansip desa 

diarahkan agar bergerak aktif dalam menjaga keamanan Desa Lambangan 

wetan. 
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Semua kegiatan di atas tidak lah lepas tangan dari Ibu Sarini. Ibu 

Sarini selalu memberi arahan-arahan dan pengecekan pada waktunya 

secara turun langsung ke lapangan. 

 

D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Peran Ganda Perempuan Dalam 

Pembangunan Desa Kasus Kepala desa perempuan Di Desa Lambangan 

Wetan 

Adapun fator-faktor yang menjadi hambatan kepala desa perempuan  

dalam pembangunan desa di Desa Lambangan Wetan sebagai berikut 

1. Faktor Internal : 

a. Peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier 

Dari hasil wawancara dengan anak, suami dan mertua diketahui 

bahwa Ibu Sarini pada awal menjadi Kepala Desa di Desa Lambangan 

Wetan sempat mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara tugas 

dan kewajiban sebagai pemimpin, sebagai ibu dan sebagi istri. Berikut 

petikan wawancara dengan salah satu putra Ibu Sarini: 

"Dulu saya sempet jengkel dan protes sama ibu Mas, soalnya ibu 
ngga punya banyak waktu lagi buat saya.  Saya ngerasa ga 
diperhatikan lagi sama ibu. Harus rapat ini lah rapat itu lah, acara 
di sini lah di situ lah. Tapi lama-lama saya juga sadar kalau 
sekarang ibu itu bukan hanya milik keluarga, tapi ibu punya 
tanggung jawab yang lebih besar.  Saya bangga lah dengan ibu" 

(Wawancara tanggal 12 Oktober 2010) 

Putra-putra Ibu Sarini memprotes sedikitnya waktu dan perhatian 

untuk keluarga. Seiring berjalannya waktu akhirnya persoalan ini dapat 
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diselesaikan dengan bijaksana. Bahkan keluarga Ibu Sarini bangga 

memiliki sosok ibu yang mampu menjadi pemimpin secara formal.  

b. Pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalam 

memimpin 

Dari hasil wawancara dengan tentangga diketahui bahwa pada 

awal Ibu Sarini mengikuti pemilihan langsung kepala desa di desa 

Lambangan Wetan  banyak warga yang meragukan kapasitas dan 

kemampuan Ibu Sarini dalam memimpin. Nuansa gender peran 

perempuan yang cenderung menganggap perempuan hanya memiliki 

peran domestik sempat menghambat kiprah beliau. Tetapi dengan 

semangat tinggi dan kerja keras Ibu Sarini membuktikan bahwa 

perempuan itu juga layak menjadi seorang Kepala Desa. Di bawah ini 

wawancara dengan Pak Kuat salah satu warga desa Lambangan Wetan: 

“Sakjane, mbiyen aku yo ora sreg.  Pemimpin kok wedok leh.  
Ora wangun a.  Opo yo iso ngurus deso? Njur tak tonton yo 
sajake bu Rini kui yo luweh apik katimbang pemimpin sing 
ndisek.  Ndesone luweh maju lah ” 

(Sebenarnya, dahulu saya juga tidak cocok. Pemimpin kok 
perempuan. Tidak pantas lah. Apa bisa mengurus desa? Terus 
saya lihat sepertinya bu Rini itu lebih baik daripada pemimpin 
yang dulu. Desanya lebih maju lah)  

(Wawancara tanggal 11 Oktober 2010) 

c. Pendidikan 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sarini sendiri, Ibu Sarini 

menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki tingkat pendidikan 

yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin luas 
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ilmu pengetahuan yang didapatnya, semakin banyak bekal untuk 

menjadi pemimpin. Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu Sarini: 

“Saya itu apa tho Mas, saya ini wong bodo, Cuma lulusan SMP.  
Menurut saya, pemimpin itu ya yang harus berpendidikan tinggi 
tho mas, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin 
banyak ilmunya.  Kalau saya ini kan ilmunya kurang sekali, sak 
kuku irenge Gusti Allah wae ora ono mas mas” 
 
(Saya itu apa lo Mas, saya ini orang bodoh, Cuma lulusan SMP.  
Menurut saya, pemimpin itu ya yang harus berpendidikan tinggi 
tho mas, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin 
banyak ilmunya.  Kalau saya ini kan ilmunya kurang sekali, 
hanya seujung kuku hitam Allah swt saja tidak ada mas) 

(Wawancara tanggal 11 Oktober 2010) 

Ibu Sarini memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi. Pendidikan Ibu Sarini yang sebatas lulusan SMP 

dirasakan sangat kurang, dan mempengaruhi kepercayaan diri Ibu 

Sarini dalam memimpin. 

d. Pengalaman 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sarini sendiri, Ibu Sarini 

menyatakan bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki pengalaman 

yang mumpuni dan menyeluruh. Meski selama ini Ibu Sarini aktif 

dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, Ibu Sarini merasa masih 

kurang pengalaman dalam memimpin. Ibu Sarini masih harus banyak 

belajar dan berguru terhadap pemimpin-pemimpin, tokoh masyarakat  

yang ada di sekeliling beliau. Seperti yang diungakapkan oleh Ibu 

Sarini: 

“Menurut saya, seorang pemimpin itu haruslah mumpuni dan 
total dalam segala hal.  Saya ini masih kalah jauh dengan kepala 
desa lainnya Mas. Meskipun lama aktif di keorganisasian  
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masyarakat, tapi saya masih harus banyak belajar dari pemimpin 
lain, tokoh masyarakat, ulama. Dan kalau saya teledor ya saya 
minta harus di ingatkan. Siapapun itu, entah warga, suami, pak 
camat, remaja, atau yang lainnya.  Jangan diam saja.  Saya itu 
takut mas kalau sampai mengecewakan warga” 

(Wawancara tanggal 11 Oktober 2010) 

 

2. Faktor Eksternal 

Dari hasil analisis faktor eksternal yang menjadi hambatan-hambatan 

yang dialami oleh kepala desa perempuan dalam pembangunan desa antara 

lain dapat dilihat dari segi: 

a. Monografi Desa Lambangan Wetan 

1) Lokasi jauh dari pusat pemerintahan (Kecamatan dan Kabupaten) 

Desa Lambangan Wetan terletak di daerah perbatasan antara 

kabupaten Rembang dan Blora. Jarak dari kota Kecamatan Bulu 

sekitar 10 km, jarak dari kota Rembang  20 km.  

2) Lokasi jauh dari pusat pelayanan publik (Bank, pasar, puskesmas, 

terminal, pelabuhan, kantor Pos) 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa di Desa Lambangan 

Wetan tidak terdapat fasilitas publik seperti; Bank, pasar, 

puskesmas, terminal dan kantor pos. Jika masyarakat desa ingin 

mendapatkan layanan publik seperti di atas mereka harus pergi ke 

kota Kecamatan atau desa sekitar yang memiliki fasilitas tersebut. 
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3) Lokasi termasuk daerah rawan kekeringan, pengolahan tanaman 

pangan sangat tergantung pada curah hujan. (tidak memiliki sungai, 

danau, curah hujan rendah) 

 Berdasarkan hasil observasi di Desa Lambangan wetan tidak 

terdapat sungai, danau, rawa ataupun sumber mata air lainya. Untuk 

kebutuhan air sehari-hari mereka mendapatkan dari sumur bor, pompa 

dan artetis. Sedangkan untuk pengairan tanah pertanian 

menggantungkan dari curah hujan tahunan. Kalau curah hujan rendah 

hampir dapat dipastikan terjadi kekeringan sehingga pada akhirnya 

akan mengurangi produksi tanaman pangan. 

b. Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi rendah, sebanyak 38 % (150 KK) dari 

jumlah penduduk desa Lambangan Wetan (442 KK) masuk kategori 

keluarga prasejahtera dan miskin. Hal itu ditunjukkan dengan 

banyaknya rumah non permanen di Desa Lambangan Wetan yang 

mencapai 202 (45 %) buah rumah dari 446 buah rumah. Rumah 

penduduk banyak yang masih berlantai tanah dan berdinding papan. 

Bahkan masih ditemui rumah yang beratapkan sirap daun/ ijuk. Hal ini 

yang menyebabkan kesehatan warga Lambangan Wetan kurang baik 

dan sering terjangkit penyakit-penyakit karena lingkungan yang kurang 

bersih dan sehat. Kebutuhan makan sehari-hari juga serba pas-pasan. 

Banyak warga Lambangan Wetan yang mengalami hal tersebut. 
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Datangnya bantuan dari pemerintah dalam bentuk Raskin (beras 

bagi warga miskin) bukan menyelesaikan masalah ekonomi bagi warga 

miskin dan memenuhi kebutuhannya. Namun, bantuan Raskin ini 

dibagikan secara merata. Warga yang tergolong cukup dan bahkan kaya 

menuntut dan iri. Jadi antara warga miskin dan warga kaya tidak ada 

bedanya, mereka sama-sama dapat. Jatah beras yang harus diberikan 

warga miskin adalah 15 kg, namun karena beras ini dibagikan  merata 

jadi setiap warga hanya mendapatkan 10 kg. Hal ini yang menjadi 

hambatan bagi Ibu Sarini. Disatu pihak Ibu Sarini ingin membagikan 

bantuan Raskin secara adik kepada warganya yang benar-benar miskin, 

didatu pihak lain Ibu Sarini tidak ingin antara warganya saling bertikai 

dan menuntut. 

Dalam keuangan desa, Desa Lambangan Wetan juga tergolong 

desa yang miskin. Parahnya Desa Lambangan Wetan ini tidak 

mempunyai dana kas desa. Tanah kas desa digunakan untuk 

kesejahteraan ketua RT dan ketua RW, karena ketua RT dan ketua RW 

dirasa pekerjaannya berat dan tidak ada upah bayarannya. Mengingat 

Desa Lambangan Wetan tidak mempunyai kas desa, setengah lahan 

tanah bengkok Kepala Desa dijual kepada warga yang menginginkan. 

Sedangkan yang setengahnya untuk Ibu Sarini sendiri sebagai Kepala 

Desa. 
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c. Kesehatan 

Salah satu hambatan kepemimpinan Ibu Sarini sebagai Kepala 

Desa Lambangan Wetan adalah bidang kesehatan. Karena warga 

Lambangan Wetan masih banyak warganya yang miskin dan kurang 

bisa melakukan hidup sehat dan bersih, berbagai penyakit sering 

dijangkit para warga Lambangan Wetan. Adanya bantuan Jamkesmas 

(Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang diperuntukkan bagi warganya 

yang kurang mampu malah tidak diberikan semestinya. Banyak orang 

yang tergolong kaya malah mendapatkan Jamkesmas, sedangkan yang 

miskin tidak mendapat. Masalah inilah yang harus diselesaikan oleh Ibu 

Sarini sebagai Kepala Desa yang adil dan bertanggungjawab atas 

kesejahteraan warganya. 

 Hambatan dan masalah di atas tidak membuat Ibu Sarini yang menjabat 

sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan merasa takut dan minder. Namun, hal ini 

malah menjadi kesempatan untuk menepati janji-janjinya kepada para warga 

Lambangan Wetan untuk bersikap adil dan berusaha mensejahterakan warga 

Lambanga Wetan. Ibu Sarini berusaha mencari jalan keluar atas masalah-masalah 

tersebut agar warganya dapat hidup sejahtera dan tentram. 

 

 

 

  

 
 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan : 

1. Peran ganda perempuan dalam pembangunan kasus kepala desa 

perempuan di Desa Lambangan Wetan memberikan banyak pengaruh 

positif terhadap warga dan kemajuan Desa Lambangan Wetan. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan tanggungjawab dan perjuangannya dalam 

memimpin Desa Lambangan Wetan agar dapat menjadi desa yang maju. 

Pembangunan gedung sekolah, akses jalan dan masjid juga mulai 

dilakukan. Bantuan dan perbaikan dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

keamanan, dan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan. Semua 

perjuangan kepala desa perempuan mempunyai maksud untuk 

mensejahterakan masyarakat Lambangan Wetan agar lebih maju. Selain 

itu, kepala desa perempuan juga tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu 

bagi anak-anaknya dan istri bagi bagi suaminya. Kepala desa perempuan 

dapat melakukan peran ganda sebagai Kepala Desa Lambangan Wetan 

dan ibu rumah tangga secara baik dan seimbang.  

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan peran ganda perempuan  

dalam pembangunan desa berdasarkan kasus kepala desa perempuan di 

Desa Lambangan Wetan sebagai berikut: faktor internal meliputi, peran 

ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier, pandangan 

masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin, 
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pendidikan, pengalaman, dan faktor eksternal; Desa Lambangan Wetan 

termasuk desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan daerahnya tandus 

sehingga rawan kekeringan. Selain itu hambatan yang dihadapi kepala 

desa perempuan  di Desa Lambangan Wetan dalam menjalankan 

perannya adalah mengenai bantuan Raskin dan Jamkesmas bagi warga 

miskin. Banyak warga kaya yang mendapatkan bantuan tersebut, 

sedangkan warga miskin tidak mendapatkan. Parahnya lagi desa tidak 

mempunyai  dana kas desa, sehingga harus menjual sebagian tanah 

bengkok Kepala Desa yang digunakan untuk uang kas Desa Lambangan 

Wetan dan memenuhi kebutuhan demi kesejahteraan warga masyarakat 

Lambangan Wetan.  

Sebagai Kepala Desa yang bertanggungjawab atas warganya, maka 

Kepala Desa Lambangan Wetan selalu berusaha mengatasi masalah-

masalah dan mencari jalan keluar demi mensejahterakan masyarakat 

Lambangan Wetan. 

 

B. Saran 

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah: 

1. Bagi kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan, perlu 

meningkatkan kemampuan manajerial dalam memimpin 

pemerintahan serta menghadapi tuntutan riil masyarakat. Hal itu 

dapat dilakukan dengan mengikuti kursus-kursus kepemimpinan 

yang diadakan oleh Pemkab ataupun LSM (PNPM Mandiri), 
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2.  Bagi keluarga, perlu memberikan porsi dan kesempatan yang 

memadai bagi kepala desa perempuan untuk menjalankan tugas-

tugas pemerintahan. Keluarga juga diharap dapat selalu 

memberikan semangat dan motivasi atas tugas yang diemban 

kepala desa perempuan. Dalam hal ini keluarga harus bangga 

dengan peran ganda yang dijalani kepala desa perempuan. Dengan 

ini kepala desa perempuan akan lebih semangat dan bekerja keras 

demi kesejahteraan warganya. 

3. Bagi peneliti lain hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

jalan pengembangan untuk mengadakan penelitian tentang peran 

ganda perempuan dalam pembangunan. 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN (Kasus 

Kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan) 

 

 Penelitian Peran Ganda Perempuan Dalam Pembangunan (Kasus Kepala 

desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang) merupakan salah satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif. 

Peneilitian kualitatif tidak berkenaan dengan angka-angka melainkan prosedur 

penelitian dengan menggunakan data deskriptif dan pengumpulan datanya 

dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara adalah dimana peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait dengan tema 

penilitian ini.  

 

A. Tujuan Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dalam Peran Ganda Perempuan Dalam 

Pembangunan (Kasus Kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan 

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang) mempunyai tujuan :  

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda perempuan dalam 

pembangunan kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan 

Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

2. Untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi peran ganda 

perempuan dalam pembangunan kasus kepala desa perempuan di 

Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 
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B. Aspek yang diteliti atau diamati  

Adapun aspek penelitian Peran Ganda Perempuan Dalam Pembangunan 

(Kasus Kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan 

Bulu Kabupaten Rembang) antara lain :  

1. Peran ganda perempuan dalam pembangunan kasus kepala desa 

perempuan di Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang. 

3. Hambatan yang dihadapi dalam peran ganda perempuan dalam 

pembangunan kasus kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan 

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. 

 

C. Data Informan  

Nama    :  

Jenis kelamin  :  

Agama   : 

Umur   :  

Peran / jabatan  :  

 

 

D. Daftar pertanyaan  

1. Apakah anda tertarik dengan organisasi? 

2. Sejak kapan anda tertarik dengan organisasi? 

3. Apakah anda mengikuti perkembangan organisasi-organisasi di tanah air? 
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4. Apakah sebelumnya anda pernah aktif dalam suatu organisasi? 

5. Apa tujuan anda menjadi kepala desa perempuan? 

6. Bagaiman dukungan keluarga terhadap aktivitas yang anda lakukan? 

7. Apa yang mendorong anda menjadi kepala desa perempuan? 

8. Bagaiman anda mengatur waktu antara kerja dengan tugas rumah tangga? 

9. Bagaimana tanggapan suami terhadap pekerjaan anda? 

10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pekerjaan anda? 

11. Apakah pekerjaan anda sebagai kepala desa perempuan memberi pengaruh 

terhadap lingkungan masyarakat? 

12. Bagaimana pandangan kinerja anda sebagai kepala desa perempuan? 

13. Hambatan-hambatan apa saja yang anda dapatkan ketika menjadi kepala 

desa perempuan? 

14. Adakah perasaan bosan terhadap pekerjaan anda? 

15. Apa yang mendorong anda untuk mencalonkan diri sebagai Kepala desa 

perempuan? 

16. Apa tujuan anda mencalonkan diri? 

17. Bagaimana perasaan anda dengan jabatan yang anda sekarang ini sebagai 

kepala desa perempuan? 

18. Apakah anda merasa tidak adil sebagai seorang perempuan? 

19. Bagaimana pandangan dan dukungan masyarakat sekitar atas pencalonan 

anda? 

20. Bagaimana cara anda menarik simpati masyarakat? 

21. Apakah anda memiliki tim sukses sendiri? 
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22. Dari mana saja tim sukses anda? 

23. Bagaimana anda mengajak atau mempengaruhi orang lain agar memilih 

anda? 

24. Melalui media apa anda melakukannya? 

25. Apa yang anda dapatkan dari jabatan ini? 

26. Siapa yang paling berperan dalam mendorong dan memotivasi pencalonan 

anda sebagai kepala desa perempuan? 

27. Bagaimana cara anda menyalurkan aspirasi rakyat? 

28. Mengapa anda menyukai penyaluran aspirasi rakyat dengan cara tersebut? 

29. Bagaimana anda menyalurkan aspirasi warga khususnya kepentingan 

perempuan? 

30. Berapa presentase kader perempuan yang ada di Desa Lambangan Wetan 

ini? 

31. Bagaiman kinerja perempuan dalam dalam kegiatan desa? 

32. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya kader desa  dari 

kalangan perempuan? 

33. Bagaiman kinerja kader desa dari kalangan perempuan? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 Pedoman observasi dalam Penelitian Peran Ganda Perempuan Dalam 

Pembangunan (Kasus Kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan 

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang )adalah sebagai berikut: 

1. Observasi Peneliti 

a. Kondisi geografis masyarakat Desa Lambangan Wetan 

b. Kependudukan masyarakat Desa Lambangan Wetan 

c. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Lambangan Wetan di 

Kabupaten Rembang 

d. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Lambangan Wetan 

e. Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Lambangan Wetan 

f. Keadaan alam dan lingkungan tempat tinggal masyarakat Desa 

Lambangan Wetan 

 

2. Peran kepala desa perempuan di Desa Lambangan Wetan 

a. Perilaku Kepala Desa saat memimpin rapat di Balai Desa 

b. Keikutsertaan Kepala Desa dalam kegiatan masyarakat 

c. Cara bersosialisasi Kepala Desa dengan masyarakat sekitar 

d. Perilaku  Kepala Desa dalam melayani kelurga keluarga 
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lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama    : 

Alamat   :  

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

 

No. Fokus Penelitian Indikator Item Pertanyaan 

1. Alasan yang 

melatarbelakangi Ibu 

Sarini menduduki 

jabatan sebagai 

Kepala Desa serta 

peranannya dalam 

desa 

1) Alasan Ibu Sarini 

mencalonkan dirinya 

sebagai Kepala Desa 

di Desa Lambangan 

Wetan dan 

bagaimana menjalani 

peran gandanya 

a. Apakah anda tertarik 

dengan organisasi? 

b. Sejak kapan anda 

tertarik dengan 

organisasi? 

c. Apakah anda mengikuti 

perkembangan 

organisasi-organisasi di 

Indonesia? 

d. Apakah sebelumnya 

anda pernah aktif dalam 

suatu organisasi? 

e. Bagaimana dukungan 

keluarga terhadap 

aktivitas yang anda 

lakukan? 

f. Apa yang mendorong 

anda mencalonkan diri 

sebagai kepala desa? 

g. Bagaimana anda 

mengatur waktu antara 
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kerja sebagai kepala 

desa dan tugas sebagai 

ibu rumah tangga? 

h. Apa tujuan anda 

mencalonkan diri 

sebagai kepala desa? 

i. Bagaiomana cara anda 

menarik simpati 

masyarakat untuk 

memlih anda? 

j. Melalui media apa anda 

melakukan kampanye? 

k. Apakah anda memiliki 

tim sukses pada waktu 

akan mencalonkan diri? 

l. Siapa yang paling 

berperan dan 

memotivasi anda 

sewaktu pencalonan? 

m. Bagaiman persaan anda 

setelah menduduki 

jabatan sebagai kepala 

desa? 

n. Apa yang anda 

dapatkan dari jabatan 

ini? 

o. Apa rencana anda 

unruk perkembangan 

desa Lambangan Wetan 

ke depan? 
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  2) Alasan masyarakat 

desa Lambangan 

Wetan memilih Ibu 

Sarini sebagai 

Kepala Desa 

a. Apa alasan anda 

memilih kepala desa 

perempuan? 

b. Apa dukungan anda 

terhadap Bu Sarini 

sewaktu pencalonkan 

sebagai kepala desa? 

c. Apa anda tidak kuwatir 

pemerintahan desa 

berjalan tidak baik 

karena seorang 

perempuan dalam hal 

ini harus menjalankan 

tugas ganda? 

d. Apa yang membuat 

anda yalin terhadap 

kemampuan Bu Sarini? 

e. Bagaiman perasaan 

anda setelah Bu Sarini 

terpilih menjadi kepala 

desa? 

f. Apa kepemimpinan Bu 

Sarini selama ini sudah 

membawa perubahan 

baik terhadap desa ini? 

2. Tanggapan keluarga 

dan masyarakat desa 

Lambangan Wetan 

terhadap 

kepemimpinan Ibu 

Sarini sebagai 

1) Tanggapan keluarga 

Bu Sarini mengenai 

tugasnya sebagai 

Kepala Desa yang 

terhitung berat bagi 

perempuan yang 

a. Apa tanggapan anda 

sewaktu Bu Sarini ingin 

mencalonkan diri 

menjadi kepala desa 

Lambangan Wetan? 

b. Dukungan apa yang 
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Kepala Desa berarti harus bisa 

mempunyai peran 

ganda selain sebagai 

ibu rumah tangga. 

anda berikan kepada Bu 

Sarini sewaktu 

mencalonkan diri 

sebagai Kepala Desa? 

c. Apakah ada perasaan 

kawatir Bu Sarini akan 

melalaikan tugasnya 

sebagai ibu rumah 

tangga dan selalu focus 

pada tugas 

pemerintahan? 

d. Bagaimana perasaan 

anda setelah Bu Sarini 

terpilih dan menduduki 

jabatan Kepala Desa 

Lambangan Wetan? 

e. Apakah Bu Sarini dapat 

menjalankan peran 

gandanya sebagai ibu 

rumah tangga dan 

Kepala Desa secara 

seimbang? 

f. Bagaimana sosok Bu 

Sarini menurut anda? 

g. Apa ada perubahan dari 

Bu Sarini sebelum 

menjabat sebagai 

kepala desa dan setelah 

menjabat sebagai 

Kepala Desa terhadap 

keluarga? 
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Lampiran 6 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(untuk ketua RT/ ketua RW/ Tokoh Masyarakat terkait monografi desa 

Lambangan Wetan ) 

 

Nama    : 

Alamat   :  

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

 

Indikator Pertanyaan sebagai data Pendukung : 

A. Kondisi Sosial, Ekonomi, Geografi masyarakat Desa Lambangan 

Wetan 

1. Di mana letak geografis Desa Lambangan Wetan? 

2. Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Desa Lambangan Wetan? 

3. Secara garis besar bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Lambangan Wetan? 

4. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Lambangan 

Wetan? 

5. Potensi ekonomi apa saja yang ada di masyarakat Desa Lambangan 

Wetan? 

6. Mata pencaharian apa saja yang ditekuni oleh masyarakat Desa 

Lambangan Wetan? 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA 

(untuk orang tua/mertua/suami/anak/adik/kakak/pihak keluarga) 

 

Nama    : 

Alamat   :  

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

Indikator Pertanyaan sebagai Data Pendukung : 

1. Apa tanggapan anda sewaktu Bu Sarini ingin mencalonkan diri menjadi 

Kepala Desa Lambangan Wetan? 

2. Dukungan apa yang anda berikan kepada Bu Sarini sewaktu mencalonkan 

diri sebagai Kepala Desa? 

3. Apakah ada perasaan kawatir Bu Sarini akan melalaikan tugasnya sebagai 

ibu rumah tangga dan selalu fokus pada tugas pemerintahan? 

4. Bagaimana perasaan anda setelah Bu Sarini terpilih dan menduduki 

jabatan Kepala Desa Lambangan Wetan? 

5. Apakah Bu Sarini dapat menjalankan peran gandanya sebagai ibu rumah 

tangga dan Kepala Desa secara seimbang? 

6. Bagaimana sosok Bu Sarini menurut anda? 

7. Apa ada perubahan dari Bu Sarini sebelum menjabat sebagai Kepala Desa 

dan setelah menjabat sebagai Kepala Desa terhadap keluarga? 
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Lampiran 8 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

(untuk Masyarakat Desa Lambangan Wetan) 

 

Nama    : 

Alamat   :  

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

Indikator Pertanyaan sebagai Data Pendukung : 

1. Apa alasan anda memilih kepala desa perempuan? 

2. Apa dukungan anda terhadap Bu Sarini sewaktu pencalonkan sebagai 

Kepala Desa? 

3. Apa anda tidak kuwatir pemerintahan desa berjalan tidak baik karena 

seorang perempuan dalam hal ini harus menjalankan tugas ganda? 

4. Apa yang membuat anda yakin terhadap kemampuan Bu Sarini? 

5. Bagaiman perasaan anda setelah Bu Sarini terpilih menjadi Kepala Desa? 

6. Apa kepemimpinan Bu Sarini selama ini sudah membawa perubahan baik 

terhadap desa ini? 
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Lampiran 9 

 
DAFTAR NAMA SUBJEK DAN INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama    : Sarini 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 42 

Pendidikan  : SLTP 

Pekerjaan   : Kepala Desa 

Agama   : Islam 

2. Nama    : Suntoyo 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 45 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Perhutani 

Agama   : Islam 

3. Nama    : H. Marjuki 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur  : 56 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan  : Tani 

Agama  : Islam 

4. Nama    : H.M Subawoto 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 50 

Pendidikan  : Sarjana 

Pekerjaan  : Wira swasta 
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Agama  : Islam 

5. Nama    : Sri  

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 38 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Perangkat desa 

Agama   : Islam 

6. Nama    : Soejatno, S. Sos 

NIP. 19607251978121 001 

Alamat                   : Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 

Umur   : 54 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : Camat  

Agama   : Islam 

7. Nama    : Rusminiati 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 71 

Pendidikan  : SR 

Pekerjaan   : Tani 

Agama    : Islam 

8. Nama     : Fatonah 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 43 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Guru 

Agama   : Islam 
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9. Nama    : Sujono 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 46 

Pendidikan  : SMA  

Pekerjaan   : Wira swasta 

Agama   : Islam 

10. Nama    : Karmen 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 73 

Pendidikan  : TNI 

Pekerjaan   : Pensiunan  

Agama   : Islam 

11. Nama    : Ani Lestari 

Alamat                   : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang 

Umur   : 20 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : Mahasiswi 

Agama   : Islam 
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